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1.0 Ghid de operare  

1.1 Prezentarea generală a sistemului  

2
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1 Conectaţi la Punctul 1 un detector de fum cu două fire sau un detector antiefracţie, precum un detector de mişcare. 
2 Utilizaţi sursa de alimentare EZPS sau un transformator. 

1.2 Prezentarea generală a centrului de control  
9

8

7

6

5

4

3

1

2

 
Reper Descriere 

1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [1] timp de două sec. pentru a activa o alarmă de incendiu. 
Pentru o alarmă de urgenţă, apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [1] şi [2] timp de două sec. 

2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [2] timp de două sec. pentru a activa o alarmă de panică. 
Pentru o alarmă de urgenţă, apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [1] şi [2] timp de două sec. 

3 Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [3] timp de două sec. pentru a intra în Meniul Utilizator, apoi prezentaţi indiciul sau 
introduceţi codul de acces. Selectaţi o opţiune1: 

• Adăugare Utilizator: Apăsaţi pe [1]. Utilizaţi această opţiune pentru a adăuga un nou utilizator. Trebuie 
să atribuiţi un cod de acces. De asemenea, puteţi înregistra o descriere şi puteţi 
atribui un indiciu sau un breloc. Urmaţi toate mesajele vocale. 

• Schimbare Utilizator: Apăsaţi pe [2]. Utilizaţi această opţiune pentru a adăuga sau schimba codul de 
acces, descrierea, indiciul sau brelocul atribuit unui utilizator existent. Urmaţi toate 
mesajele vocale. 

• Ştergere Utilizator: Apăsaţi pe [3]. 
  

4 Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [4] timp de 2 sec. pentru a activa sau dezactiva Modul Sonerie. 

5 Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [5] timp de 2 sec. pentru a intra în Modul Volum şi apăsaţi din nou pentru a selecta un 
nivel: redus, mediu, înalt sau silenţios2. 

6 Apăsaţi pe [i] pentru a porni sau opri sistemul. Urmaţi toate mesajele vocale. 
7 Vorbiţi în interfaţa audio pentru a discuta cu o persoană la telefon pe durata unei sesiuni vocale pe două căi. 

8 Prezentaţi indiciul la centrul de control pentru a porni sau opri sistemul. 
9 Afişajul centrului de control. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Secţiunea 7.5 Stările afişajului de la pagina 63. 

1 Pentru a accesa aceste opţiuni este necesar un indiciu sau un cod principal de acces utilizator. Alţi utilizatori pot schimba 
numai codurile lor de acces. 

2 Centrul de control silenţios: Tonurile Timp Ieşire şi Timp Intrare sunt silenţioase. 
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1.3 Informaţii fundamentale de operare  
 

Articol Descriere 
Telefon fix: Apăsaţi de trei ori pe [#] şi introduceţi un cod de acces. 

Telefon exterior: Formaţi numărul de telefon de la domiciliu şi apăsaţi de trei ori pe [*] când se 
răspunde la apel. Introduceţi un cod de acces. 

Conectare rapidă la 
instalare: 

Conectaţi un telefon de test la posturile de test sau bornele de telefon ale 
panoului de comandă. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul de test al sistemului 
timp de aproximativ 15 sec. Introduceţi un cod de acces. 

Începere şi 
terminare sesiune 
telefonică 

Terminare sesiune 
telefonică: Apăsaţi în mod repetat pe [#] până când sistemul anunţă „la revedere”. 

Intrarea şi ieşirea 
din programare 

Începeţi o sesiune telefonică (consultaţi opţiunea de mai sus). 
Introduceţi codul de acces instalator când vi se solicită. 
De la Meniul Instalare apăsaţi pe [3] pentru programare de bază sau pe [4] pentru programare avansată. 

- Pentru Programarea de Bază, consultaţi Secţiunea 4.2 de la pagina 30. 
- Pentru Programarea Avansată, consultaţi Secţiunea 4.3 de la pagina 36. 

Pentru a ieşi din programare, apăsaţi în mod repetat pe [#] până când sistemul anunţă opţiunile  
Meniului Instalare. 

Lungimea codului 
de acces 

Opţiunile sunt patru sau şase cifre. Selecţia afectează toate lungimile codurilor de acces. 
Programare avansată →Număr articol programare avansată 861. 

Cod de acces 
instalator Patru cifre predefinite = 5432; şase cifre predefinite = 543211 (Număr articol programare avansată 7011). 

Cod principal acces 
utilizator   Patru cifre predefinite = 1234; şase cifre predefinite = 123455 (Număr articol programare avansată 7001). 

Presetare din 
fabrică 

În programarea avansată, introduceţi Numărul articolului de programare avansată 9999. Astfel toate 
valorile predefinite din fabrică vor fi restabilite. Toate articolele de programare, cu excepţia codului de 
ţară, sunt resetate la restabilirea valorilor presetate din fabrică. Articolele sonore înregistrate nu sunt 
afectate. 

Adăugare sau 
modificare 
utilizatori 

Începeţi o sesiune telefonică sau apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [3] de la centrul de control (consultaţi 
Secţiunea 1.2 Prezentarea generală a centrului de control de la pagina 3). 
Introduceţi codul de acces utilizator principal. 
Apăsaţi pe [4] pentru a selecta Meniul Utilizator. 
Apăsaţi pe [1] pentru a adăuga un nou utilizator sau apăsaţi pe [3] pentru a schimba un utilizator existent. 
Urmaţi toate mesajele vocale. 
La adăugarea unui nou utilizator sau la schimbarea unuia existent, puteţi, de asemenea, atribui un indiciu 
sau un breloc.  

Verificare sistem De la panoul de control, apăsaţi o dată pe butonul Verificare Sistem pentru a activa verificarea sistemului. 

Detalii „Apelare 
Service” 

Introduceţi codul de acces instalator atunci când auziţi mesajul „Apelare Service”.  
Sistemul anunţă defecţiunea şi vă solicită să selectaţi o opţiune de meniu. 
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1.4 Configurarea sistemului (cablat şi wireless)   
 

 

 

După instalarea şi configurarea sistemului, adăugaţi brelocuri atunci când adăugaţi utilizatori. 

 

Pentru a instala un panou de comandă antiefracţie Easy Series cu dispozitive wireless: 

1. Urmaţi toate instrucţiunile din Ghidul de referinţă wLSN (P/N: F01U009440) pentru a verifica dacă semnalul are  
o putere adecvată la fiecare dispozitiv.  

2. Instalaţi toate dispozitivele conectate, cum ar fi panoul de comandă, centrul de control, dispozitivele de intrare şi 
ieşire, expandoarele de intrare DX2010 şi hub-ul wireless. 
Pentru instrucţiuni specifice de configurare şi instalare, consultaţi instrucţiunile de instalare furnizate odată cu 
fiecare dispozitiv. 

 

 

 

Panoul de comandă atribuie numere punct wireless în funcţie de numărul de expandoare de 
intrare DX2010 conectate la acesta. 

 

3. Instalaţi suporturile pentru toate dispozitivele wireless. 

4. Puneţi sub tensiune panoul de comandă. 

5. Activaţi verificarea sistemului: 

- De la telefon: 
1. Începeţi o sesiune telefonică. 

Pentru instrucţiuni, consultaţi Secţiunea 1.3 Informaţii fundamentale de operare de la pagina 4. 
2. Din Meniul Telefon Instalator, apăsaţi pe [1] pentru Întreţinere Sistem. 
3. Apăsaţi pe [2] pentru o verificare completă a sistemului. 

Consultaţi Secţiunea 1.5 Meniul Telefon Instalator  de la pagina 6. 

- De la panoul de comandă: Pentru a începe verificarea completă a sistemului, apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul 
Verificare Sistem timp de o secundă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Secţiunea 5.0 Verificarea 
sistemului de la pagina 57. 

6. Când sistemul anunţă „Instalaţi toate bateriile”, instalaţi bateriile sau îndepărtaţi tab-urile bateriilor de la toate 
dispozitivele wireless. Montaţi capacele dispozitivelor pe suporturi. 

7. După instalarea tuturor bateriilor şi montarea capacelor dispozitivelor, apăsaţi pe [1] de la telefon sau centrul de 
control pentru a continua. 
Sistemul identifică (descoperă) noi dispozitive wireless în sistem. Acest proces durează maximum 4 min. La 
terminarea procesului de identificare, sistemul anunţă numărul de dispozitive identificate. 

8. Când sistemul anunţă „Verificaţi toate punctele”, verificaţi fiecare dispozitiv (defect şi restabilire), inclusiv 
intrările şi ieşirile wireless. 
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Secţiunea 3.1.4 Verificarea dispozitivelor de la pagina 24. 

 

 

 

Numere punct sunt atribuite dispozitivelor wireless pentru ca acestea să fie verificate (modificate 
sau defecte şi restabilite). Dacă pentru dispozitivele wireless se preferă numere punct specifice, 
asiguraţi-vă că dispozitivele wireless sunt verificate în ordinea corespunzătoare. În caz contrar, 
sistemul atribuie cel mai mic număr punct disponibil primului dispozitiv wireless verificat. 

 

9. Pe măsură ce verificaţi fiecare dispozitiv, încheiaţi Secţiunea 4.3.5 Articole de programare a punctelor de la 
pagina 47 şi Secţiunea 4.3.6 Articole de programare a ieşirilor de la pagina 52. 
La restabilirea dispozitivului, sistemul anunţă numărul atribuit dispozitivului. 

Pe măsură ce verificaţi intrările şi ieşirile, finalizaţi Secţiunile 4.3.5 si 4.3.6. În caz contrar, nu puteţi verifica 
încrucişat numerele punct în descrierile punct în cazul unei defecţiuni punct.  

 

Panoul de comandă finalizează verificările sistemului rămase şi va comunica terminarea acestora. 

10. Când panoul de comandă încheie toate verificările sistemului, intraţi în Programare de bază. De asemenea, puteţi 
utiliza SPD pentru a programa panoul de comandă. 
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1.5 Meniul Telefon Instalator   
 

Meniu
Telefon

Instalator

Tasta de
programare

Mesaje
personalizate

Sesiune voce
cu doua cai

Programare
avansata

Programare
de bază

Meniu
Utilizator

Întretinere
sistem

Istoric evenimente

Meniu verificare
sistem

1 Setare dată şi oră

Verificare
completă sistem

Resetare sistem

2

3

Ieşire meniu verificare sistem

Verificare dispozitiv avertizare

Verificare baterie

Test comunicaţie

Verificare centru control

Verificare punct

1

2

3

4

5

#

Puncte

Configurare raport

Ieşiri

Cod ţară

Ieşire programare de
bază

1

2

3

4

#

4

5

Ieşire întreţinere sistem#

Schimbare cod acces
instalator
Schimbare cod acces utilizator principal (Utilizator
1)
Ieşire meniu
utilizator

1

2

#
Înregistrare descriere punct

Setare tip punct

Ieşire puncte

1

2

# Introducere număr cont

Configurare destinaţii raport

Ieşire configurare raport

1

2

#
Selectare funcţie ieşire

Părăsire Ieşiri

1

#

Intrare articol programare, introduceţi selecţia.

Vorbiti cu persoana de la
centrul de control
Ascultaţi persoana de la
centrul de control

Terminare sesiune voce

1

2

#

Înregistrare descriere loc

Înregistrare apel pentru
mesaj service

Ieşire mesaje personalizate

1

2

#

Transmitere date de la tastă la panoul de comandă (poziţie tastă =    ).

Transmitere date de la panoul de comandă la tastă (poziţie tastă =    ).

Ieşire tastă programare

1

2

#

Ieşire meniu instalator şi terminare sesiune telefonică

Cod acces instalator
Setare prestabilita

4 cifre: 5432
Setare prestabilită

6 cifre: 543211

4

5

6

7

#

1

Cele mai recente evenimente

Evenimente după dată

Ultimele 10 evenimente

Ultimul eveniment alarmă

Ieşire istoric evenimente

1

2

3

4

#

Utilizare ieşiri6

3

Configurare wireless6

} Sesiunea de voce durează numai 90 secunde.

Pentru a reseta cronometrul, apăsaţi pe [1] de la telefon pe
durata mod vorbire sau pe [2] pe durata mod ascultare.

Numai persoana de la telefon poate comuta între modurile
vorbire şi ascultare.

} Mesajele personalizate sunt memorate în modulul voce şi nu
sunt salvate cu datele de programare ale panoul de comandă.

2

Ieşire configurare wireless

Înlocuire dispozitiv

Adăugare dispozitiv

Ştergere dispozitiv

Transfer date wireless
(panou comandă-hub)

1

2

3

4

5

#

Ştergere şi identificare6

Transfer date wireless
(hub-panou comandă)

 

 

 

       = Starea de armare a sistemului (activat sau dezactivat) şi setarea (0 sau 1) Numărului Articolului de 
Programare Avansată 142 determină disponibilitatea acestor articole de meniu. 
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1.6 Meniul Telefon Utilizator   

Ieşire meniu verificare sistem

Sesiune voce
cu doua cai

Vorbiţi cu persoana de la centrul
de control
Ascultaţi persoana de la centrul
de control

Terminare sesiune voce

1

2

#

Iesire

1

2

#

Istoric evenimente

Meniu verificare
sistem

1 Setare dată şi oră

Verificare completă
sistem

Resetare sistem

2

3

Verificare dispozitiv avertizare

Verificare baterie

Test comunicaţie

Verificare centru
control

Verificare punct

1

2

3

4

5

#

4

5

Ieşire#

Cele mai recente evenimente

Evenimente după dată

Ultimul eveniment alarmă

Ultimele 10 evenimente

Ieşire

1

2

3

4

#

Întreţinere
sistem2

3

Meniu
telefon

Introducere cod
acces utilizator1

Pentru a asculta această opţiune, protecţia
personalizată trebuie să fie activată.

Utilizati aceasta optiune
la sistemele fara UL

Pornire sau oprire sistem

5

Pentru a activa sau dezactiva o iesire, apasati
pe tasta numar corespunzatoare a telefonului.

Utilizare iesiri

Porniţi sistemul şi plecaţi

Porniţi sistemul şi rămâneţi în
interior

Activaţi protecţia personalizată

1

2

3

# Ieşire

Terminare sesiune telefonica.

} Sesiunea de voce durează numai 90 de secunde.
Pentru a reseta cronometrul, apăsaţi pe [1] de la telefon
pe durata mod vorbire sau pe [2] pe durata mod
ascultare.

Meniu
utilizator3

Adăugare utilizator nou

Schimbare utilizator

Ştergere utilizator

1

2

3
4

# Ieşire

Pentru a adăuga sau
schimba un utilizator:}

Utilizare ieşiri
SAU
Programare avansată (activaţi accesul instalatorului)4

6

Numai Utilizatorul Principal are
acces la întreg Meniul Utilizator.
Utilizatorii de la 2 la 21 pot modifica
numai propriile lor coduri de acces.

Schimbaţi indiciul

Înregistraţi descrierea

Schimbaţi codul de acces

Schimbaţi brelocul

Ieşire

1

2

3

4

#

 

 

 

1 Numai un cod de acces utilizator (de la 1 la 21 utilizatori) poate accesa Meniul Utilizator.  
2 Dacă sistemul este activat, opţiunea Întreţinere Sistem nu este disponibilă. 
3 Numai utilizatorul principal poate adăuga, schimba sau şterge utilizatori. Utilizatorii de la 2 la 21 pot modifica numai 

propriile lor coduri de acces. Descrierile vocale ale utilizatorilor sunt memorate într-un modul de voce şi nu sunt 
transferate la panoul de comandă cu datele de programare. 

4 Opţiunea 6 permite utilizatorului principal (Utilizator 1) să activeze codul de acces instalator. Pentru mai multe 
informaţii, consultaţi Numărul Articolului de Programare Avansată 142 de la pagina 40. 

Disponibilitatea articolelor de meniu de mai sus depinde de starea sistemului. 
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2.0 Instalarea 
 

 

 

Pentru instalarea acestui sistem, angajaţi numai personal service autorizat. 

Întrucât panoul de comandă este conectat în permanenţă, instalaţia electrică a clădirii trebuie 
să încorporeze un dispozitiv de deconectare uşor accesibil. 

 

 

Urmaţi procedurile de descărcare electrostatică la manevrarea panoului de comandă. 

Înainte de a utiliza panoul de comandă, atingeţi borna de legătură la împământare de pe panoul 
de comandă pentru descărcarea oricărei sarcini statice. 

 

Pentru a facilita instalarea sistemului, această secţiune este împărţită în subsecţiuni şi etichetată în format pas-cu-pas. 
Fiecare subsecţiune sau etapă principală poate consta din mai multe etape secundare ce trebuie efectuate înainte de a 
trece la următoarea subsecţiune sau la următoarea etapă principală.   

2.1 Instalarea carcasei (Etapa 1)  
 

 

 

Utilizaţi seturi de ancorare şi şuruburi corespunzătoare la instalarea carcasei pe suprafeţe 
portante, cum ar fi pereţi. 

 

1. Montaţi comutatorul de dereglare opţional EZTS.  

În cazul în care este necesară o placă de perete, introduceţi priza 
rotundă de perete din plastic înainte de a monta carcasa. 

Consultaţi Ghidul de instalare a comutatorului de dereglare de 
perete sau a capacului EZTS (P/N: F01U003734) pentru 
instrucţiuni de instalare detaliate. 

Pentru opţiunile de modificare a carcasei, consultaţi Articolul de 
programare 137 de la pagina 39. 

 

2. Montaţi carcasa. Şuruburile nu sunt furnizate. 

 
 



Easy Series | Ghid de instalare | 2.0 Instalarea 

. 

 

Sisteme de securitate Bosch | 7/06 | F01U011148B 9 

 

2.2 Instalarea panoului de comandă (Etapa 2)  
 

1. Poziţionaţi clemele de montare pe suporturile 
carcasei. 

 

2. Poziţionaţi marginea superioară a panoului de 
comandă între fantele de susţinere ale carcasei, apoi 
aşezaţi panoul de comandă pe clemele de montare. 

 

3. Fixaţi panoul de comandă pe clemele de montare 
utilizând şuruburile furnizate. 

=
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2.3 Instalarea centrului de control (Etapa 3)   
Pentru instrucţiuni complete de instalare a centrului de control, consultaţi Ghidul de instalare a centrului de control 
EZ1 (P/N: F01U003737) furnizat odată cu centrul de control. 

Pentru o funcţionare corespunzătoare a cititorului RF ID, montaţi centrul de control numai pe o suprafaţă nemetalică. 

Dacă instalaţi mai multe centre de control, asiguraţi-vă că există un spaţiu de cel puţin 1,2 m (4 picioare) între fiecare 
centru de control. 

1. Setaţi adresa pe centrul de control. 

Panoul de comandă acceptă până la patru centre 
de control. 

Fiecare centru de control trebuie să aibă o altă 
adresă. Adresele valabile sunt de la 1 la 4. 

Comutatorul de adrese este amplasat în 
interiorul centrului de control.  

2. Conectaţi bornele magistralei de date ale 
centrului de control la bornele magistralei de 
date ale panoului de comandă. 

B G Y R

 

3. Conectaţi bornele magistralei audio ale 
centrului de control la bornele magistralei audio 
ale panoului de comandă. 

Pentru conexiunile magistralei audio se 
recomandă cabluri bifilare torsadate. 

În cazul utilizării unui cablu CAT5, consultaţi 
figura CAT5 de mai jos. 

+ -  
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Conexiunile cablului CAT5  

B
G
Y
R

+
-

1

2

3

4

5

6

7

8  
1 - Borne magistrală audio centru control 
2 - Borne magistrală date centru control 
3 - Cablu CAT5 
4 - Conductori albaştri şi cu dungi albastre şi 

albe (bifilari torsadaţi) 

5 - Conductori mono-color 
6 - Conductori cu dungi albe 
7 - Borne magistrală audio panou comandă 
8 - Borne magistrală date panou comandă 
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2.4 Instalarea DX2010 (Etapa 4)  
Panoul de comandă acceptă până la trei expandoare de intrare DX2010 pentru punctele de la 9 la 32. 

Consultaţi Instrucţiunile de instalare DX2010 (P/N: 49533) pentru mai multe informaţii. 
 

1. Montaţi DX2010 în carcasa panoului 
de comandă sau altă carcasă 
corespunzătoare. 

=

 

2. Setaţi comutatoarele DIP ale 
DX2010. 

- Puncte 9 – 16 = Adresa 102 

- Puncte 17 – 24  = Adresa 103 

- Puncte 25 – 32  = Adresa 104 

102

103

104

 

3. Conectaţi DX2010 la panoul de 
comandă. 

Conectaţi un conector de cabluri la 
bornele TMPR şi COM pentru a 
dezactiva intrarea de dereglare 
DX2010. 

Pentru opţiunile de conectare ale 
punctelor, consultaţi Secţiunea 2.6  
Conexiunile punctelor supravegheate 
de la pagina 14. 

+OUT- TMPR 1 COMR B G Y

R
B

G
Y

 
 

ACTIVAT  

DEZACTIVAT 
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2.5 Instalarea hub-ului wireless (Etapa 5)  
 

 

 

 

Înainte de a instala hub-ul wireless sau orice dispozitiv wireless, consultaţi Secţiunea 3.0 
Extensia punctelor de la pagina 23, Instrucţiunile de instalare ISW-BHB1-WX (P/N: 
F01U500915), Ghidul de referinţă wLSN (P/N: F01U009440) şi instrucţiunile de instalare 
furnizate odată cu fiecare dispozitiv wireless. 

 

 

1. Efectuaţi o verificare la faţa locului după cum 
se descrie în Ghidul de referinţa wLSN. 

2. Setaţi comutatorul S1 de pe hub-ul wireless la 
Adresa 50 (Poziţia 1). 

Panoul de comandă acceptă un singur hub 
wireless. 

Comutatoarele S2 şi S3 nu sunt folosite la 
adresarea dispozitivelor. 

0

5

0

5

0

5

S1 S2 S3

 

3. Conectaţi hub-ul la panoul de comandă. 

R B G Y

 

4. Aşezaţi capacul pe hub-ul wireless şi fixaţi-l 
bine. 

5. Instalaţi suporturile dispozitivului wireless 
după cum se descrie în instrucţiunile de 
instalare a acestora.   
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2.6 Conexiunile punctelor supravegheate (Etapa 6) 
 

 

 

Separaţi firele bateriei de rezervă şi de curent alternativ primar de toate firele cu limitare de 
curent. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Secţiunea 7.2 Stabilirea rutei cu limitare de curent 
de la pagina 59. 

 

2.6.1 Conectarea punctelor de incendiu   

Punctul 1 supravegheat acceptă detectoare de fum cu două sau patru fire. 

Punctele de la 2 la 32 supravegheate acceptă numai detectoare de fum cu patru fire.  

Pentru a programa punctele supravegheate ca puncte de incendiu, consultaţi Secţiunea 4.2.1 Puncte de la pagina 31. 

Pentru configurarea punctelor de efracţie, consultaţi Secţiunea 2.6.2 Conectarea punctelor de efracţie  de la pagina 15. 
 

1

4

1 22

33

 

2

3

3

4

4

1

5

5

6

6

7

8
 

Conectarea detectorului de fum cu două fire 
1 - Bornă intrare curent 
2 - Bornă ieşire curent 
3 - Bornă comună (negativă) 
4 - Rezistor EOL 2,2 k Ω (P/N: 25899) 

Conectarea detectorului de fum cu patru fire 
1 - Puncte de la 1 la 32 supravegheate  

(punctul 8 din figură)  
2 - Ieşire programabilă (PO) 

(PO 2 din figură) 
3 - Bornă intrare curent 
4 - Bornă ieşire curent 
5 - Borne alarmă 
6 - Bornă comună (negativă) 
7 - Rezistor EOL (P/N: 25899) 
8 - Modul EOL Bosch EOL200 

 

Consultaţi Lista de compatibilitate a detectoarelor de fum Easy Series (P/N: F01U004853) pentru detectoare de fum 
compatibile cu două fire. 
 

 

 

La utilizarea unei ieşiri, pentru a alimenta cu energie electrică un detector de fum cu patru fire, 
programaţi funcţia de ieşire pentru Resetare Sistem. Consultaţi Secţiunea 4.2.3 Ieşiri de la 
pagina 33. 
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2.6.2 Conectarea punctelor de efracţie  

Consultaţi figurile de mai jos pentru a conecta Punctele de la 1 la 32 supravegheate ca puncte de efracţie cablate sau 
wireless. 

Pentru a programa punctele 1 – 32 supravegheate ca puncte de efracţie, consultaţi Secţiunea 4.2.1 Puncte de la pagina 31. 

Pentru configurarea punctelor de incendiu, consultaţi Secţiunea 2.6.1 Conectarea punctelor de incendiu de la pagina 14. 
 

3

1

2

4  2 3

1

45

 2 3

1

45

6

 
Rezistor EOL 2,2 kΩ unic 
1 - Punct supravegheat 

(integrat, DX2010 sau 
intrare wireless) 

2 - Rezistor EOL 2,2 kΩ 
3 - Borne alarmă 

(Normal deschise) 
4 - Borne alarmă 

(Normal deschise) 

Rezistoare 2,2 kΩ dubei 
(dereglare puncte) 
1 - Punct supravegheat 

(integrat, DX2010 sau 
intrare wireless) 

2 - Borne alarmă 
(Normal închise) 

3 - Borne dereglare 
(Normal închise) 

4 - Rezistor EOL 2,2 kΩ 
5 - Rezistor alarmă 2,2 kΩ 

Rezistoare 2,2 kΩ dubei 
(dereglare puncte) 
1 - Punct supravegheat (integrat, 

DX2010 sau intrare wireless) 
2 - Borne alarmă 

(Normal închise) 
3 - Borne dereglare 

(Normal închise) 
4 - Rezistor EOL 2,2 kΩ 
5 - Rezistor alarmă 2,2 kΩ 
6 - Dispozitive suplimentare 

(maximum 4) 
 

 

2.6.3 Conectarea comutatorului cu cheie   

Consultaţi figura de mai jos pentru a conecta punctele de la 1 la  32 supravegheate ca puncte ale comutatorului cu cheie 
(punctul 2 este prezentat în figuri). 

Pentru a programa punctele 1 – 32 supravegheate ca puncte ale comutatorului cu cheie, consultaţi Secţiunea 4.2.1 
Puncte de la pagina 32. 
 

3

1

2

 3

1

2

 
Opţiunea rezistor EOL 2,2 kΩ unic 
1 - Punct supravegheat 

(integrat, DX2010 sau dispozitiv wireless) 
2 - Rezistor 2,2 kΩ  
3 - Comutator cu cheie temporar sau continuu 

normal deschis 

Opţiune rezistoare 2,2 kΩ duble (opţiune 
dereglare punct) 
1 - Punct supravegheat 

(integrat, DX2010 sau dispozitiv wireless) 
2 - Rezistor 2,2 kΩ  
3 - Comutator cu cheie temporar sau continuu 

normal închis 
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2.7 Conexiunile ieşirilor programabile (Etapa 7) 
 

 

 

Separaţi firele bateriei de rezervă şi de curent alternativ primar de toate firele cu limitare de 
curent. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Secţiunea 7.2 Stabilirea rutei cu limitare de curent 
de la pagina 59. 

 

2.7.1 Conectarea ieşirii programabile 1  

Opţiunea 12 V cu comutare 
 

(+) (-)

2

3

1

 

(+)

+ -

(-)

2
1

3

4 5

 

Dispozitiv de avertizare (fără baterie) 
1 - Ieşire programabilă 1 (PO 1) 
2 - Poziţia fişei conectorului pentru opţiunea de 

12 V cu comutare 
3 - Dispozitiv de avertizare 

Dispozitiv de avertizare (cu baterie) 
1 - Ieşire programabilă 1 (PO 1) 
2 - Poziţia fişei conectorului pentru opţiunea de 

12 V cu comutare 
3 - Borne curent auxiliare albe panou de 

comandă (12 VCC) 
4 - Dispozitiv de avertizare 
5 - Dispozitivul de avertizare se activează la 

scoaterea de sub tensiunea de declanşare 
 

 

 

Poziţia de împământare cu comutare 
 

(-)(+)

2

4

3

1

 
1 - Ieşire programabilă 1 (PO 1) 
2 - Poziţia fişei conectorului pentru opţiunea de împământare cu comutare 
3 - Borne curent auxiliare albe panou de comandă (12 VCC) 
4 - Dispozitiv de avertizare 
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Opţiunea contact uscat 
 

(+)
(-)

2

3

4

1

 
1 - Ieşire programabilă 1 (PO 1) 
2 - Poziţia fişei conectorului pentru opţiunea de contact uscat (fără conector) 
3 - Dispozitiv de avertizare (opţiune normal deschis) 
4 - Sursă de curent 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 Conectare ieşiri programabile de la 2 la 4  
 

(-)(+)

1

32 4

5  

+ -

(+)
(-)

21 3

4

5 6

7 8

 

Dispozitiv de avertizare (fără baterie) 
1 - Dispozitiv de avertizare (PO 2, 3 sau 4) 
2 - Ieşire programabilă 2 (PO 2) 
3 - Ieşire programabilă 3 (PO 3) 
4 - Ieşire programabilă 4 (PO 4) 
5 - Difuzor 8 Ω (numai opţiune PO 4 ) 

Dispozitiv de avertizare (cu baterie) 
1 - Ieşire programabilă 2 (PO 2) 
2 - Ieşire programabilă 3 (PO 3) 
3 - Ieşire programabilă 4 (PO 4) 
4 - Borne curent auxiliare albe panou de 

comandă (12 VCC) 
5 - Dispozitiv de avertizare (PO 2, 3 sau 4) 
6 - Tensiune de declanşare 
7 - Rezistor 10 kΩ 

(Pentru valoarea rezistorului recomandată, 
consultaţi instrucţiunile dispozitivului de 
avertizare) 

8 - Dispozitivul de avertizare se activează odată 
cu activarea ieşirii programabile  

 

 

 

 

 

 

Dacă programaţi PO 4 ca driver de difuzor supravegheat, conectaţi un difuzor 8 Ω pentru a 
evita defecţiunile de supraveghere a difuzorului. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Numărul 
articolului de programare avansată 642 de la pagina 52. 

Pentru o instalare aprobată UL, conectaţi la PO 4 numai un dispozitiv de sunet de 85 dB, 
certificat de UL. 
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2.8 Conexiunile liniei telefonice (Etapa 8)  
 

Conectaţi linia telefonică de intrare şi telefonul 
fix la panoul de comandă. 

 

2.9 Introducerea modulului de voce (Etapa 9)  
 

Modulul de voce este necesar pentru operarea 
sistemului. 

 
 

2.10 Conexiunile EZTS (Etapa 10)   
 

Dacă în Etapa  1 de la pagina 8 a fost instalat 
comutatorul de dereglare opţional EZTS, 
conectaţi cablul acestuia la conectorul cu doi 
pini de pe panoul de comandă. 
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2.11 Instalarea sursei de alimentare cu energie electrică (Etapa 11) 
 

 

 

Acest sistem utilizează fie sursa de alimentare electrică cu fir EZPS FIE o sursă de alimentare 
electrică cu fisă. Ambele surse de alimentare electrică necesită un conductor la masă pe 
carcasă şi o baterie de rezervă. 

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru sursa de alimentare electrică utilizată cu instalaţia 
dumneavoastră. 

 

 

2.11.1 Sursa de alimentare electrică cu fir EZPS   
 

1. Montaţi sursa EZPS pe carcasă utilizând 
şuruburile furnizate odată cu EZPS. 

 

2. Conectaţi conductorul de conectare la 
împământare de la sursa EZPS la plotul 
carcasei. L

N

EZPS

 
3. Conectaţi sursa de alimentare c.a. la EZPS. 

100-240 V
0.5 A MAX
47-62 Hz

L
N

EZPS
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4. Conectaţi firele EZPS la panoul de 
comandă. 

 
5. Montaţi balamalele uşii pe 

carcasă. 

6. Împingeţi conductorul de legare la 
împământare a carcasei pe partea 
nevopsită a balamalei superioare a 
uşii. 

5 6

 
7. Conectaţi conductorul de legare la 

împământare a carcasei la 
contactul carcasei cu filet. 

8. Conectaţi conductorul de legare la 
împământare a carcasei la borna 
de împământare a panoului de 
comandă. 

EZPS
7

8
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2.11.2 Sursa de alimentare electrică cu fişă  
 

1. Conectaţi un conductor de legare la împămntare la carcasă 
la o bornă de împământare. 

2. Conectaţi conductorul de legare la împământare al carcasei. 
Pentru instrucţiuni, consultaţi Etapele 5 - 8 din Secţiunea 
2.11.1 Sursa de alimentare electrică cu fir EZPS de la 
pagina 19. 

3. Conectaţi sursa de alimentare cu fişă la panoul de comandă. 

2

1

3

 
 

2.11.3 Bateria de rezervă 12 VCC  
 

După conectarea tuturor firelor sistemului, alimentaţi panoul de 
comandă cu c.a şi de la bateria de rezervă. 

(+)

(-)

12 VDC
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SAU 

2.12 Asigurarea carcasei (Etapa 12) 
 

Pentru a asigura uşa carcasei: 
• Instalaţi închizătorul de uşă al carcasei sau 
• Fixaţi uşa cu şuruburi. 

Şuruburile nu sunt furnizate. 

2.13 Programarea panoului de comandă (Etapa 13) 
După terminarea instalării, puteţi programa panoul de comandă. 

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Secţiunea 4.0 Programarea de la pagina 29. 

2.14 Verificarea sistemului (Etapa 14) 
După terminarea programării, trebuie să verificaţi dacă sistemul funcţionează corect. 

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Secţiunea 5.0 Verificarea sistemului de la pagina 57.   
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3.0 Extensia punctelor 
Pentru informaţii detaliate privind instalarea şi configurarea, consultaţi Ghidul de referinţă wLSN (P/N: F01U009440) 
furnizat odată cu hub-ul wireless şi instrucţiunile de instalare furnizate odată cu fiecare dispozitiv wireless. 
 

3.1 Stabilirea reţelei wireless şi configurarea dispozitivelor wireless 
Pentru ca reţeaua wireless să funcţioneze corect, următorul proces trebuie să se desfăşoare după cum se arată mai jos. 

 
 

3.1.1 Identificarea noului sistem  
 

 

 

Identificarea este procesul prin care hub-ul wireless identifică şi include noi dispozitive 
(neidentificate) în sistem.  

Procesul de identificare a noului sistem poate fi realizat numai o singură dată. Pentru a actualiza 
un sistem wireless existent, consultaţi Secţiunea 3.2 Întreţinere wireless de la pagina 26. 

 

Există trei metode de a începe procesul de identificare a unui nou sistem: 
• Butonul Verificare Sistem: 

1. Asiguraţi-vă că toate dispozitivele au ieşit din Modul RFSS. 
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe Butonul Verificare Sistem timp de o secundă. 

Procesul de identificare a dispozitivului se activează automat la începerea Verificării Punctelor. 
• Meniul Configurare Wireless:   

1. Începeţi o sesiune telefonică. 
Pentru opţiunile sesiunii telefonice, consultaţi Secţiunea 1.3 Configurarea sistemului de la pagina 5. 

2. Din Meniul Instalare, selectaţi Întreţinere Sistem, apoi selectaţi Configurare Wireless. 
Procesul de identificare a dispozitivului începe automat. 

• Verificare Punct: 
1. Începeţi o sesiune telefonică. 

Pentru opţiunile sesiunii telefonice, consultaţi Secţiunea 1.3 Configurarea sistemului de la pagina 5. 
2. Din Meniul Instalare: 
- Apăsaţi pe [1] pentru a selecta Întreţinere Sistem, apoi apăsaţi pe [2] pentru a selecta Verificare Completă 

Sistem. 
Procesul de identificare se activează la începerea Verificării Punctelor. 

SAU 
- Apăsaţi pe [1] pentru a selecta Întreţinere Sistem, apoi apăsaţi pe [3] pentru a selecta Meniul Verificare 

Sistem. Din Meniul Verificare Sistem, apăsaţi pe [5] pentru a selecta Verificare Punct. 
Procesul de identificare se activează la începerea Verificării Punctelor. 

3.1.2 Stabilirea şi configurarea reţelei wireless  

Hub-ul wireless stabileşte şi configurează automat reţeaua wireless. 

Hub-ul evaluează fiecare frecvenţă radio (RF) disponibilă în ceea ce priveşte zgomotul, puterea semnalului de 
radiofrecvenţă şi alte sisteme wireless adiacente. După care, hub-ul wireless selectează frecvenţa cu cel mai mic 
zgomot şi cel mai mic trafic pentru funcţionarea reţelei. 

Pentru a configura reţeaua wireless, hub-ul wireless selectează cel mai bun canal pentru radiodifuziune. Odată canalul 
selectat, hub-ul wireless configurează toate dispozitivele identificate pentru a funcţiona pe frecvenţa selectată. Acest 
proces durează mai multe minute. 

Identificare 
dispozitive 

Stabilire 
reţea 

Configurare 
reţea 

Configurare 
dispozitive 

Intrǎri şi ieşiri 
(Verificare punct) 

Brelocuri 
(Adaugare/modificare 

Meniu Utilizator) 
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3.1.3 Configurarea dispozitivelor   

Dispozitive de intrare şi ieşire 
 

 

 

Dispozitivul uşă/fereastră deschisă ISW-BMC1-S135X şi detectorul de inerţie ISW-BIN1-S135X 
sunt prevăzute cu un comutator magnetic cu funcţie de intrare. Dacă comutatorul magnetic nu 
este utilizat, îndepărtaţi magnetul din dispozitiv înainte de a începe Verificarea Punctelor. 

 

Odată reţeaua stabilită şi configurată, sistemul anunţă „Verificaţi toate punctele.”. Verificaţi dispozitivele wireless în 
această ordine: dispozitive de intrare, dispozitive de ieşire şi module releu. 
 

 

 

Nu ieşiţi din Verificare Punct până când toate dispozitivele în cauză nu sunt verificate. În caz 
contrar, trebuie să adăugaţi dispozitivele la sistem în mod manual. 

Dacă în raza hub-ului wireless se află dispozitive wireless suplimentare nedestinate instalării, 
hub-ul trebuie să identifice şi aceste dispozitive. Pentru a exclude din sistem orice dispozitiv 
neutilizat, apăsaţi pe [#] (sau pe [5] de la centrul de control) pentru a ieşi din Verificare Punct. 
Hub-ul wireless readuce toate dispozitivele neutilizate în starea neidentificat. 

 

Pe măsură ce verificaţi fiecare dispozitiv, finalizaţi Secţiunea 4.3.5 Articole de programare a punctelor de la pagina 47 
şi Secţiunea 4.3.6 Articole de programare a ieşirilor de la pagina 52. 

La restabilirea dispozitivului, sistemul anunţă numărul dispozitivului atribuit. 

3.1.4 Verificarea dispozitivelor  
 

 

 

Numere punct sunt atribuite dispozitivelor wireless pentru ca acestea să fie verificate 
(modificate sau defectate şi restabilite). Dacă pentru dispozitivele wireless se preferă numere 
punct specifice, asiguraţi-vă că dispozitivele wireless sunt verificate în ordinea 
corespunzătoare. În caz contrar, sistemul atribuie cel mai mic număr punct disponibil primului 
dispozitiv wireless verificat. 

 

Pentru instrucţiuni despre testarea fiecărui dispozitiv wireless, consultaţi următorul tabel. 
 

Dispozitiv De verificat: 
Detectoare de mişcare Parcurgeţi perimetrul regiunii explorate a detectorului. 

Detector de fum 
• Apăsaţi şi eliberaţi butonul de verificare al detectorului sau 
• Eliberaţi fum în camera detectorului pentru a activa o alarmă. 

Restabiliţi alarma. 

Modul releu 

• Intrare: Defectaţi şi restabiliţi bucla supravegheată. 
• Ieşire: Modificaţi dispozitivul. 
Efectuaţi ambele verificări numai dacă sunt utilizate atât intrarea cât şi 
ieşirea. 

Detector de inerţie 
• Comutator magnetic: Deschideţi, apoi închideţi comutatorul. 
• Numai inerţie: Provocaţi o alarmă, apoi restabiliţi alarma1 sau 

modificaţi detectorul.3 
Detector geam spart Provocaţi o alarmă, apoi restabiliţi alarma2 sau modificaţi detectorul.3 
Mini dispozitiv uşă/fereastră 
Dispozitiv încastrat uşă/fereastră 

Deschideţi, apoi închideţi comutatorul magnetic. 

Dispozitiv uşă/fereastră 

• Deschideţi, apoi închideţi comutatorul magnetic sau 
• Defectaţi, apoi restabiliţi bucla supravegheată. 
Efectuaţi ambele verificări numai dacă sunt utilizate atât comutatorul 
magnetic cât şi bucla supravegheată. 

Sirena Modificaţi dispozitivul. 
 

1 Pentru a verifica detectorul de inerţie, creaţi un şoc care să provoace o alarmă de inerţie, apoi restabiliţi alarma. 
2 Pentru a testa detectorul de geam spart, utilizaţi un instrument special pentru a provoca o alarmă de geam spart, apoi 

restabiliţi alarma. 
3 Dacă modificaţi detectorul, panoul de comandă înregistrează detectorul însă nu îl verifică. Pentru a verifica 

detectorul, trebuie să creaţi alarma corespunzătoare şi să o restabiliţi.   
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Brelocuri   

Adăugaţi brelocuri după identificarea şi configurarea tuturor dispozitivelor wireless (intrări şi ieşiri).  

1. După configurarea ultimului dispozitiv wireless şi terminarea verificării punctelor, apăsaţi de mai multe ori pe [#] 
până când veţi ieşi din Meniul Instalare şi sesiunea telefonică se va încheia. 

2. Începeţi o nouă sesiune telefonică sau apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [3] de pe centrul de control şi introduceţi codul de 
acces al utilizatorului principal (Utilizator 1). 

3. Apăsaţi pe [4] pentru a selecta Meniul Utilizator. 

4. Apăsaţi pe [1] pentru a adăuga un nou utilizator. 

5. Introduceţi un cod de acces. 

6. Introduceţi din nou codul de acces. 

7. Apăsaţi pe [4] pentru a adăuga un breloc. 
Atribuirea unui indiciu şi descrierea vocală sunt opţionale. 

8. Repetaţi Etapele de la 4 la 7 pentru a adăuga mai mulţi utilizatori şi brelocuri sau apăsaţi de mai multe ori pe [#] 
pentru a încheia sesiunea telefonică. 

Pentru crea un sistem numai cu breloc (fără instalarea de dispozitive wireless de intrare sau ieşire), începeţi cu Etapa 2. 

Într-un sistem numai cu breloc, adăugarea primului breloc poate dura mai multe minute deoarece este stabilită şi 
configurată reţeaua wireless. Brelocurile ulterioare durează mai puţin.  
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3.2 Întreţinere wireless 
3.2.1 Meniul Configurare Wireless  

Utilizaţi Meniul Configurare Wireless pentru a: 
• Adăuga noi dispozitive wireless la un sistem wireless existent 
• Adăuga dispozitive wireless neidentificate când reţeaua wireless a fost identificată pentru prima dată 
• Înlocui sau şterge dispozitive wireless dintr-un sistem wireless existent  
Pentru a accesa Meniul Configurare Wireless: 

1. Începeţi o sesiune telefonică. 
Pentru opţiunile sesiunii telefonice, consultaţi Secţiunea 1.3 Configurarea sistemului de la pagina 5. 

2. Din Meniul Instalare, apăsaţi pe [1] pentru Întreţinere Sistem. 

3. Din Întreţinere Sistem, apăsaţi pe [6] pentru Configurare Wireless. 
Pentru opţiunile sau descrierile meniului, consultaţi următorul tabel. Opţiunile meniului sunt disponibile numai 
după încheierea identificării iniţiale a dispozitivului şi a verificării punctelor. 

 

Apăsare buton Opţiune meniu Descriere 
[1] Înlocuire dispozitiv Utilizaţi această opţiune pentru a înlocui un dispozitiv cunoscut cu 

un dispozitiv nou. 
1. Apăsaţi pe [1] pentru a înlocui un punct sau pe [3] pentru a 

înlocui o ieşire. 
Pentru un modul releu, selectaţi intrarea sau ieşirea, apoi 
introduceţi numărul corespunzător în Etapa 2. 

2. Introduceţi numărul punctului dorit sau numărul ieşirii. 
Procesul de identificare a dispozitivului începe. 

3. Când sistemul anunţa „Verificaţi toate punctele”, activaţi noul 
dispozitiv. 
Dispozitivul nou înlocuieşte dispozitivul existent. Dacă în Etapa 
2 au fost descoperite alte dispozitive, acestea sunt readuse la 
starea neidentificat. 

[2] Adăugare dispozitiv Utilizaţi această opţiune pentru a adăuga mai multe dispozitive în 
reţeaua wireless. 
Când apăsaţi pe [2] pentru a selecta această opţiune, va începe 
procesul de identificare a dispozitivului. Când sistemul anunţă 
„Verificaţi toate punctele”, activaţi toate dispozitivele noi. 
Dacă au fost descoperite alte dispozitive însă neactivate, acestea 
sunt readuse la starea neidentificat. 

[3] Ştergere dispozitiv Utilizaţi această opţiune pentru a şterge un dispozitiv cunoscut din 
sistem. 
1. Apăsaţi pe [1] pentru a şterge un punct sau pe [3] pentru a 

şterge o ieşire. 
2. Introduceţi numărul punctului dorit sau numărul ieşirii. 

Dacă numărul punctului selectat corespunde modulului releu, 
atât intrarea cât şi ieşirea sunt şterse din sistem. Dacă doriţi să 
ştergeţi numai intrarea sau ieşirea, trebuie să dezactivaţi funcţia 
corespunzătoare prin programare. 

3. Apăsaţi pe [1] pentru a şterge dispozitivul. 
Hub-ul wireless şterge dispozitivul din sistem iar tipul de punct 
sau funcţia de ieşire este setată la 0 (dezactivat). 

[4] Transfer Date Wireless  
(panou comandă-hub) 

Dacă înlocuiţi un hub, selectaţi această opţiune pentru a transmite 
date wireless de la panoul de comandă la hub-ul wireless. 

[5] Transfer Date Wireless  
(hub-panou comandă) 

Dacă înlocuiţi panoul de comandă, selectaţi această opţiune pentru 
a transmite date wireless de la hub-ul wireless la panoul de 
comandă. Aceasta opţiune şterge brelocurile.  

[6] Ştergere şi identificare Dacă datele wireless din panoul de comandă nu sunt compatibile cu 
datele wireless din hub (Defecţiune dispozitiv magistrală 50), utilizaţi 
această opţiune pentru a şterge datele wireless atât din panoul de 
comandă cât şi din hub şi identificaţi din nou toate dispozitivele. 
Această opţiune este disponibilă numai dacă datele wireless din 
panoul de comandă nu sunt compatibile cu datele wireless din hub. 

[#] Ieşire Configurare Wireless Selectaţi această opţiune pentru a reveni la opţiunile Întreţinere 
Sistem. 
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3.2.2 Atribuirea de puncte de la 1 la 8 ca puncte wireless  

Pentru a atribui un punct integrat (1 - 8) ca punct wireless, dezactivaţi punctul în programare înainte de a începe 
procesul de identificare a dispozitivului. 

Puteţi atribui separat puncte de la 1 la 8 ca puncte wireless. 

3.2.3 Expandoare de intrare DX2010 şi puncte wireless   
 

 

 

Dacă punctele de la 9 la 32 conţin puncte cablate şi wireless, instalaţi toate expandoarele de 
intrare DX2010 necesare înainte de a adăuga puncte wireless la sistem. 

 

Adăugarea unui DX2010 înainte adăugării de puncte wireless 
Panoul de comandă acceptă maximum trei module DX2010. Fiecare modul ocupă un grup de opt puncte. 

Adresa comutatorului DIP a DX2010 stabileşte grupul de puncte ocupat de DX2010: 
• Adresa 102: DX2010 ocupă punctele de la 9 la 16 
• Adresa 103: DX2010 ocupă punctele de la 17 la 24 
• Adresa 104: DX2010 ocupă punctele de la 25 la 32 
Pentru mai multe setări ale comutatorului DIP, consultaţi Secţiunea 2.4 Instalarea DX2010 de la pagina 12. 

Pe măsură ce fiecare modul DX2010 este adăugat în sistem, acesta ocupă următorul grup de puncte disponibil. 

Pentru punctele de la 9 la 32, punctele wireless ocupă, de asemenea, puncte în aceleaşi grupuri de opt precum modulele 
DX2010: 
• Dacă adăugaţi un modul DX2010 utilizând Adresa 102 (puncte de la 9 la 16), punctele wireless pot ocupa numai 

puncte de la 17 la 32. 
• Dacă adăugaţi două module DX2010 utilizând Adresele 102 (puncte de la 9 la 16) şi 103 (puncte de la 17 la 24), 

punctele wireless pot ocupa numai puncte de la 25 la 32. 
• Dacă adăugaţi trei module DX2010, punctele wireless pot ocupa numai puncte de la 1 la 8. 
Adăugarea unui DX2010 după adăugarea de puncte wireless 

Dacă adăugaţi un modul DX2010 după adăugarea de puncte wireless, pe baza adresei comutatorului DIP, DX2010 
înlocuieşte grupul incompatibil al punctelor wireless. 

De exemplu, dacă punctele wireless ocupă puncte de la 9 la 24 şi aveţi nevoie de puncte de la 17 la 24 ca puncte 
cablate, un modul DX2010 cu Adresa 103 înlocuieşte punctele cablate care ocupă punctele de la 17 la 24. 

Dacă următorul grup de puncte este disponibil, de exemplu, puncte de la 25 la 32, panoul de comandă reţine întreaga 
programare a punctelor cu excepţia descrierilor vocale şi deplasează punctele incompatibile wireless la următorul grup 
de puncte. Trebuie să înregistraţi din nou descrierile vocale pentru punctele care au fost mutate. 

Dacă următorul grup de puncte nu este disponibil, panoul de comandă şterge punctele wireless incompatibile din 
sistem. 

3.2.4 Recuperarea reţelei wireless  

Numărul articolului de programare avansată 9999 restabileşte setările panoului de comandă la configurarea 
prestabilită din fabrică. Toate datele reţelei wireless din panoul de comandă sunt pierdute însă sunt păstrate în hub-ul 
wireless. 

Pentru a recupera datele reţelei wireless din hub-ul wireless: 

1. Începeţi o sesiune telefonică. 

2. Apăsaţi pe [1] pentru a selecta Întreţinere Sistem. 

3. Apăsaţi pe [6] pentru a selecta Meniul Configurare Wireless. 
4. Apăsaţi pe [5] pentru a transfera datele wireless de la hub la panoul de comandă. 

Această opţiune şterge atribuirile brelocurilor. Trebuie să atribuiţi din nou toate brelocurile. 
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3.3 Mesajele sistemului wireless 
Pentru o descriere a mesajelor sistemelor care aparţin de reţeaua wireless, consultaţi următorul tabel. 
 

Mesaj sistem Descriere 
„Dispozitive wireless neconfigurate.” S-a ieşit din Verificare Punct înainte de verificarea tuturor punctelor wireless. 
„Dispozitiv suplimentar ignorat.” S-a făcut o încercare de adăugare a unui dispozitiv la un sistem care conţine 

deja numărul maxim de puncte sau ieşiri. 
„Punctul x a fost testat.” Un punct a fost verificat. RFSS este acceptabil. 
„Punctul x mic.” Un punct a fost verificat. RFSS este inacceptabil. 
„Aşteptaţi.” Reţeaua wireless este ocupată sau panoul de comandă aşteaptă un răspuns 

de la reţeaua wireless. 
Centrul de control poate avea un singur segment rotativ al cercului de 
protecţie cu acest mesaj. 

„Eroare wireless.” Hub-ul wireless este blocat, lipsă sau defect. 
„Dispozitiv wireless x.” „x" = numărul dispozitivelor identificate însă neverificate. 
„Dispozitive wireless netestate x.” „x" = numărul dispozitivelor identificate însă neconfigurate încă. 
„Punct x netestat.” Panoul de comandă atribuie un număr punct dispozitivului însă dispozitivul 

nu a fost verificat (defectat sau modificat şi restabilit). 
„x” = descrierea vocii. 
În mod prestabilit, sistemul anunţă numărul punct. 
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SAU 

4.0 Programarea 
4.1 Intrarea în Programare  
Pentru a intra în Meniul Instalare, selectaţi una din următoarele metode : 
 

Metoda Etape 

Telefon fix 1. Apăsaţi pe [#][#][#]. 
2. Ascultaţi promptul de voce pentru a introduce codul de acces. 
3. Introduceţi codul de acces instalator.1 
4. Apăsaţi pe [3] pentru programare de bază sau pe [4] pentru programare avansată. 

Telefon exterior 1. Apelaţi numărul de telefon din incintă. 
2. După preluarea apelului fie de câtre o persoană fie de un robot telefonic, apăsaţi pe [*][*][*] 

pentru a deconecta partea care răspunde şi pentru a accesa sistemul. 
Dacă apelul nu este preluat de nici o persoană sau de un robot telefonic, sistemul 
răspunde după un număr programat de semnale ale soneriei. Consultaţi Numărul 
articolului de programare avansată 222 de la pagina 43. 

3. Ascultaţi promptul de voce pentru a introduce codul de acces. 
4. Introduceţi codul de acces instalator.1 
5. Apăsaţi pe [3] pentru programare de bază sau pe [4] pentru programare avansată. 

1. Conectaţi un telefon fie la 
punctele de verificare fie la 
bornele telefonice. 

  

2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe 
butonul Verificare Sistem 
timp de aproximativ 15 sec. 

15 s
 

3. Ascultaţi promptul de voce pentru a introduce codul de acces. 
4. Introduceţi codul de acces instalator.1 

Conectare rapidă 
instalator2 

5. Apăsaţi pe [3] pentru programare de bază sau pe [4] pentru programare avansată. 
 SPD Pentru mai multe informaţii, consultaţi Secţiunea 4.6 Software de programare de la distanţă 

(SPD) de la pagina 56. 
1 Dacă lungimea codului de acces = patru cifre, codul de acces instalator prestabilit este 5432. Dacă lungimea 

codului de acces = şase cifre, codul de acces instalator prestabilit este 543211. Pentru a schimba lungimea codului 
de acces şi codul de acces instalator, consultaţi Secţiunea 4.3.8 Articole de programare utilizator de la pagina 54. 

2 Selectaţi metoda de conectare rapidă a instalatorului dacă nu este disponibilă o linie telefonică sau este necesară o 
conexiune locală. Pentru utilizarea acestei metode, sistemul trebuie să fie dezactivat. 

 
 

 

 

 

Programarea iniţială   

1. Setaţi codul ţării la codul corespunzător pentru instalare înainte de a efectua alte modificări 
de programare. 
Această selecţie configurează setările predefinite ale panoului de comandă la valorile 
corespunzătoare specifice ţării. Consultaţi Secţiunea 4.2.4 Coduri de ţară de la pagina 34. 

2. Setaţi ora şi data. Consultaţi Secţiunea 1.5 Meniul Telefon Instalator  de la pagina 6. 
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4.2 Programarea de bază  

Programarea de bază constă dintr-un meniu vocal care conţine articolele de programare esenţiale. În general, pentru un 
sistem complet, de obicei este suficientă finalizarea acestei secţiuni de programare. 
 

Meniu
Telefon

Instalator

Cod acces instalator
Setare prestabilita

4 cifre: 5432
Setare prestabilita

6 cifre: 543211

Tasta de
programare

Mesaje
personalizate

Sesiune voce
cu doua cai

Programare
avansata

Programare
de baza

Meniu Utilizator

Întretinere
sistem

Puncte

Configurare raport

Iesiri

Cod tara

Iesire programare de baza

1

2

3

4

#

Înregistrare descriere punct

Setare tip punct

Ieşire puncte

1

2

# Introducere număr cont

Configurare destinaţii raport

Ieşire configurare raport

1

2

#
Selectare funcţie ieşire

Părăsire Ieşiri

1

#

Ieşire meniu instalator şi terminare sesiune telefonică

4

5

6

7

#

1

3

2
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4.2.1 Puncte 
 

 

 

Nu puteţi programa nici un punct wireless fără a finaliza mai întâi etapele din Secţiunea 1.4 
Configurarea sistemului de la pagina 5. 

 

Puncte Introduceţi un număr punct de la 1 la 32. 

      

1 Înregistrare descriere punct  

  

De exemplu, dacă punctul 1 se află la uşa din faţă a clădirii, adică „Uşa din faţă” la ton. 
Apăsaţi pe  [1] pentru a continua programarea punctului selectat. 
Apăsaţi pe [2] pentru a înregistra din nou descrierea curentă a punctului dumneavoastră. 
 

2 Setare tip punct  

  

Apăsaţi pe [1] pentru a selecta opţiunea curentă. 
Apăsaţi pe [2] pentru a auzi mai multe opţiuni. 
Apăsaţi pe [#] pentru a ieşi din Tip Punct. 
 

Tip punct Descriere 
Dezactivat Punctul este dezactivat. 
Perimetrul 
(intrare sau ieşire) 

Dacă există o defecţiune şi sistemul este pornit, va începe Timp Intrare. Dacă 
sistemul nu este oprit la terminarea Timp Intrare, o alarmă este activată. 

Interior (Următor) Dacă sistemul este pe ocupat, ignoră aceste puncte. Dacă sistemul nu este pe 
ocupat, un punct interior defect provoacă o alarmă. Aceste puncte sunt 
ignorate pe durata Timp Intrare şi Timp Ieşire. 

Punct perimetru Dacă există o defecţiune când sistemul este pornit, este activată o alarmă 
locală. Un raport de alarmă nu este transmis la staţia centrală dacă sistemul 
este oprit în cadrul anulării ferestrei. 

24 ore În cazul unei defecţiuni, este activată întotdeauna o alarmă. Pentru a restabili 
un punct în 24 de ore, opriţi sistemul dacă este pornit sau confirmaţi alarma 
dacă sistemul este oprit. 

Incendiu verificat În cazul unei defecţiuni, se activează verificarea în caz de incendiu. Dacă 
apare un al doilea incendiu pe durata perioadei de aşteptare de două minute, o 
alarmă de incendiu este activată. Dacă nu apare nici un al doilea incendiu, 
sistemul revine la normal. 

Moment incendiu În cazul unei defecţiuni, este activată întotdeauna o alarmă de incendiu. 
Panică silenţios În cazul unei defecţiuni, este activată întotdeauna o alarmă. Nu există nici o 

indicaţie vizuală sau sonoră a alarmei. 
Mişcare interior Dacă există o defecţiune şi sistemul este setat pe protecţie personalizată, va 

începe Timp Intrare. Dacă sistemul este pe ocupat sau neocupat, acest punct 
funcţionează ca un punct interior. 

Anulare ieşire 
perimetru 

În caz de defecţiune şi restabilire pe durata Timp Ieşire, Timp Ieşire se opreşte 
şi sistemul porneşte imediat. 

Întrerupător cu cheie 
temporar 

Porniţi sau opriţi sistemul utilizând un întrerupător cu cheie temporar. 

Întrerupător cu cheie 
menţinut 

Porniţi sau opriţi sistemul utilizând un întrerupător cu cheie menţinut. 

 

# Puncte ieşire 
 Reveniţi în Meniul Instalare. 
 

 

 

 

Înregistraţi intrările de programare a punctelor în Tabele cu intrări de programare a punctelor de 
la pagina 48. 

 



Easy Series | Ghid de instalare | 4.0 Programarea 

 

32 Sisteme de securitate Bosch | 7/06 | F01U011148B 

 

 

4.2.2 Configurare raport  
 

Configurare raport         

          

[1] 
Număr cont 

        

          

    [2] 
Destinaţie raport      

 

         

    [1] 
Ruta principală 1  

[2] 
Ruta de rezervă 1  

[3] 
Ruta principală 2  

[4] 
Ruta de rezervă 2 

            

 Format  Format  Format  Format 
            

 Număr telefon  Număr telefon  Număr telefon  Număr telefon 
            

 [#] Ieşire  [#] Ieşire  [#] Ieşire  [#] Ieşire 
        

  

 Ruta 1  Ruta 2 
[#] Ieşire       

Pentru a configura rapoarte: 

1. Introduceţi un număr de cont din patru 
sau şase cifre. 
Numărul de cont se aplică tuturor 
destinaţiilor rapoartelor. 

2. Selectaţi o destinaţie de raport. 
[1] = Ruta principală 1 
[2] = Ruta de rezervă 1 
[3] = Ruta principală 2 
[4] = Ruta de rezervă 2 

3. Selectaţi o opţiune de format pentru 
destinaţia raportului. 
[1] = Selectaţi prima opţiune. 
[2] = Ascultaţi a doua opţiune. 

4. Introduceţi un număr de telefon pentru 
destinaţia raportului. 

5. Repetaţi Etapele de la 2 la 4 pentru 
destinaţiile suplimentare ale raportului. 

6. Pentru a activa sau dezactiva rapoarte, 
consultaţi Secţiunea 4.3.4 Articole de 
programare a rutei rapoartelor de la 
pagina 44. 

Intrări număr cont: 
Intrare Apăsare tastă 
0 la 9 [0] la [9] 

B [*][1] 
C [*][2] 

D [*][3] 
E [*][4] 

F [*][5] 

Intrări număr telefon: 
Intrare Apăsare tastă 

0 la 9 [0] la [9] 

* [*][*] 
# [*][#] 
Pauză [*][1] 

Ieşire cu salvare [#] 
Ieşire fără salvare [#][#]1 

Dezactivare 
număr telefon 

[0][#] 

1 Apăsaţi de două ori pe [#] în 
două secunde pentru a ieşi fără  
a salva intrarea dumneavoastră. 

 

 

Opţiuni format: 
• Dezactivat (prestabilit) 
• ID contact 
• SIA 
• Voce 
• Mesaj scris (TAP)* 
• Format rapid 

* Mesaje scrise: 

• Alarmă efracţie 
• Alarmă incendiu 
• Sistem pornit 
• Sistem oprit 
• Defecţiune punct 
• Defecţiune sistem 
• Raport verificare 
• Restabilire 
• Tastatură 

Furnizorii de mesaje scrise nu 
garantează transmiterea 
mesajelor.  

 

 

 

 

Înregistraţi intrările de programare a configurării rapoartelor din Secţiunea 4.3.3 Articole de 
programare transmiţător de la pagina 42. 
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4.2.3 Ieşiri 
 

 

 

Nu puteţi programa nici o ieşire wireless fără a finaliza mai întâi etapele din Secţiunea 1.4 
Configurarea sistemului de la pagina 5. 

 

Dispozitivele de ieşire sunt alcătuite din sirene, clopoţei sau lămpi. 

Ieşiri Introduceţi un număr de ieşire de la 1 la 8. 
      

1 Funcţia de ieşire  
  Apăsaţi pe [1] 

pentru a selecta 
opţiunea 
curentă. 

Apăsaţi pe [2] 
pentru a auzi mai 
multe opţiuni. 

Apăsaţi pe [#] 
pentru a ieşi din 
Funcţie ieşire. 

 

Funcţia de 
ieşire 

Descriere 

Dezactivat Ieşirea este dezactivată. 
Efracţie Ieşirea se activează la apariţia unei alarme de efracţie.  Pentru a 

dezactiva ieşirea, opriţi sistemul sau aşteptaţi până la 
întreruperea alarmei antiefracţie.  

Blocare efracţie Ieşirea se activează la apariţia unei alarme de efracţie.  Pentru a 
dezactiva ieşirea, opriţi sistemul. 

Incendiu Ieşirea se activează la apariţia unei alarme de incendiu.  Pentru 
a dezactiva ieşirea, opriţi sistemul dacă este deja pornit sau 
aşteptaţi până la întreruperea alarmei de incendiu. 

Blocare incendiu Ieşirea se activează la apariţia unei alarme de incendiu.  Pentru 
a dezactiva ieşirea, opriţi sistemul dacă este deja pornit sau 
confirmaţi alarma dacă sistemul este oprit. 

Efracţie şi 
incendiu 

Ieşirea se activează la apariţia unei alarme de efracţie sau 
incendiu.  Pentru a dezactiva ieşirea, opriţi sistemul sau aşteptaţi 
până la întreruperea alarmei.  Alarmele de incendiu au prioritate 
asupra alarmelor de efracţie. 

Blocare efracţie 
şi incendiu 

Ieşirea se activează la apariţia unei alarme de efracţie sau 
incendiu.  Pentru a dezactiva ieşirea, opriţi sistemul dacă este 
deja pornit sau confirmaţi alarma dacă sistemul este oprit. 
Alarmele de incendiu au prioritate asupra alarmelor de efracţie. 

Resetare sistem Ieşirea este în mod normal activată. La resetarea sistemului, 
ieşirea este dezactivată timp de aproximativ 10 secunde. Utilizaţi 
această funcţie pentru a alimenta cu electricitate dispozitivele, 
precum detectoarele de fum cu patru fire care necesită 
întreruperea curentului pentru resetarea unei stări de blocare a 
alarmei. 

Sistem pornit Ieşirea este activată când sistemul este pornit şi rămâne activă 
până la oprirea sistemului. 

Sistem pregătit Ieşirea se activează când sistemul este pregătit să fie pornit (fără 
puncte defecte sau dereglări ale sistemului). 

Breloc 
oprit/pornit  

Ieşirea se activează sau se dezactivează când utilizatorul apasă 
pe tasta  sau  a brelocului. 
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Numerele articolului de 
programare avansată 616 şi 626 de la pagina 41. 

Impuls 2 sec. 
breloc 

Ieşirea se activează timp de două secunde când utilizatorul 
apasă pe tasta  sau  a brelocului. 
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Numerele articolului de 
programare avansată 616 şi 626 de la pagina 41 . 

Utilizator 
controlat 

Ieşirea se activează sau se dezactivează când un utilizator sau 
instalatorul utilizează opţiunea Operarea Ieşiri din meniurile 
telefonului. 

  

# Ieşiri părăsire 
 Reveniţi în Meniul Instalare. 
 

 

 

 

Înregistraţi intrările de programare a intrărilor din Secţiunea 4.3.6 Articole de programare a 
ieşirilor de la pagina 52. 
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4.2.4 Coduri de ţară  

Selectaţi codul de ţară corespunzător pentru instalarea dumneavoastră. Acest cod configurează panoul de comandă la 
setările prestabilite specifice fiecărei ţări.  
 

A 
Ţara Cod 

Afganistan 65 

Africa de Sud 50 

Albania 65 

Algeria 63 

Andora 65 

Angola 65 

Antigua 65 

Arabia Saudită 45 

Argentina 01 

Armenia 62 

Australia 02 

Austria 03 

Azerbaijan 65 

B 
Ţară Cod 

Bahamas 65 

Bahrein 63 

Bangladeş 65 

Barbados 65 

Barbuda 65 

Belarus 62 

Belgia 04 

Belize 65 

Benin 65 

Bhutan 65 

Bolivia 65 

Bosnia 65 

Botswana 65 

Brazilia 05 

Brunei 65 

Bulgaria 65 

Burkina Faso 65 

Burma (Myanmar) 65 

Burundi 65 

C 
Ţară Cod 

Cambodgia 65 

Camerun 65 

Canada 07 

Chile 65 

China 08 

Ciad 65 

Cipru 11 

Coasta de Fildeş 65 

Columbia 09 

Comoros 65 

Congo (Brazzaville) 65 

Congo (Kinshasa) 65 

Coreea de Nord 65 

Coreea de Sud 27 

Costa Rica 65 

Croaţia 10 

Cuba 65 

D 
Ţară Cod 

Denemarca 13 

Dijibouti 65 

Dominica 65 

E 
Country Cod 

East Timor 65 

Ecuador 65 

Egypt 14 

El Salvador 65 

Elveţia 53 

Emiratele Arabe 
Unite 

65 

Equatorial Guinea 65 

Eritrea 65 

Estonia 15 

Ethiopia 65 

F 
Ţară Cod 

Federaţia Rusă 44 

Fiji 65 

Filipine 40 

Finlanda 16 

Franţa 17 

G 
Ţară Cod 

Gabon 65 

Gambia 65 

Georgia 62 

Germania 18 

Ghana 65 

Grecia 19 

Grenada 65 

Grenadines 65 

Groenlanda 65 

Guatemala 65 

Guineea 65 

Guineea-Bissau 65 

H 
Ţară Cod 

Haiti 65 

Herţegovina 65 

Honduras 65 

Hong Kong 20 

 

I 
Ţară Cod 

India 22 

Indonesia 23 

Insulele Capului 
Verde 

65 

Insulele Marshall 65 

Insulele Soloman 65 

Iordania 62 

Irak 65 

Iran 65 

Irlanda 24 

Islanda 63 

Israel 63 

Italia 25 

J 
Ţară Cod 

Jamaica 65 

Japonia 26 

K 
Ţară Cod 

Kazakstan 62 

Kenia 65 

Kirgistan 62 

Kiribati 65 

Kuweit 65 

L 
Ţară Cod 

Laos 65 

Lesotho 65 

Letonia 28 

Liban 63 

Liberia 65 

Libia 65 

Liechtenstein 63 

Lituania 29 

Luxemburg 30 

M 
Ţară Cod 

Macedonia 31 

Madagascar 65 

Malaezia 32 

Malawi 65 

Maldive 65 

Mali 65 

Malta 33 

Marea Britanie 57 

Maroc 63 

Mauritania 65 

Mauritius 65 

Mexic 34 

Micronezia 65 

Moldova 62 

Monaco 65 

Mongolia 65 

Mozambic 65 

Muntenegru 46 

N 
Ţară Cod 

Namibia 65 

Nauru 65 

Nepal 65 

Nevis 65 

Nicaragua 65 

Niger 65 

Nigeria 37 

Norvegia 38 

Noua Zeelandă 36 

O 
Ţară Cod 

Olanda 35 

Oman 62 

P 
Ţară Cod 

Pakistan 62 

Palau 65 

Panama 65 

Papua Noua 
Guinee 

65 

Paraguai 65 

Peru 39 

Polinezia Franceză 63 

Polonia 41 

Portugalia 42 

Principe 65 

Q 
Ţară Cod 

Qatar 62 
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R 
Ţară  Cod 

Republica Africană 
Centrală 

65 

Republica Cehă 12 

Republica 
Dominicană 

65 

România 43 

Rwanda 65 

S 
Ţară Cod 

Samoa Americană 65 

San Marion 65 

Sao Tome 65 

Senegal 65 

Serbia 46 

Seychelles 65 

Sierra Leone 65 

Singapore 47 

Siria 62 

Slovacia 48 

Slovenia 49 

Spain 51 

Sri Lanka 65 

St. Kitts 65 

St. Lucia 65 

St. Vincent 65 

Statele Unite 58 

Sudan 65 

Suedia 52 

Suriname 65 

Swaziland 65 

T 
Ţară Cod 

Taiwan 54 

Tajikistan 65 

Tanzania 65 

Thailanda 55 

Togo 65 

Tonga 65 

Trinidad şi Tobago 65 

Tunisia 65 

Turcia 56 

Turkmenistan 65 

Tuvalu 65 

U 
Ţară Cod 

Ucraina 62 

Uganda 65 

Ungaria 21 

Uruguay 65 

Uzbekistan 65 

V 
Ţară Cod 

Vanuatu 65 

Vatican 65 

Venezuela 59 

Vietnam 60 

Y 
Ţară Cod 

Yemen 65 

Z 
Ţară Cod 

Zambia 63 

Zimbabwe 65 
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4.3 Programare avansată  
 

 

 

Utilizaţi programare avansată numai dacă aveţi o cerinţă specială de programare. 

Pentru a satisface cerinţele specifice ale agenţiei, consultaţi Secţiunea 7.7 Cerinţe şi propuneri 
ale agenţiei de la pagina 78 pentru orice modificări de programare necesare. 

 

Programarea avansată permite accesul la toate categoriile de programare pentru o configurare completă a sistemului. 

• Sistem 
• Transmiţător 
• Stabilire rută raport 
• Puncte 
• Ieşiri 
• Centre control 
• Utilizatori 
Fiecare categorie este alcătuită din mai multe articole de programare aferente. Fiecărui articol de programare îi este 
atribuit un număr din trei sau patru cifre. 
 

Meniu
Telefon

Instalator

Cod acces instalator
Setare prestabilită

4 cifre: 5432
Setare prestabilita

6 cifre: 543211

Tasta de
programare

Mesaje
personalizate

Sesiune voce
cu două căi

Programare
avansată

Programare
de bază

Meniu Utilizator

Întretinere
sistem

Ieşire meniu instalator şi terminare sesiune telefonică

4

5

6

7

#

1

3

2

 
 

1. Introduceţi un număr de articolul pentru programare avansată. 
De exemplu, 201, supraveghere linie telefonică 

2. Introduceţi valoarea dorită de la tastatura telefonului dvs. 
De exemplu, apăsaţi pe [1] pentru a activa supravegherea liniei telefonice. 

3. Repetaţi Etapele 1 şi 2 pentru a configura alte articole de programare sau apăsaţi 
pe [#] pentru a ieşi din Programare Avansată. 
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4.3.1 Articole versiune firmware ROM 
 

Articol programare Număr articol Descriere 
Versiune firmware panou comandă   090 Sistemul anunţă versiunea firmware instalată 

Acest articol este protejat la scriere. 
Versiune firmware centru control 1  091 
Versiune firmware centru control 2 092 
Versiune firmware centru control 3 093 
Versiune firmware centru control 4 094 

Sistemul anunţă versiunea firmware instalată pentru centrul 
de control selectat. Aceste articole sunt protejate la scriere. 

 

 

4.3.2 Articole programare sistem 
 

Articol programare Număr 
articol Descriere (interval) Intrare 

Cod ţară  102 Selectaţi codul corespunzător pentru setările prestabilite de 
programare şi operare specifice ţării (00 la 65). 

58  

Activare modificare 
carcasă    

103 0 = Intrare modificare carcasă dezactivată 
1 = Intrare modificare carcasă activată 

1  

Întrerupere alarmă 
incendiu  

107 Introduceţi cât timp sună alarma de incendiu la ieşirile clopoţelului 
şi la centrul de control (de la 0 la 90 min). 

5  

Întrerupere alarmă 
efracţie  

108 Introduceţi cât timp sună alarma de efracţie la ieşirile clopoţelului şi 
la centrul de control (de la 0 la 90 min.). 

5  

Fereastră anulare 
efracţie  

110 Introduceţi cât timp aşteaptă panoul de comandă să trimită un 
raport de alarmă după apariţia unei alarme (de la 15 la 45 sec.). 

30  

Fereastră anulare 
efracţie  

112 Specificaţi cât timp trebuie să anuleze un utilizator un raport de 
alarmă de efracţie după ce sistemul transmite raportul la centrală 
(de la 5 la 10 min.). 

5  

Selectare ton sonerie  114 Selectaţi un ton de sonerie: 
1 = Clopoţel uşă sonerie 
2 = O sonerie 
3 = Clopoţel uşă standard 

1  

Operare mod sonerie 
după oprire sistem  

115 Determină operarea Modului Sonerie după oprirea sistemului.  
0 = Oprit 
1 = Pornit 
2 = Respectă setarea anterioară (fie pornit sau oprit) 

0  

Frecvenţă raport 
verificare automată  

116 Stabileşte cât de des transmite panoul de comandă raportul de 
verificare automat. 
0 = Fără raport de verificare automat 
1 = Zilnic (consultaţi Articolele de programare 143 şi 144 de la 

pagina 40) 
2 = Săptămânal (consultaţi Articolul de programare 145 de la 

pagina 40) 
3 = Lunar  (consultaţi Articolul de programare 146 de la pagina 40) 

0  

Cod acces SPD   118 Introduceţi codul de acces din şase cifre care permite accesul la 
panoul de comandă de la SPD. Utilizaţi cifre de la 0 la 9 şi de la A 
la F. 

123456 

Operare orar de vară  121 0 = Fără reglare oră 
1 = America de Nord 

(înainte de 2007) 
2 = Europa şi Asia 
3 = Tasmania, Australia 
4 = Restul Australiei 

5 = Noua Zeelandă 
6 = Cuba 
7 = America de Sud şi Antarctica 
8 = Namibia, Africa 
9 = SUA după 2006 

1  

 

Setare 
prestabilită 

= Setare prestabilită specifică ţării Selectaţi acest articol de programare pentru a auzi valoarea 
prestabilită actualizată. 
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Articol programare Număr 
articol Descriere (interval) Intrare 

Activare suprareglare 
cod acces instalator   

122 0 = Suprareglare dezactivată 
1 = Suprareglare activată 
Pentru a supraregla promptul codului de acces instalator, 
scurtcircuitaţi plăcuţele de montare timp de aproximativ 5 sec. (a se 
vedea mai jos). 

5 s

 
Ridicaţi receptorul pentru a auzi opţiunile Meniului Instalare. 

1  

Transfer automat 
tastă programare   

123 0 = Instalatorul trebuie să activeze tasta de programare din Meniul 
Instalare. 

1 = Tasta de programare trimite sau primeşte automat date de 
programare memorate.  

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Secţiunea 4.5 Tasta de 
programare de la pagina 47. 

1  

Verificare alarmă 
punct   

124 Stabileşte nivelul de verificare a alarmei necesar pe punct înainte 
de generarea unei alarme de efracţie. 
0 = Zero 
 Punctul generează o alarmă imediat ce starea este detectată. 
1 = Zonă trecere 
 Pentru a provoca o alarmă, două sau mai multe puncte ale 

Zonei de Trecere trebuie să fie defecte în intervalul de timp 
setat la Numărul articolului de programare avansată 134 
(consultaţi pagina 39).  
Activarea Zonă Trecere trebuie să fie = 1 pentru cel puţin două 
puncte interioare sau de perimetru. Consultaţi Secţiunea 4.3.5 
Articole de programare a punctelor de la pagina 47. 

2 = Evaluare ameninţare inteligentă 

 Pentru evaluarea unei posibile ameninţări sunt utilizate 
nivelurile de protecţie, tipurile şi stările punctului şi 
sincronizarea evenimentelor sistemului. Dacă ameninţarea 
atinge un prag anume, sistemul trimite un raport de alarmă 
verificat. 

3 = Alarme confirmate  

 Prin deschiderea primei uşi de la intrare se dezactivează toate 
mijloacele de confirmare a alarmei. 

4 = Alarme confirmate 

 Utilizaţi un indiciu, breloc sau tastă de la un întrerupător cu 
cheie pentru a opri sistemul. 

0  

Puncte defecte Prag 
permis  

125 Stabileşte numărul maxim de puncte defecte dezactivate în timp ce 
sistemul este pornit. 

3  

Timp ieşire  126 Specificaţi în cât timp trebuie să iasă utilizatorul din clădire înainte 
de pornirea sistemului (de la 45 la 255 sec.). 

60  

Timp intrare  127 Specificaţi cât timp are la dispoziţie utilizatorul pentru a intra în 
clădire şi pentru a închide sistemul înainte de producerea unei 
alarme (de la 30 la 255 sec.) 

30  

Repornire timp ieşire  128 0 = Utilizatorul nu poate reseta cronometrul Timp Ieşire. 
1 = Utilizatorul poate reseta cronometrul Timp Ieşire odată ce 

sistemul este pornit. Dacă sistemul este în Timp Ieşire şi un 
punct Perimetru se defectează, este restabilit şi se defectează 
din nou, cronometrul Timp Ieşire se resetează. 

1  

 

 

Setare 
prestabilită 

= Setare prestabilită specifică ţării. Selectaţi acest articol de programare pentru a auzi valoarea 
prestabilită actualizată. 
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Articol programare Număr 
articol Descriere (interval) Intrare 

Activare închidere 
recentă  

129 0 = Raport Închidere Recentă netransmis. 
1 = Raport Închidere Recentă transmis în două min. de la pornirea 

sistemului. 

1  

Numărătoare de 
derivaţie interval  

131 1 = Un raport de alarmă admis de la un punct cât timp sistemul 
este pornit înainte ca punctul să fie deviat. 

2 = Două rapoarte de alarmă admise de la un punct cât timp 
sistemul este pornit înainte ca punctul să fie deviat. 

3 = Trei rapoarte de alarmă admise de la un punct cât timp 
sistemul este pornit înainte ca punctul să fie deviat. 

1  

Nivel protecţie 
automată  

132 0 = Sistemul porneşte întotdeauna (neocupat) când este selectat. 
1 = Sistemul porneşte (neocupat) numai dacă un punct perimetru 

este defect pe durata Timp Ieşire. Dacă nici un punct nu este 
defect, sistemul porneşte (ocupat). 

1  

Opţiuni ordine sistem 
pornit  

133 Stabileşte ordinea în care opţiunile sistem pornit sunt anunţate 
utilizatorului.  
1 = “Rămâi1,” “Pleacă2,” “Personalizează3” 
2 = “Rămâi,” “Personalizează,” “Pleacă” 
3 = “ Pleacă,” “ Rămâi,” “ Personalizează” 
4 = “ Pleacă,” “Personalizează,” “ Rămâi” 
5 = “ Personalizează,” “ Pleacă,” “ Rămâi” 
6 = “ Personalizează,” “ Rămâi,” “Pleacă” 
1 “Rămâi” = Sistem pe ocupat 
2 “Pleacă” = Sistem pe neocupat 
3 “Personalizează”: Anunţat numai dacă punctele sunt programate 
ca puncte cu Protecţie Personalizată. Pentru a atribui puncte cu 
Protecţie Personalizată, consultaţi Secţiunea 4.2.1 Articole de 
programare a punctelor de la pagina 47. 

1  

Cronometru zonă 
trecere  

134 Specificaţi cât timp aşteaptă sistemul ca cel puţin două puncte  
de Zonă Trecere să fie defecte înainte ca panoul de comandă să 
trimită un raport de Alarmă Verificată la centrală (de la 60 la  
3600 sec.).  
Dacă numai un singur punct Zonă Trecere se defectează în acest 
timp, panoul de comandă transmite un raport de Alarmă 
Neverificat centralei. 
Cronometrul zonei de trecere este, de asemenea, utilizat ca un 
cronometru de alarmă confirmat.  

120  

Memorie alarmă 
limitată  

136 0 = Orice utilizator poate şterge memoria de alarmă. 
1 = Numai utilizatorul principal poate şterge memoria de alarmă.  

0  

Punct blocare şi 
modificare carcasă   

137 0 = Orice indiciu sau cod de acces utilizator poate şterge starea 
unui punct sau de modificare a carcasei. 

1 = Numai codul de acces instalator poate şterge starea unui 
punct sau de modificare a carcasei.  

0  

Blocare sistem 
Modificare dispozitiv     

138 0 = Orice indiciu sau cod de acces utilizator poate şterge o stare 
de modificare de la un dispozitiv al sistemului (centru control, 
DX2010, sau hub wireless). 

1 = Numai indiciul sau codul de acces instalator poate şterge o 
stare de modificare de la un dispozitiv al sistemului.  

0  

Activare verificare 
sistem succintă  

139 0 = Verificările interne sunt realizate silenţios şi centrul de control 
anunţă starea completă a verificării după încheierea tuturor 
verificărilor. 

1 = Centrul de control anunţă verificările pe măsură ce acestea 
sunt efectuate.  

1  

Mod Demo  140 0 = Sistemul anunţă toate mesajele din meniul telefonului numai 
prin telefon. 

1 = Sistemul anunţă toate mesajele din meniul telefonului numai 
prin telefon şi la toate centrele de control conectate la sistem.   

0  

 

Setare 
prestabilită 

= Setare prestabilită specifică ţării. Selectaţi acest articol de programare pentru a auzi valoarea 
prestabilită actualizată. 
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Articol programare Număr 
articol Descriere (interval) Intrare 

Cod acces instalator 
limitat  

142 0 = Nu este necesar un cod de acces sau un indiciu utilizator 
principal pentru activarea codului de acces instalator.  

1 = Utilizatorul principal trebuie să prezinte indiciul sau să introducă 
codul de acces înainte ca instalatorul să introducă codul de 
acces instalator. Codul de acces instalator este activat numai 
când un utilizator activează sistemul.  
De asemenea, un utilizator principal poate permite accesul 
instalatorului din Meniul Telefon Utilizator ([3] Întreţinere  
sistem → [6] Programare avansată). Pentru mai multe 
informaţii, consultaţi pagina 7. Această setare limitează, de 
asemenea, disponibilitatea anumitor opţiuni ale Meniului 
Instalare. 

0  

Oră raport verificare  143 Introduceţi ora la care panoul de comandă trimite raportul de 
verificare (de la 0 la 23). 

8  

Minut raport 
verificare  

144 Introduceţi minutul la care panoul de comandă trimite raportul de 
verificare (de la 0 la 59). 

0  

Ziua din săptămână 
a raportului de 
verificare  

145 Selectaţi ziua în care panoul de comandă trimite raportul de 
verificare. Programare articol 116 = 2 (săptămânal). 
 

0 = Duminică 4 = Joi 
1 = Luni 5 = Vineri 
2 = Marţi 6 = Sâmbătă 
3 = Miercuri  

  

0  

Săptămâna din lună 
a raportului de 
verificare  

146 Introduceţi ziua din lună în care panoul de comandă trimite raportul 
de verificare (de la 1 la 28). Numărul articolului de programare 
avansată 116 = 3 (lunar) 

1  

Memorie alarmă 
confirmată limitată  

147 0 = Codul de acces utilizator poate şterge o alarmă confirmată. 
1 = Numai codul de acces instalator poate şterge o alarmă 

confirmată. 

0  

Semnal sonor 
Armare/Anunţare 
progresivă   

148 0 = Nici un semnal sonor de la centrul de control şi nici o activare a 
ieşirilor pe durata Timp Intrare. 

1 = Nici un semnal sonor de la centrul de control însă activare ieşiri 
pe durata Timp Intrare. 

2 = Centrul de control activează semnalele sonore însă ieşirile nu 
se activează pe durata Timp Ieşire. 

3 = Centrul de control activează semnalele sonore şi ieşirile se 
activează pe durata Timp Intrare. 

0  

Nivel detectare 
blocare wireless  

150 Configuraţi nivelul de detectare a blocării dispozitivelor wireless  
(de la 0 la 15). 

12  

Armare breloc  153 0 = Nu porniţi sistemul dacă există puncte defecte. 
1 = Forţaţi armarea punctelor defecte dacă numărul de puncte 

defecte este în intervalul setat în Numărul articolului de 
programare avansată 125 (consultaţi pagina 38). 

2 = Forţaţi armarea punctelor defecte chiar dacă numărul de puncte 
defecte depăşeşte intervalul setat în Numărul articolului de 
programare avansată 125. 

1  

Configurare sesiune 
voce cu două căi  

158 0 = Permite apariţia în orice moment a sesiunii de voce cu două căi  
1 = Limitează apariţia sesiunii de voce cu două căi numai pe durata 

stării de alarmă 

0  

Începere armare cu 
puncte defecte  

159 0 = Toate punctele defecte trebuie armate forţat înainte ca sistemul 
să poată fi pornit 

1 = Timp Ieşire începe cu puncte defecte 

1  

Anunţare defecte 
active  

160 0 = Centrul de control anunţă numai „Apelare service” la apariţia 
unei defecţiuni 

1 = Centrul de control anunţă starea defecţiunii 

0  

 

Setare 
prestabilită 

= Setare prestabilită specifică ţării. Selectaţi acest articol de programare pentru a auzi valoarea 
prestabilită actualizată. 
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Articol programare Număr 
articol Descriere (interval) Intrare 

Atenuare transmisie 
wireless 

161 0 = Fără atenuare semnal 
1 = Atenuare 3 dB pentru EN 50131 Grad Securitate 1 
2 = Atenuare 6 dB pentru EN 50131 Grad Securitate 2 
3 = Atenuare 9 dB pentru EN 50131 Grad Securitate 3 
4 = Atenuare 12 dB pentru EN 50131 Grad Securitate 4 

0  

Configurare buton 
Breloc   

 

616 0 = Numai solicitare stare 
1 = Pornire sistem (ocupat) 
2 = Pornire sistem (protecţie personalizată) 
3 = Activare sau dezactivare ieşire 
4 = Activare ieşire timp de 2 sec. 

0  

Configurare buton 
Breloc  

 

626 0 = Numai solicitare stare 
1 = Pornire sistem (ocupat) 
2 = Pornire sistem (protecţie personalizată) 
3 = Activare sau dezactivare ieşire 
4 = Activare ieşire timp de 2 sec. 

0  

 

Setare 
prestabilită 

= Setare prestabilită specifică ţării. Selectaţi acest articol de programare pentru a auzi valoarea 
prestabilită actualizată. 
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4.3.3 Articole de programare transmiţător 
 

 

 

Pentru a activa raportarea, configuraţi următoarele articole de programare: 

• Număr cont (Număr articol programare avansată 100) 
• Destinaţie rută principală 1 (Număr articol programare avansată 206) 
• Destinaţie rută de rezervă 1 (Număr articol programare avansată 207) – opţional  
• Destinaţie rută principală 2 (Număr articol programare avansată 208) – opţional  
• Destinaţie rută de rezervă 2 (Număr articol programare avansată 209) – opţional  
• Format pentru destinaţie rută principală 1 (Număr articol programare avansată 211) 
• Format pentru destinaţie rută de rezervă 1 (Număr articol programare avansată 212) – opţional  
• Format pentru destinaţie rută principală 2 (Număr articol programare avansată 213) – opţional  
• Format pentru destinaţie rută de rezervă 2 (Număr articol programare avansată 214) – opţional  

Pentru a activa sau dezactiva rapoarte, consultaţi Secţiunea 4.3.4 Articole de programare a rutei 
rapoartelor de la pagina 44. 

 

 

 

Articol programare Număr 
articol Descriere (interval) Intrare 

000000 Număr cont  100 Introduceţi un număr de cont din 4 sau 6 cifre (0000 la FFFFFF). 
Cifrele valabile sunt de la 0 la 9 şi de la B la F. A nu se utiliza „A”.   

Supraveghere linie 
telefonică  

201 0 = Linia telefonică nu este supravegheată 
1 = Linia telefonică este supravegheată. 

0  

Numărătoare 
reperată format voce  

203 Specificaţi de câte ori să repete sistemul un raport de voce pe 
durata apelului telefonic (de la 1 la 15). 

3  

Încercări transmitere 
mesaj format voce  

204 Specificaţi de câte ori să încerce sistemul să transmită un mesaj 
în format vocal (1 la 15).  
Temporizarea dintre încercările de transmitere creşte cu 5 sec. 

1  

Detectare ton   205 0 = Nu aşteptaţi tonul înainte de apelarea centralei. 
1 = Aşteptaţi tonul înainte de apelarea centralei. 

1  

0 Destinaţie rută 
principală 1  

206 
 
0 Destinaţie rută de 

rezervă 1  
207 

 
0 Destinaţie rută 

principală 2 
208 

 
0 Destinaţie rută de 

rezervă 2 
209 

Introduceţi un număr de telefon pentru fiecare destinaţie 
(maximum 32 cifre) : 
0 la 9 = [0] la [9] 
* = [*][*] 
# = [*][#] 
Pauză = [*][1] 
Ieşire cu salvare = [#] 
Ieşire fără salvare = [#][#]Apăsaţi de două ori pe [#] în două 
secunde pentru a ieşi fără a salva intrarea dumneavoastră. 

Dezactivare număr telefon = [0][*] 

 

0 Număr furnizor 
serviciu mesaje scrise  

210 Introduceţi numărul de telefon al furnizorului dumneavoastră de 
servicii de telefonie mobilă pentru transmitere de mesaje scrise 
(maximum 32 cifre). 
Pentru furnizorii de mesaje scrise care suportă protocolul TAP, 
contactaţi furnizorul dumneavoastră de telefonie mobilă sau 
vizitaţi www.notepager.com/tap-phone-numbers.htm 

 

Format pentru 
destinaţie rută 
principală 1  

211 0  

Format pentru 
destinaţie rută de 
rezervă 1  

212 0  

Format pentru 
destinaţie rută 
principală 2 

213 0  

Format pentru 
destinaţie rută de 
rezervă 2 

214 

0 = Dezactivat 
1 = ID contact 
2 = SIA 
3 = Voce 
4 = Mesaj scris (TAP)* 
5 = Format rapid 
* Pentru mesaje scrise consultaţi pagina 33. 

Furnizorii de mesaje scrise nu garantează transmiterea mesajelor.  

0  

 

Setare 
prestabilită 

= Setare prestabilită specifică ţării. Selectaţi acest articol de programare pentru a auzi valoarea 
prestabilită actualizată. 
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Articol programare Număr 
articol Descriere (interval) Intrare 

Dezactivare aşteptare 
apel  

215 Introduceţi un şir din 3 cifre. Formaţi acest număr înainte de 
a apela numărul de telefon din incintă. 
* = [*][*]; # = [*][#] 
Formarea unei secvenţe de aşteptare a apelului pe o linie 
telefonică de aşteptare fără apel împiedică sistemul să 
contacteze cu succes centrala. 

0  

Număr suprareglare apel 
de urgenţă  

216 Introduceţi un număr de urgenţă din 3 cifre, precum 911. 
Dacă un utilizator formează acest număr, sistemul aşteaptă 
perioada de timp introdusă în Numărul articolului de 
programare avansată 217 înainte de a trimite rapoarte. 

000  

Întârziere număr 
suprareglare apel de 
urgenţă  

217 Specificaţi cât timp trebuie să aştepte sistemul înainte de  
a trimite rapoarte dacă se formează un număr de urgenţă  
(0 la 60 min.). 

5  

Formare impuls detectare 
automată  

218 0 = Numai formare ton 
1 = Ton sau impuls de detectare automată 

0  

Numărătoare sunete 
răspuns telefon  

222 Specificaţi numărul de sunete înainte ca sistemul să 
răspundă la un apel (de la 1 la 255 sunete). 

10  

 

Setare 
prestabilită 

= Setare prestabilită specifică ţării. Selectaţi acest articol de programare pentru a auzi valoarea 
prestabilită actualizată. 
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4.3.4 Articole de programare a rutei rapoartelor 

Ruta de restabilire şi a rapoartelor punct  
 

Articol programare Număr 
articol Descriere Intrare 

Restabiliri şi rapoarte punct (toate)  301 

Introduceţi o valoare în Numărul articolului de 
programare avansată 301 pentru a seta global 
toate rapoartele punctelor şi rapoartele de 
restabilire a punctelor la aceeaşi intrare.  

3  

Alarmă efracţie 307 3  
Alarmă efracţie verificată 308 3  
Alarmă efracţie neverificată 309 3  
Alarmă efracţie 24 de ore 310 3  
Restabilire alarmă efracţie 24 de ore 311 3  
Restabilire alarmă efracţie 312 3  
Constrângere 313 3  
Alarmă incendiu 315 3  
Alarmă incendiu neverificată 316 3  
Restabilire alarmă incendiu 317 3  
Panică 318 3  
Anulare 323 3  
Dereglare sistem antiefracţie 324 3  
Restabilire dereglare sistem antiefracţie 325 3  
Dezactivare zonă efracţie 326 3  
Dezactivare zonă efracţie 327 3  
Dereglare sistem incendiu 328 3  
Restabilire dereglare sistem incendiu 329 3  
Lipsă punct 333 3  
Restabilire lipsă punct 334 3  
Modificare punct wireless 335 3  
Restabilire modificare punct wireless 336 3  
Baterie slabă punct wireless 360 3  
Restabilire baterie slabă punct wireless 361 3  
Modificare punct 388 3  
Dereglare zonă trecere 393 3  
Închidere recentă alarmă 394 3  
Restabilire panică 399 3  
Restabilire dereglare zonă trecere 400 3  
Dezactivare derivaţie interval 401 3  
Restabilire derivaţie interval 402 

Pentru a modifica numai un anumit raport, 
introduceţi valoarea în număr de articol al 
raportului respectiv. 
0 = Nici o rută 
1 = Numai ruta 1 
Principală şi de rezervă (dacă este programată) 
2 = Numai ruta 2 
Principală şi de rezervă (dacă este programată) 
3 = Ambele rute 
Principală şi de rezervă (dacă este programată) 

3  
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Ruta raportului sistem pornit şi oprit 
 

Articol programare Număr articol Descriere Intrare 

Rapoarte (deschis şi închis) 
sistem pornit şi oprit (toate)  

302 

Introduceţi o valoare în Numărul articolului de 
programare avansată 302 pentru a seta global 
toate rapoartele punctelor şi rapoartele de 
restabilire a punctelor la aceeaşi intrare.  

3  

Eroare ieşire 314 3  
Închidere recentă 330 3  
(Sistem pornit) închis neocupat 337 3  
(Sistem pornit) închis ocupat 338 3  
Întrerupător cu cheie închis 339 3  
La distanţă închis 340 3  
Deschis 341 3  
Întrerupător cu cheie deschis 342 3  
La distanţă deschis 343 3  
(Sistem pornit) închis personalizat 344 3  
(Sistem pornit) închis parţial 403 

Pentru a modifica numai un anumit raport, 
introduceţi valoarea în număr de articol al 
raportului respectiv. 
0 = Nici o rută 
1 = Numai ruta 1 
Principală şi de rezervă (dacă este programată) 
2 = Numai ruta 2 
Principală şi de rezervă (dacă este programată) 
3 = Ambele rute 
Principală şi de rezervă (dacă este programată) 

3  
 

Rută restabilire şi raport sistem  
  

Articol programare Număr articol Descriere Intrare 

Restabiliri şi rapoarte sistem 
(toate)  

303 

Introduceţi o valoare în Numărul articolului de 
programare avansată 303 pentru a seta global 
toate rapoartele punctelor şi rapoartele de 
restabilire a punctelor la aceeaşi intrare.  

3  

Urgenţă utilizator* 319 3  
Incendiu utilizator* 320 3  
Restabilire incendiu utilizator 321 3  
Panică utilizator* 322 3  
Defecţiune CA 345 3  
Restabilire defecţiune CA 346 3  
Verificare sistem automată tipică  347 3  
Verificare sistem automată atipică 348 3  
Defecţiune alimentare auxiliară 349 3  
Restabilire alimentare auxiliară 350 3  
Defecţiune comunicaţie 351 3  
Restabilire comunicaţie 352 3  
Defecţiune supraveghere centru 
control 

353 3  

Restabilire supraveghere centru 
control 

354 3  

Modificare centru control 355 3  
Restabilire modificare centru 
control 

356 

Pentru a modifica numai un anumit raport, 
introduceţi valoarea în număr de articol al 
raportului respectiv. 
0 = Nici o rută 
1 = Numai ruta 1 
Principală şi de rezervă (dacă este programată) 
2 = Numai ruta 2 
Principală şi de rezervă (dacă este programată) 
3 = Ambele rute 
Principală şi de rezervă (dacă este programată) 

3  

 

* Pentru butoanele de urgenţă ale centrului de control, asiguraţi-vă că următoarele articole de programare sunt setate 
corespunzător : 

 

Articol programare Număr articol Setare 
Urgenţă utilizator 319 1, 2 sau 3 (pentru descrieri, a se vedea mai sus) 
Alarmă buton medical 889 1 (pentru descrieri, consultaţi Articole globale ale centrului de control de la 

pagina 53) 
Incendiu utilizator 320 1, 2 sau 3 (pentru descrieri, a se vedea mai sus) 
Alarmă buton incendiu 888 1 (pentru descrieri, consultaţi Articole globale ale centrului de control de la 

pagina 53) 
Panică utilizator 322 1, 2 sau 3 (pentru descrieri, a se vedea mai sus) 
Alarmă buton panică 890 1 sau 2 (pentru descrieri, consultaţi Articole globale ale centrului de 

control de la pagina 53) 
 

Verificaţi caseta corespunzătoare din Ghidul de utilizare Easy Series (P/N: F01U011147) pentru a identifica ce butoane 
sunt activate. 
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Rută restabilire şi raport sistem (continuare) 
 

Articol programare Număr 
articol Descriere Intrare 

Programare locală reuşită 357 3  
Baterie slabă 358 3  
Restabilire baterie slabă 359 3  
Verificare comunicaţie manuală 362 3  
Defecţiune linie telefonică 363 3  
Restabilire defecţiune linie telefonică 364 3  
Programare de la distanţă nereuşită 365 3  
Programare de la distanţă reuşită 366 3  
Receptor wireless blocat 367 3  
Restabilire receptor wireless blocat 368 3  
Modificare dispozitiv magistrală 369 3  
Restabilire modificare dispozitiv 
magistrală 

370 3  

Dereglare dispozitiv magistrală 373 3  
Restabilire dereglare dispozitiv magistrală 374 3  
Defecţiune ROM 375 3  
Dereglare clopoţel 376 3  
Restabilire clopoţel 377 3  
Terminare test fizic  378 3  
Începere test fizic 379 3  
Dispozitiv magistrală lipsă 380 3  
Restabilire dispozitiv magistrală lipsă 381 3  
Baterie lipsă 382 3  
Restabilire baterie lipsă 383 3  
Verificare RAM nereuşită 384 

Pentru a modifica numai un anume raport, 
introduceţi valoarea în numărul de articol al 
raportului respectiv. 
0 = Nici o rută 
1 = Numai ruta 1 
Principală şi de rezervă (dacă este programată) 
2 = Numai ruta 2 
Principală şi de rezervă (dacă este programată) 
3 = Ambele rute 
Principală şi de rezervă (dacă este programată) 

3  
 

Articole globale de stabilire a rutei rapoartelor 
 

Articol programare Număr 
articol Descriere (interval) Intrare 

Dezactivare transmiţător  304 0 = Activare raportare 
1 = Dezactivare raportare (numai sistem local) 

0  

Încercări rută  305 Specificaţi de câte ori încearcă sistemul fiecare destinaţie 
din ruta selectată dacă prima încercare este nereuşită. 
Sistemul alternează între destinaţiile principală şi de 
rezervă. Dacă ambele destinaţii sunt programate pentru 
grupul de rute selectat, numărul de încercări se dublează. 
De exemplu, dacă acest articol este setat la 10,sistemul 
încearcă destinaţia principală de 10 ori şi destinaţia de 
rezervă de 10 ori, în total 20 de încercări. 

10  

Trimitere rapoarte pe 
durata testului fizic  

306 0 = Nici un raport nu este trimis pe durata Testului Fizic 
1 = Numai rapoartele Începere Test Fizic şi Terminare 

Test Fizic sunt trimise pe durata Testului Fizic 

0  

 

Setare 
prestabilită 

= Setare prestabilită specifică ţării. Selectaţi acest articol de programare pentru a auzi valoarea 
prestabilită actualizată. 
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4.3.5 Articole de programare a punctelor 

Pentru numerele articolelor de programare avansată, valorile prestabilite şi celulele de introducere pentru programare, 
consultaţi Tabele cu intrări de programare a punctelor de la pagina 48. 
 

Articol programare Descriere (interval) 
Tip punct Pentru descrierile tip punct, consultaţi Secţiunea 4.2.1 Puncte de la pagina 31. 

 

0 = Dezactivat 6 = Moment incendiu 
1 = Perimetru 7 = Panică silenţios 
2 = Interior 8 = Mişcare interior 
3 = Moment perimetru 9 = Anulare ieşire perimetru 
4 = 24 ore 11 = Întrerupător cu cheie temporar 
5 = Incendiu verificat* 12 = Întrerupător cu cheie menţinut 
* Această opţiune nu este disponibilă pentru detectoarele de fum wireless.  

Stil circuit 0 = Circuit dublu modificare şi alarmă 2,2 kΩ 
2 = Circuit unic de alarmă 2,2 kΩ 

Includere în Protecţie Personalizată   0 = Punct neinclus în Protecţie Personalizată 
1 = Punct inclus în Protecţie Personalizată 
Indiferent de modul de protecţie selectat, 24 ore, Incendiu verificat, Moment 
incendiu şi panică, punctele creează întotdeauna stări de alarmă în caz de 
defecţiune. 

Activare zonă trecere   0 = Dezactivare împărţire în zone trecere 
1 = Activare împărţire în zone trecere 

Nu modificaţi setarea acestui număr de articol decât în Numărul articolului de 
programare avansată 124  = 1. 
Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina 38. 

Timp răspuns (numai puncte 
integrate) 

Setează timpul de răspuns al punctului în incremente de 50 ms (1 la 10). 

Valoarea introdusă este înmulţită cu 50. De exemplu, 6 x 50 = 300 ms timp 
răspuns. 

Sensibilitate detector wireless Stabiliţi cât timp trebuie să detecteze detectorul de mişcare înainte de a genera 
o alarmă. Cu cât mai mic este setat nivelul, cu atât mai mult timp îi va lua 
detectorului să detecteze mişcare înainte de a genera o alarmă.  Acest lucru se 
aplică detectoarelor de mişcare wireless (PIR şi duble) şi detectorului de inerţie. 
Acest articol stabileşte, de asemenea, setarea impulsului detectorului de inerţie. 
Detector de mişcare (PIR şi dublu) 
0 = Standard 
4 = Intermediar 
Detector de inerţie 

Opţiuni atac major 
0 = Închideţi, sensibilitate redusă 
1 = Închideţi, sensibilitate redusă/medie 
2 = Închideţi, sensibilitate medie/mare 
3 = Închideţi, sensibilitate mare 
Opţiuni atac minor 
8 = Deschideţi, 8 conexiuni, sensibilitate redusă 
9 = Deschideţi, 8 conexiuni, sensibilitate redusă/medie 
10 = Deschideţi, 8 conexiuni, sensibilitate medie/mare 
11 = Deschideţi, 8 conexiuni, sensibilitate mare 
12 = Deschideţi, 4 conexiuni, sensibilitate redusă 
13 = Deschideţi, 4 conexiuni, sensibilitate redusă/medie 
14 = Deschideţi, 4 conexiuni, sensibilitate medie/mare 
15 = Deschideţi, 4 conexiuni, sensibilitate mare  
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Tabele cu intrări de programare a punctelor 
 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9011) 6  

Stil circuit (9012) 2  
Includere în Protecţie Personalizată 
(9013) 

0 

Activare zonă trecere (9014) 1 

Timp răspuns (9015) 6 

Sensibilitate detector wireless (9018) 0 
Descriere voce Punct 1 

 

P
u

n
ct

 1
 

Cablat (integrat) 
Punct wireless (hub wireless) 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9021) 1  

Stil circuit (9022) 2  
Includere în Protecţie Personalizată 
(9023) 0 

Activare zonă trecere (9024) 1 

Timp răspuns (9025) 6 

Sensibilitate detector wireless (9028) 0 
Descriere voce Punct 2 

 

P
u

n
ct

 2
 

Cablat (integrat) 
Punct wireless (hub wireless) 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9031) 1  

Stil circuit (9032) 2  
Includere în Protecţie Personalizată 
(9033) 

0 

Activare zonă trecere (9034) 1 

Timp răspuns (9035) 6 

Sensibilitate detector wireless (9038) 0 
Descriere voce Punct 3 

 

P
u

n
ct

 3
 

Cablat (integrat) 
Punct wireless (hub wireless) 

  Cablat 
  Wireless 

1 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9041) 1  

Stil circuit (9042) 2  
Includere în Protecţie Personalizată 
(9043) 

0 

Activare zonă trecere (9044) 1 

Timp răspuns (9045) 6 

Sensibilitate detector wireless (9048) 0 
Descriere voce Punct 4 

 

P
u

n
ct

 4
 

Cablat (integrat) 
Punct wireless (hub wireless) 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9051) 1  

Stil circuit (9052) 2  
Includere în Protecţie Personalizată 
(9053) 

0 

Activare zonă trecere (9054) 1 

Timp răspuns (9055) 6 

Sensibilitate detector wireless (9058) 0 
Descriere voce Punct 5 

 

P
u

n
ct

 5
 

Cablat (integrat) 
Punct wireless (hub wireless) 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9061) 2  

Stil circuit (9062) 2  
Includere în Protecţie Personalizată 
(9063) 0 

Activare zonă trecere (9064) 1 

Timp răspuns (9065) 6 

Sensibilitate detector wireless (9068) 0 
Descriere voce Punct 6 

 

P
u

n
ct

 6
 

Cablat (integrat) 
Punct wireless (hub wireless) 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9071) 2  

Stil circuit (9072) 2  
Includere în Protecţie Personalizată 
(9073) 

0 

Activare zonă trecere (9074) 1 

Timp răspuns (9075) 6 

Sensibilitate detector wireless (9078) 0 
Descriere voce Punct 7 

 

P
u

n
ct

 7
 

Cablat (integrat) 
Punct wireless (hub wireless) 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9081) 2  

Stil circuit (9082) 2  
Includere în Protecţie Personalizată 
(9083) 

0 

Activare zonă trecere (9084) 1 

Timp răspuns (9085) 6 

Sensibilitate detector wireless (9088) 0 
Descriere voce Punct 8 

 

P
u

n
ct

 8
 

Cablat (integrat) 
Punct wireless (hub wireless) 

  Cablat 
  Wireless 

Setare prestabilită = Valoare prestabilită. 

Setare prestabilită = Setare prestabilită specifică ţării. Selectaţi acest articol de programare pentru a auzi 
valoarea prestabilită actualizată. 
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Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9091) 0 

Stil circuit (9092) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9093) 0 

Activare zonă trecere (9094) 1 

Sensibilitate detector wireless (9098) 0 
Descriere voce Punct 9 

 

P
u

n
ct

 9
 

Cablat (Adresa 102 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9101) 0 

Stil circuit (9102) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9103) 

0 

Activare zonă trecere (9104) 1 

Sensibilitate detector wireless (9108) 0 
Descriere voce Punct 10 

 

P
u

n
ct

 1
0 

Cablat (Adresa 102 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9111) 0 

Stil circuit (9112) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9113) 

0 

Activare zonă trecere (9114) 1 

Sensibilitate detector wireless (9118) 0 
Descriere voce Punct 11 

 

P
u

n
ct

 1
1 

Cablat (Adresa 102 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9121) 0 

Stil circuit (9122) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9123) 

0 

Activare zonă trecere (9124) 1 

Sensibilitate detector wireless (9128) 0 
Descriere voce Punct 12 

 

P
u

n
ct

 1
2 

Cablat (Adresa 102 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9131) 0 

Stil circuit (9132) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9133) 0 

Activare zonă trecere (9134) 1 

Sensibilitate detector wireless (9138) 0 
Descriere voce Punct 13 

 

P
u

n
ct

 1
3 

Cablat (Adresa 102 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9141) 0 

Stil circuit (9142) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9143) 

0 

Activare zonă trecere (9144) 1 

Sensibilitate detector wireless (9148) 0 
Descriere voce Punct 14 

 
P

u
n

ct
 1

4 
Cablat (Adresa 102 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9151) 0 

Stil circuit (9152) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9153) 

0 

Activare zonă trecere (9154) 1 

Sensibilitate detector wireless (9158) 0 
Descriere voce Punct 15 

 

P
u

n
ct

 1
5 

Cablat (Adresa 102 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9161) 0 

Stil circuit (9162) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9163) 

0 

Activare zonă trecere (9164) 1 

Sensibilitate detector wireless (9168) 0 
Descriere voce Punct 16 

 

P
u

n
ct

 1
6 

Cablat (Adresa 102 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

* Aceste opţiuni se aplică întregului interval de puncte. Aceste puncte nu pot fi configurate separat. 
 

Setare prestabilită = Valoare prestabilită. 

Setare prestabilită = Setare prestabilită specifică ţării. Selectaţi acest articol de programare pentru a auzi 
valoarea prestabilită actualizată. 
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Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9171) 0 

Stil circuit (9172) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9173) 0 

Activare zonă trecere (9174) 1 

Sensibilitate detector wireless (9178) 0 
Descriere voce Punct 17 

 

P
u

n
ct

 1
7 

Cablat (Adresa 103 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9181) 0 

Stil circuit (9182) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9183) 

0 

Activare zonă trecere (9184) 1 

Sensibilitate detector wireless (9188) 0 
Descriere voce Punct 18 

 

P
u

n
ct

 1
8 

Cablat (Adresa 103 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9191) 0 

Stil circuit (9192) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9193) 

0 

Activare zonă trecere (9194) 1 

Sensibilitate detector wireless (9198) 0 
Descriere voce Punct 19 

 

P
u

n
ct

 1
9 

Cablat (Adresa 103 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9201) 0 

Stil circuit (9202) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9203) 

0 

Activare zonă trecere (9204) 1 

Sensibilitate detector wireless (9208) 0 
Descriere voce Punct 20 

 

P
u

n
ct

 2
0 

Cablat (Adresa 103 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9211) 0 

Stil circuit (9212) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9213) 0 

Activare zonă trecere (9214) 1 

Sensibilitate detector wireless (9218) 0 
Descriere voce Punct 21 

 

P
u

n
ct

 2
1 

Cablat (Adresa 103 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9221) 0 

Stil circuit (9222) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9223) 

0 

Activare zonă trecere (9224) 1 

Sensibilitate detector wireless (9228) 0 
Descriere voce Punct 22 

 
P

u
n

ct
 2

2 
Cablat (Adresa 103 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9231) 0 

Stil circuit (9232) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9233) 

0 

Activare zonă trecere (9234) 1 

Sensibilitate detector wireless (9238) 0 
Descriere voce Punct 23 

 

P
u

n
ct

 2
3 

Cablat (Adresa 103 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9241) 0 

Stil circuit (9242) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9243) 

0 

Activare zonă trecere (9244) 1 

Sensibilitate detector wireless (9248) 0 
Descriere voce Punct 24 

 

P
u

n
ct

 2
4 

Cablat (Adresa 103 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

* Aceste opţiuni se aplică întregului interval de puncte. Aceste puncte nu pot fi configurate separat. 
 

Setare prestabilită = Valoare prestabilită. 

Setare prestabilită = Setare prestabilită specifică ţării. Selectaţi acest articol de programare pentru a auzi 
valoarea prestabilită actualizată. 
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Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9251) 0 

Stil circuit (9252) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9253) 

0 

Activare zonă trecere (9254) 1 

Sensibilitate detector wireless (9258) 0 
Descriere voce Punct 25 

 

P
u

n
ct

 2
5 

Cablat (Adresa 104 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9261) 0 

Stil circuit (9262) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9263) 

0 

Activare zonă trecere (9264) 1 

Sensibilitate detector wireless (9268) 0 
Descriere voce Punct 26 

 

P
u

n
ct

 2
6 

Cablat (Adresa 104 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9271) 0 

Stil circuit (9272) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9273) 0 

Activare zonă trecere (9274) 1 

Sensibilitate detector wireless (9278) 0 
Descriere voce Punct 257 

 

P
u

n
ct

 2
7 

Cablat (Adresa 104 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9281) 0 

Stil circuit (9282) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9283) 0 

Activare zonă trecere (9284) 1 

Sensibilitate detector wireless (9288) 0 
Descriere voce Punct 28 

 

P
u

n
ct

 2
8 

Cablat (Adresa 104 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9291) 0 

Stil circuit (9292) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9293) 

0 

Activare zonă trecere (9294) 1 

Sensibilitate detector wireless (9298) 0 
Descriere voce Punct 29 

 

P
u

n
ct

 2
9 

Cablat (Adresa 104 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9301) 0 

Stil circuit (9302) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9303) 

0 

Activare zonă trecere (9304) 1 

Sensibilitate detector wireless (9308) 0 
Descriere voce Punct 30 

 

P
u

n
ct

 3
0 

Cablat (Adresa 104 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (93011) 0 

Stil circuit (9312) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9313) 0 

Activare zonă trecere (9314) 1 

Sensibilitate detector wireless (9318) 0 
Descriere voce Punct 31 

 

P
u

n
ct

 3
1 

Cablat (Adresa 104 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

Articol programare (număr articol) Intrare 

Tip punct (9321) 0 

Stil circuit (9322) 2 
Includere în Protecţie Personalizată 
(9323) 0 

Activare zonă trecere (9324) 1 

Sensibilitate detector wireless (9328) 0 
Descriere voce Punct 32 

 

P
u

n
ct

 3
2 

Cablat (Adresa 104 DX2010)*  
Punct wireless (hub wireless)* 

  Cablat 
  Wireless 

 

 

* Aceste opţiuni se aplică întregului interval de puncte. Aceste puncte nu pot fi configurate separat. 
 

Setare prestabilită = Valoare prestabilită. 

Setare prestabilită = Setare prestabilită specifică ţării. Selectaţi acest articol de programare pentru a auzi 
valoarea prestabilită actualizată. 
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4.3.6 Articole de programare a ieşirilor 

Utilizaţi ieşirile de la 5 la 8 numai pentru dispozitive cu ieşire wireless. 
 

Articol programare Număr 
articol Descriere Intrare 

Cadenţă ieşire incendiu  600 0 = Cadenţă cod 3 temporală 

1 = Cadenţă impuls  
(pornire două sec, oprire două sec.) 

0  

Tip ieşire 1  611 5  
Tip ieşire 2 621 5  
Tip ieşire 3 631 7  
Tip ieşire 4 
Opţiune driver difuzor 
supravegheat. Consultaţi 
Numărul articolului de 
programare avansată 642. 

641 5 
 

 

 

 

Tip ieşire 5 (wireless) 651 0  
Tip ieşire 6 (wireless) 661 0  
Tip ieşire 7 (wireless) 671 0  
Tip ieşire 8 (wireless) 681 

Pentru descrierile funcţiilor de ieşire, consultaţi Secţiunea 
4.2.3 Ieşiri de la pagina 33. 

0 = Ieşire dezactivată 7 = Resetare sistem 
1 = Efracţie 8 = Sistem pornit 
2 = Blocare efracţie 9 = Sistem pregătit 
3 = Incendiu 10 = Breloc oprit/pornit 
4 = Blocare incendiu 
5 = Efracţie şi incendiu 

11 = Impuls 2 sec. 
întrerupător cu cheie 

6 = Blocare efracţie şi incendiu 13 = Utilizator controlat  

0  
Funcţie ieşire 4  642 0 = Driver difuzor 8 Ω supravegheat 

1 = Colector deschis nesupravegheat  
(nivel tensiune) 

0  

 

 

Setare 
prestabilită 

= Setare prestabilită specifică ţării. Selectaţi acest articol de programare pentru a auzi valoarea 
prestabilită actualizată. 

 

 

 

 

 

La programarea unei ieşiri wireless (de exemplu, o sirenă sau un modul releu), nu selectaţi o 
funcţie de ieşire care necesită activarea ieşirii pe o durată prelungită de timp (de exemplu 
Sistem Pregătit). 
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4.3.7 Articole de programare a centrului de control 

Articole de configurare a discursului 
 

Articol programare Număr 
articol Descriere (interval) Intrare 

Durată minimă 
repetare mesaj 
alarmă  

880 Specificaţi cât timp aşteaptă centrul de control între anunţurile 
mesajelor de alarmă înainte de repetarea mesajului chiar dacă 
senzorul de proximitate al centrului de control detectează mişcare 
(de la 1 la 255 ore).  

12  

Anunţ „Nici un raport 
de alarmă trimis”  

883 0 = Nici un anunţ pentru alarme abandonate. 
1 = Centrul de control anunţă „Nici un raport de alarmă trimis” 

pentru alarmele abandonate. 

1  

Anunţ „Anulaţi 
raportul trimis”  

884 0 = Nici un anunţ pentru alarme anulate. 
1 = Centrul de control anunţă „Anulaţi raportul trimis” pentru 

alarmele anulate. 

1  

Format timp  887 0 = Determinat de modul voce 
1 = Utilizaţi întotdeauna modul 12 ore 
2 = Utilizaţi întotdeauna modul 24 ore 

0  

 

Articole globale ale centrului de control 

Aceste articole de programare afectează toate centrele de control conectate la panoul de comandă. 

Pentru a trimite un raport utilizator de incendiu, urgenţă (medical) sau panică, trebuie activate raportul şi butonul 
centrului de control corespunzător. Pentru a activa rapoarte, consultaţi Secţiunea 4.3.4 Articole de programare a rutei 
rapoartelor de la pagina 44. 

Verificaţi caseta corespunzătoare din Ghidul de utilizare Easy Series (P/N: F01U011147) pentru a identifica ce butoane 
sunt activate. 
 

Articol programare Număr 
articol Descriere (interval) Intrare 

Alarmă buton 
incendiu  

888 0 = Articol dezactivat. 
1 = Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [1] timp de 2 sec. pentru a activa o 

alarmă de incendiu. 

0  

Alarmă buton medical  889 0 = Articol dezactivat. 
1 = Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [1]  şi [2] timp de 2 sec. pentru a 

activa o alarmă medicală. 
Sistemul anunţă mesajul de alarmă medicală o dată pe minut 
timp de cinci min. 

0  

Alarmă buton panică  890 0 = Articol dezactivat. 
1 = Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [2] timp de 2 sec. pentru a activa o 

alarmă sonoră de panică. 

2 = Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [2] timp de 2 sec. pentru a activa o 
alarmă de panică silenţioasă. 

0  

Armare buton unu  891 0 = Pentru a pomi sistemul este necesar un indiciu sau un cod de 
acces. 

1 = Apăsaţi pe [i] pentru a activa Timp Ieşire pentru prima opţiune 
disponibilă de pornire sistem. Nu este necesar nici un indiciu 
sau cod de acces.  

0  

Limită încercări cod 
acces incorect  

892 Specificaţi de câte ori  poate introduce un utilizator un cod de 
acces incorect sau de câte ori poate prezenta un indiciu incorect, 
înainte să fie blocat pe dinafară (de la 3 la 8). 

3  

Timp blocare centru 
control   

893 Specificaţi câte minute este blocat utilizatorul pe dinafară atunci 
când se atinge Limita de încercare a codului de acces incorect 
(de la 1 la 30). 

3  
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Articole separate ale centrului de control  

Aceste articole de programare sunt setate separat pentru fiecare centru de control conectat la panoul de comandă. 
 

Articol 
programare Număr articol Descriere Intrare 

Centru control 1: 811 Centru control 1:   5  
Centru control 2: 821 Centru control 2:   5  
Centru control 3: 831 Centru control 3:   5  

Luminozitate 
centru control 

Centru control 4: 841 

5 = Afişaj foarte luminos (de la 1 la 5) 

Centru control 4:   5  

Centru control 1: 814 Centru control 1:   0  
Centru control 2: 824 Centru control 2:   0  
Centru control 3: 834 Centru control 3:   0  

Mod stingere 
lumină fundal 
centru control 

Centru control 4: 844 

0 = Afişajul este întotdeauna aprins 
1 = Afişajul este slab luminat până la 

detectarea unei prezenţe sau 
până la apăsarea unui buton 

2 = Afişajul este stins până la 
detectarea unei prezenţe sau 
până la apăsarea unui buton 

3 = Afişajul este stins până la 
prezentarea unui indiciu corect 
sau până la introducerea unui 
cod de acces 

Centru control 4:   0  

 

Setare 
prestabilită 

= Setare prestabilită specifică ţării. Selectaţi acest articol de programare pentru a auzi valoarea 
prestabilită actualizată. 

 

4.3.8 Articole de programare utilizator 
 

Articol programare Număr 
articol Descriere (interval) Intrare 

Lungime cod acces   861 Setaţi lungimea tuturor codurilor de acces                      
(4 sau 6 cifre). 

4  

Cod acces instalator 
(utilizator 0)   

7001 Interval din 4 cifre: 1111 la 5555 
Interval din 6 cifre: 111111 la 555555 

5432 
543211 
 
 

 

Cod utilizator 
principal (utilizator 1)   

7011 Interval din 4 cifre: 1111 la 5555 
Interval din 6 cifre: 111111 la 555555 

1234 
123455 
 
 

 

Utilizator constrâns 
(utilizator 22) 
activată   

862 0 = Utilizator constrâns dezactivat 
1 = Utilizator constrâns activat 
Cod de acces utilizator constrâns:  
Şase cifre: 111111 
Patru cifre: 1111 

0 

Parolă indiciu RFID  863 Utilizaţi acest articol pentru a împiedica copierea 
neautorizată a indiciilor (00000000 la FFFFFFFF). 
 

 
 

Nu modificaţi acest articol odată ce 
indiciile au fost adăugate în sistem. 

 

12345678 

 

Setare 
prestabilită 

= Setare prestabilită specifică ţării. Selectaţi acest articol de programare pentru a auzi valoarea 
prestabilită actualizată. 

 

4.3.9 Presetare din fabrică  
 

Articol programare Număr articol Descriere 
Presetare din fabrică 9999 Introduceţi 9999 pentru a restabili toate valorile presetate din fabrică. Toate 

articolele de programare, cu excepţia codului de ţară, sunt resetate la 
restabilirea valorilor presetate din fabrică. 

Acest articol şterge, de asemenea, toate datele wireless însă nu 
predefineşte hub-ul wireless. 
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SAU 

 

4.4 Ieşire din programare  
Apăsaţi în mod repetat pe [#] până când sistemul anunţă „la revedere”. Astfel se încheie sesiunea telefonică. 
 

4.5 Tasta de programare 
 

1. Dacă sistemul este pornit, opriţi-l. 

  
 

2. Poziţionaţi comutatorul de blocare cu cheie în poziţia dorită. 
 

 Transmiteţi datele de la panoul de comandă la tastă.  

 

 Transmiteţi datele de la tastă la panoul de comandă. 

 

 

 

 

Verificaţi poziţia întrerupătorului înainte de a introduce tasta de programare în panoul de 
comandă. O poziţie incorectă a întrerupătorului ar putea suprascrie datele de programare. 

 

3. Introduceţi tasta în panoul de comandă. 
 

 

- Transfer automat: Dacă Numărul articolului de programare avansată 123 = 1 (consultaţi Transfer automat 
tastă programare de la pagina 38), tasta de programare transferă automat datele în funcţie de poziţia 
comutatorului de blocare.  

- Transfer manual: Dacă Numărul articolului de programare avansată 123 = 0, trebuie să utilizaţi Meniul 
Instalare pentru a accesa tasta de programare.  

Centrul de control anunţă când transferul datelor s-a sfârşit. 

4. Când LED-ul √ luminează verde, transferul de date este reuşit.  Dacă LED-u √ luminează roşu, transferul de date 
nu a reuşit. 

 

 

 

Bosch vă recomandă să transferaţi datele de programare la Tasta de programare ICP-EZPK la 
terminarea programării panoului de comandă. 
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4.6 Software de programare de la distanţă (SPD) 
Există două metode de a începe o sesiune telefonică cu software-ul de programare de la distanţă (SPD): instalatorul 
apelează SPD sau SPD apelează panoul de comandă. 

Selectaţi metoda care satisface cel mai bine cerinţele sistemului pentru programare de la distanţă.  
 

 

 

În orice moment pe durata unei sesiuni telefonice vocale între instalator şi operatorul SPD, 
acesta din urmă poate începe sesiunea de programare de la distanţă, selectând Direct (Direct) 
ca metodă de conectare şi executând un clic pe Connect (Conectare) din fereastra SPD 
Pannel Communication (Comunicaţie panou SPD).  

 

4.6.1 Instalatorul apelează SPD  
1. De la telefonul fix, instalatorul formează numărul de telefon SPD. 

2. În locul în care este amplasat SPD, operatorul SPD execută clic pe Answer (Răspunde) din fereastra SPD Pannel 
Communication (Comunicaţie panou SPD). Panoul de comandă vede linia telefonică şi sesiunea de programare de 
la distanţă poate începe. 

4.6.2 SPD apelează panoul de comandă  

SPD poate să utilizeze reţeaua telefonică publică (RTP) sau o conexiune directă pentru a apela panoul de comandă. 

Opţiunea RTP 
1. Operatorul SPD selectează Modem (Modem-ul) ca metodă de comunicaţie din fereastra Panel Communication 

(Comunicaţie panou), apoi execută clic pe Connect (Conectare). 

2. Atunci când se răspunde la un apel, SPD transmite tonul de conectare şi sesiunea de programare de la distanţă 
poate începe. 

Conectare directă 
1. Conectaţi PC-ul sau laptop-ul SPD 

la bornele telefonului fix ale 
panoului de comandă. 
Este posibil să fie necesară 
conectarea unui rezistor de la 270 Ω 
la 330 Ω, ¼ W.  

 
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul 

Verificare Sistem de pe panoul de 
comandă timp de aproximativ 15 
secunde sau până când releul face 
clic. 

3. De la fereastra SPD Panel 
Communication, selectaţi Direct ca 
metodă de conectare şi executaţi 
clic pe Connect. Sesiunea de 
programare de la distanţă începe. 

4. La terminarea sesiunii de 
programare de la distanţă, conectaţi 
din nou linia RTP dacă a fost 
deconectată în Etapa 1. 

15 s
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5.0 Verificarea sistemului  
La terminarea instalării şi programării centrului de control, verificaţi buna funcţionare a panoului de comandă şi a 
tuturor dispozitivelor. Verificaţi panoul de comandă după prima programare a acestuia şi după orice programare 
ulterioară. 

Dacă verificaţi un dispozitiv iar panoul de comandă nu răspunde, verificaţi dispozitivul, cablarea acestuia şi orice setări 
aferente sau programarea.  

Pentru a efectua o verificare completă a sistemului, utilizaţi oricare din opţiunile: 

Meniu Instalare 
11. Începeţi o sesiune telefonică. Pentru instrucţiuni, consultaţi Secţiunea 1.3 Informaţii fundamentale de operare de la 

pagina 4. 

12. Atunci când apare, introduceţi codul de acces instalator. 

13. Apăsaţi pe [1] pentru Întreţinere Sistem. 

14. Apăsaţi pe [2] pentru o verificare completă a sistemului.  
 

Verificare sistem buton unu 

Apăsaţi o dată pe butonul Verificare Sistem de pe panoul de comandă.  

Sistemul efectuează aceleaşi verificări disponibile pe Meniul Instalare. 

√ LED-ul verde luminează intermitent = verificare reuşită 

√ LED-ul roşu luminează intermitent = verificare nereuşită 

 

6.0 Întreţinere  
Bosch recomandă verificarea sistemului în mod regulat şi inspectarea acestuia conform reglementărilor sau legislaţiei 
locale. 
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7.0 Materiale de referinţă 
7.1 Eticheta de conectare de pe carcasă 
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7.2 Stabilirea rutei cu limitare de curent 
 

 

 

 

Toate cablurile cu excepţia cablului principal de alimentare c.a. şi al bateriei de rezervă sunt 
prevăzute cu limitare de curent. Separaţi cablurile bateriei de rezervă şi de alimentare c.a. 
principale de celelalte cabluri cu cel puţin 6,4 mm (¼ in.) şi asiguraţi-le de carcasă pentru a 
împiedica mişcarea acestora.  

Cablurile de alimentare c.a. principale şi cablurile bateriei de rezervă nu pot avea acelaşi canal, 
racorduri sau intrări de canal cu nici un alt cablu. 

 

 

 

 

6.4 mm
(¼ in.)

6.4 mm
(¼ in.)

1

2

3
 

1 - Cablu principal de alimentare 18 V c.a.  
2 - Cabluri baterie de rezervă. 
3 - Cabluri ieşire şi punct cu limitare de curent. 

 

, 

, 
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7.3 Calcularea bateriei de rezervă  
Utilizaţi următoarea formulă pentru a calcula capacitatea bateriei de rezervă pentru 24 de ore curent de înlocuire şi 
patru minute curent alarmă: 

(Total B _____ x 24 ore) + (Total C _____ x 0,067 ore) + 10% rezervă = Total baterie Ah necesar 

Dacă totalul Coloanei C depăşeşte 1,4 A, utilizaţi o sursă de alimentare externă. 
 

  A 
Alimentare c.a. pornită 

Curent normal 

B 
Alimentare c.a. oprită 

Curent minim 

C 
In alarmă 

Curent maxim 
Număr model Cantitate 

utilizată 
Fiecare 
unitate 
(mA) 

  Total 
(mA) 

Fiecare 
unitate 
(mA) 

  Total 
(mA) 

Fiecare 
unitate 
(mA) 

  Total 
(mA) 

Panou comandă  85 x 1 = 85 85 x 1 = 85 160 x 1 = 160 
Centru control  110 x Cant =  110 x Cant =  165 x Cant =  
Hub wireless  
(IWT-WSN-N1-86)  30 x 1 =  30 x 1 =  30 x 1 =  

DX2010  35 x Cant =  35 x Cant =  35 x Cant =  
Receptoare conectate la PO 4 

Difuzor D118 8 Ω   0 x Cant = 0 0 x Cant = 0 330 x Cant =  

Valori nominale ale altor dispozitive ale sistemului care nu sunt prezentate mai sus 
   x Cant =   x Cant =   x Cant =  
   x Cant =   x Cant =   x Cant =  
   x Cant =   x Cant =   x Cant =  
   x Cant =   x Cant =   x Cant =  
   x Cant =   x Cant =   x Cant =  
   x Cant =   x Cant =   x Cant =  

   Total 
A 

=   Total 
B 

=   Total 
C 

=  
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7.4 Coduri raport evenimente 
 

Eveniment Raport SIA Raport ID contact 
Alarmă efracţie BA Alarmă spargere 1 130 Spargere 
Alarmă efracţie verificată BV Alarmă spargere verificată 1.139 Spargere 
Alarmă efracţie neverificată BG Spargere eveniment neverificat 1 130 Spargere 
Alarmă efracţie 24 ore BA Alarmă spargere 1 133 24 ore (sigur) 
Restabilire alarmă efracţie 24 ore BH Restabilire alarmă spargere 3 133 Restabilire 
Restabilire alarmă efracţie BR Restabilire spargere 3.130 Spargere 
Constrângere HA Constrângere 1 121 Constrângere 
Eroare ieşire EA Alarmă ieşire 1 374 Eroare ieşire (zonă) 
Alarmă incendiu FA Alarmă incendiu 1 110 Incendiu 
Alarmă incendiu neverificată FG Eveniment incendiu neverificat 1 110 Incendiu 
Restabilire alarmă incendiu FH Restabilire alarmă incendiu 3.110 Incendiu 
Panică HA Alarmă jaf 1 120 Panică 
Restabilire panică HH Restabilire alarmă panică 3.120 Panică 
Urgenţă (medicală) utilizator QA Alarmă urgenţă 1 101 Urgenţă personală 
Incendiu utilizator FA Alarmă incendiu 1 110 Incendiu 
Restabilire incendiu utilizator FH Restabilire alarmă incendiu 3.110 Incendiu 
Panică utilizator HA Alarmă jaf 1 120 Panică 
Anulare BC Anulare spargere 1 406 Anulare  
Dereglare sistem antiefracţie BT Dereglare sistem antispargere 1 380 Dereglare senzor 
Restabilire dereglare sistem 
antiefracţie 

BJ Restabilire dereglare sistem 
antispargere 

3.380 Dereglare senzor 

Activare punct efracţie BB Activare sistem antispargere 1 570 Activare zonă/senzor 
Restabilire activare punct efracţie BU Dezactivare sistem antispargere 3.570 Activare zonă/senzor 
Dereglare sistem incendiu FT Dereglare sistem incendiu 1 373 Dereglare sistem incendiu 
Restabilire dereglare sistem 
incendiu 

FJ Restabilire dereglare sistem 
incendiu 

3.373 Dereglare sistem incendiu 

Închidere recentă CR Închidere recentă 1 459 Închidere recentă 
(Sistem pornit) închis neocupat CL Raport închidere 3 401 Armare neocupată de utilizator 
(Sistem pornit) închis ocupat CL Raport închidere 3.441 Armare ocupat de utilizator 
(Sistem pornit) închis personalizat CL Raport închidere 3.441 Armare personalizat de utilizator 
(Sistem pornit) închis parţial CL Raport închidere 3.456 Armare parţială de utilizator 
(Sistem pornit) întrerupător cu 
cheie închis 

CS Închidere întrerupător cu cheie 
(utilizator 255) 

3 409 Întrerupător cu cheie deschis/închis 
(utilizator 255) 

(Sistem oprit) deschis  OP Raport deschidere 1 401 Deschis/închis de utilizator  
(Sistem oprit) întrerupător cu cheie 
deschis  

OS Deschidere întrerupător cu 
cheie (utilizator 255) 

1.409 Întrerupător cu cheie deschis/închis 
(utilizator 255) 

Defecţiune CA AT Dereglare CA  1 301 Pierdere CA 
Restabilire defecţiune CA AR Restabilire CA 3.301 Pierdere CA 
Verificare automată sistem (tipică)  RP Verificare automată 1 602 Raport verificare perioadă (utilizator 0) 
Verificare automată sistem (atipică) RY Verificare atipică 1 608 Raport verificare perioadă. Prezenţă 

dereglare sistem  
Defecţiune alimentare auxiliară IA Stare echipament defect 1 310 Defecţiune împământare 
Restabilire alimentare auxiliară IR Restabilire echipament defect 3.310 Defecţiune împământare 
Defecţiune comunicaţie YC Defecţiune comunicaţii 1 354 Comunicare eveniment nereuşită 
Restabilire comunicaţie YK Restabilire comunicaţii 3.354 Comunicare eveniment nereuşită 
Defecţiune supraveghere centru 
control 

EM Dispozitiv extensie lipsă 1 333 Defecţiune modul extensie 

Restabilire supraveghere centru 
control 

EN Restabilire extensie lipsă 3.333 Dereglare senzor 

Modificare centru control ES Modificare dispozitiv extensie 1 341 Modificare dispozitiv extensie 
Restabilire modificare centru 
control 

EJ Restabilire modificare dispozitiv 
extensie 

3.341 Modificare dispozitiv extensie 

Programare locală LX Terminare programare locală 1 628 Ieşire mod programare 
Baterie slabă YT Dereglare baterie sistem 1 302 Baterie sistem slabă 
Restabilire baterie slabă YR Restabilire baterie sistem 3.302 Baterie sistem slabă 
Verificare comunicaţie RX Verificare manuală  1 601 Raport verificare declanşare manuală  
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Eveniment Raport SIA Raport ID contact 
Defecţiune linie telefonică LT Dereglare linie telefonică 1 351 Defecţiune Telco 1 
Restabilire defecţiune linie 
telefonică 

LR Restabilire linie telefonică 3.351 Defecţiune Telco 1 

Defecţiune ROM YF Defecţiune verificare parametru 1 304 Verificare ROM incorectă 
Dereglare clopoţel YA Dereglare clopoţel 1 320 Receptor/ Releu 
Restabilire clopoţel YH Clopoţel restabilit 3.320 Receptor/ Releu 
Terminare test fizic  TE Terminare test 3 607 Mod test fizic 
Începere test fizic TS Începere test 1.607 Mod test fizic 
Dispozitiv magistrală lipsă EM Dispozitiv extensie lipsă 1 333 Defecţiune modul extensie 
Restabilire dispozitiv magistrală 
lipsă 

EN Restabilire extensie lipsă 3.333 Defecţiune modul extensie 

Baterie lipsă YM Baterie sistem lipsă 1 311 Baterie lipsă/descărcată 
Restabilire baterie lipsă YR Restabilire baterie sistem 3.311 Baterie lipsă/descărcată 
Verificare RAM nereuşită YF Defecţiune verificare parametru 1.303 Verificare RAM incorectă 
Modificare punct TA Alarmă modificare 1 137 Modificare 
Restabilire modificare punct TH Restabilire alarmă modificare 3 137 Restabilire modificare 
Dereglare zonă trecere BG Spargere eveniment neverificat 1 378 Dereglare zonă trecere 
Restabilire dereglare zonă trecere BR Restabilire spargere 3.378 Dereglare zonă trecere 
Lipsă punct UY Dereglare lipsă neclasificată 1 381 Pierdere supraveghere – RF 
Restabilire lipsă punct UY Dereglare lipsă neclasificată 3.381 Pierdere supraveghere – RF 
Baterie slabă punct wireless XT Dereglare baterie transmiţător 1 384 RF Baterie slabă 
Restabilire baterie slabă punct 
wireless 

XR Restabilire baterie transmiţător 3.384 Baterie slabă RF  

Receptor wireless blocat XQ Interferenţă RF  1 344 Detectare blocaj receptor RF  
Restabilire receptor wireless blocat XH Restabilire interferenţă RF  3.344 Detectare blocaj receptor RF  
Modificare dispozitiv magistrală XS Dereglare receptor RF  1 341 Modificare modul extensie 
Restabilire modificare dispozitiv 
magistrală 

XJ Restabilire modificare receptor 
RF 

3.341 Modificare modul extensie 

Dereglare dispozitiv magistrală ET Dereglare extensie 1 330 Dereglare periferic sistem 
Restabilire dereglare dispozitiv 
magistrală 

ER Restabilire extensie 3.330 Dereglare periferic sistem 

Programare de la distanţă reuşită RS Programare de la distanţă 
reuşită 

1 628 Ieşire mod programare 

Programare de la distanţă nereuşită RU Programare de la distanţă 
nereuşită 

1 628 Ieşire mod programare 

 

În următorul tabel sunt prezentate: 
• Mesaje de evenimente atipice care apar în registrul istoric, şi 
• Mesaje de evenimente pentru formate scrise şi vocale 
 

Eveniment Intrare registru istoric Format scris Format vocal 
Modificare 
carcasă 

Modificare 0 Dereglare punct 0 Modificare 0 

Constrângere Constrângere; protecţie 
dezactivată utilizator 22 Sistem oprit alarmă efracţie Constrângere protecţie 

dezactivată utilizator 22 
Armare rapidă Protecţie activată ocupată 0 Sistem pornit utilizator 22 Protecţie activată ocupată 0 
Întrerupător cu 
cheie activat 

Protecţie activată neocupată 
255 

Sistem pornit utilizator 255 Protecţie activată neocupată 255 

Întrerupător cu 
cheie dezactivat 

Protecţie dezactivată 255 Sistem oprit utilizator 255 Protecţie dezactivată 255 

Închidere recentă Închidere recentă utilizator X Alarmă efracţie Închidere recentă utilizator X 
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7.5 Stările afişajului 
 

 Afişaj Culoare Descriere 

 

Cerc verde 
Nu există nici o stare de alarmă sau de dereglare. 
Puteţi porni sistemul. 

Cerc verde intermitent 
Există o dereglare în sistem. Însă puteţi porni sistemul. 
Memoria de alarme este activă. 

 Cerc galben intermitent 
Există o dereglare în sistem. Nu puteţi porni sistemul. 
Memoria de alarme este activă. 

Cerc verde întrerupt 
Punctul(punctele) cablate sunt defecte. 
Porniţi sistemul pentru a dezactiva punctul(punctele) defecte. 
Punct sonerie defect. Se aude soneria. 

 Cerc galben întrerupt Punctul(punctele) cablate sunt defecte. Nu puteţi porni 
sistemul. 

 

Cerc roşu întrerupt; 
pictograme roşii intermitente Activare alarmă incendiu sau efracţie. 

 

Un singur segment rotativ 
Anunţ memorie alarme. 
Adăugare sau modificare indiciu utilizator. 
Aşteptare informaţii de la reţeaua wireless. 

 

Cerc şi pictograme verzi  

Adăugare sau modificare cod de acces utilizator. 
Pictograma apare în exterior pentru prima introducere a 
codului de acces. 
Pictograma apare în interior pentru prima introducere a 
codului de acces. 

 

Verde sau galben 
Test fizic punct. 
Segmentele de cerc verde reprezintă punctele verificate. 

S
is

te
m

 o
p

ri
t 

 
Pictograme verzi 
intermitente 

Verificare centru control. Pictogramele luminează intermitent 
în mod alternativ. 
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 Afişaj Culoare Descriere 

 

Pictogramă roşie 
intermitentă 

Timp Ieşire în curs. 
Segmentele de cerc se aprind pe rând pentru a oferi o stare 
vizuală a Timpului de Ieşire. 

 

Roşu Sistemul este pornit (ocupat sau protecţie personalizată). 

 

Pictogramă intermitentă 
(galbenă apoi roşie) 

Intrare afişaj în curs. 
Segmentele de cerc se sting pe rând pentru a oferi o stare 
vizuală a Timpului de Intrare. 
Pictogramă galbenă: Prima jumătate a Timp Intrare 
Pictogramă roşie: A doua jumătate a Timp Intrare 

 

Cerc roşu întrerupt; 
pictograme roşii 
intermitente 

Activare alarmă incendiu sau efracţie. 

 

Cerc roşi intermitent Memorie alarme activă (dacă sistemul este pornit). 

S
is

te
m

 p
o

rn
it

 (
O

cu
p

at
 s

au
 P

ro
te

cţ
ie

 P
er

so
n

al
iz

at
ă
) 

 

Un singur segment roşu 
rotativ Anunţ memorie alarme (dacă sistemul este pornit). 

 

Pictogramă roşie 
intermitentă 

Timp Ieşire în curs. 

 

Roşu Sistemul este pornit (neocupat). 

 

Pictogramă intermitentă 
(galbenă apoi roşie) 

Intrare afişaj în curs. 
Pictogramă galbenă: Prima jumătate a Timp Intrare 
Pictogramă roşie: A doua jumătate a Timp Intrare 

 

Cerc roşu întrerupt; 
pictograme roşii 
intermitente 

Activare alarmă incendiu sau efracţie. 

 

Cerc roşi intermitent Memorie alarme activă (dacă sistemul este pornit). 

S
is

te
m

 p
o

rn
it

 (
n

eo
cu

p
at

) 

 

Un singur segment roşu 
rotativ Anunţ memorie alarme (dacă sistemul este pornit). 
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7.6 Întrebări frecvente 
7.6.1 Întrebări de programare 
 

Pot să programez panoul de comandă dacă linia telefonică nu este conectată la acesta? 

Da. Urmaţi aceşti paşi: 
1. Conectaţi un telefon la posturile telefonice ale panoului de comandă. 
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul Verificare Sistem timp de aproximativ 15 sec. 
3. Introduceţi codul de acces instalator când se solicita. 
 

Butoanele de urgenţă de pe centrul de control nu funcţionează. Cum le activez? 

Butoanele de urgenţă sunt dezactivate din fabrică.  Urmaţi aceşti paşi pentru a le activa: 
1. Începeţi o sesiune telefonică. Pentru instrucţiuni, consultaţi Secţiunea 1.3 Informaţii fundamentale de operare de 

la pagina 4. 
2. Introduceţi codul de acces instalator. 
3. Apăsaţi pe [4] pentru a selecta Programare Avansată. 
4. Introduceţi următoarele numere ale articolelor de programare avansată şi modificaţi setarea pentru fiecare buton: 

• 888 = alarmă incendiu (0 = dezactivat, 1 = alarmă incendiu) 
• 889 = alarmă medicală (0 = dezactivat, 1 = alarmă medicală) 
• 890 = alarmă panică (0 = dezactivat, 1 = alarmă sonoră panică, 2 = alarmă silenţioasă panică) 

5. Verificaţi dacă sunt activate următoarele rapoarte : 
• 319 = urgenţă utilizator (1 = Numai ruta 1, 2 = Numai ruta 2, 3 = ambele rute) 
• 320 = incendiu utilizator (1 = Numai ruta 1, 2 = Numai ruta 2, 3 = ambele rute) 
• 322 = panică utilizator (1 = Numai ruta 1, 2 = Numai ruta 2, 3 = ambele rute) 

6. Apăsaţi în mod repetat pe [#] până când sistemul anunţă „la revedere”. Butoanele sunt acum active. 
 

Cum programez un cod de acces de constrângere?  

Urmaţi aceşti paşi: 
1. Începeţi o sesiune telefonică. Pentru instrucţiuni, consultaţi Secţiunea 1.3 Informaţii fundamentale de operare de 

la pagina 4. 
2. Introduceţi codul de acces instalator. 
3. Apăsaţi pe [4] pentru a selecta Programare Avansată. 
4. Apăsaţi pe [8][6][2] pentru a selecta Numărul articolului de programare avansată 862, apoi apăsaţi pe [1] pentru a 

activa utilizatorul constrâns (Utilizator 22). 
În mod prestabilit, codul de acces pentru constrângere este „1111” dacă lungimea codului de acces = 4 cifre sau 
„111111” dacă lungimea codului de acces = 6 cifre. 

5. Apăsaţi pe [#] până când sistemul anunţă „la revedere”. 
6. Începeţi o nouă sesiune telefonică. 
7. Introduceţi codul de acces al utilizatorului principal. 
8. Apăsaţi pe [4] pentru a selecta Meniul Utilizator. 
9. Apăsaţi pe [2] pentru a adăuga un utilizator. 
10. Apăsaţi în mod repetat pe [2] pentru a derula prin toţi utilizatorii disponibili până când ajungeţi la Utilizatorul 22. 
11. Apăsaţi pe [1] pentru a selecta Utilizator 22. 
12. Apăsaţi pe [3] pentru a introduce un nou cod de acces. 
13. Introduceţi un nou cod de acces. Sunt permise numai cifre de la 1 la 5. 

Nu puteţi atribui un indiciu Utilizatorului 22. 
14. Apăsaţi pe [1] pentru a reveni la selecţiile Meniului Utilizator. 
15. Apăsaţi în mod repetat pe [#] până când sistemul anunţă „la revedere”. 

Utilizatorul constrâns (Utilizator 22) este acum activ. 
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Doresc să utilizez funcţia Protecţie Personalizată. Cum o activez? 

Urmaţi aceşti paşi: 
1. Începeţi o sesiune telefonică. Pentru instrucţiuni, consultaţi Secţiunea 1.3 Informaţii fundamentale de operare de 

la pagina 4. 
2. Introduceţi codul de acces instalator. 
3. Apăsaţi pe [4] pentru a selecta Programare Avansată. 
4. Introduceţi numărul articolului de programare avansată corespunzător. 

Utilizaţi Numerele articolelor de programare avansată de la 9013 la 9323 pentru a seta opţiunea Protecţie 
Personalizată pentru fiecare punct dorit. 
Cifrele din mijloc = numărul punctului. De exemplu, „01” = Punct 1 şi „32” = Punct 32. 
• Pentru Punct 1, apăsaţi pe [9][0][1][3]. 
• Pentru Punct 2, apăsaţi pe [9][0][2][3]. 
• Pentru Punct 3, apăsaţi pe [9][0][3][3]. 
• Pentru Punct 10, apăsaţi pe [9][1][0][3]. 
• Pentru Punct 20, apăsaţi pe [9][2][0][3]. 
• Pentru Punct 32, apăsaţi pe [9][3][2][3]. 

5. Apăsaţi pe [1] pentru a include punctul în Protecţie Personalizată. 
Punctele 24 ore, Incendiu Verificat şi Panică creează întotdeauna stări de alarmă indiferent de modul de protecţie 
selectat. 

6. Repetaţi Etapele 4 şi 5 pentru a include puncte suplimentare în Protecţie Personalizată. 
7. Apăsaţi în mod repetat pe [#] până când sistemul anunţă „la revedere”. 

Protecţia Personalizată este acum o selecţie activă a modului de protecţie. Numai punctele selectate în Etapele 4 
şi 5 se activează la pornirea sistemului în modul Protecţie Personalizată 
Punctele de protecţie personalizată se activează de asemenea la pornirea sistemului ca Ocupat sau Neocupat. 

 

7.6.2 Întrebări de operare a sistemului 
 

Va funcţiona sistemul dacă modulul de voce este diferit faţă de codul de ţară programat? 
Da. Modulul de voce funcţionează independent faţă de codul de ţară programat. 
 

Cum adaug un utilizator, indiciu sau breloc? 
Numai utilizatorul principal poate adăuga un utilizator, indiciu sau breloc. 
De la centrul de control: 
1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [3]. 
2. Atunci când se solicită, prezentaţi indiciul utilizator principal sau introduceţi codul de acces utilizator principal. 
3. Apăsaţi pe [1] pentru a adăuga un nou utilizator. 
4. Introduceţi un cod de acces. Introduceţi din nou un alt cod de acces atunci când se solicită. 

Sistemul anunţă că un cod de acces a fost adăugat. 
5. Apăsaţi pe [1] pentru a adăuga un indiciu pentru noul utilizator. 
6. Prezentaţi indiciul la centrul de control atunci când se solicită. 

Sistemul anunţă că un indiciu a fost adăugat. 
7. Apăsaţi pe [2] pentru a înregistra o descriere utilizator (opţional). 
8. Apăsaţi pe [4] pentru a adăuga un breloc (opţional). 
9. Repetaţi Etapele de la 3 la 8 pentru a adăuga mai mulţi utilizatori şi indicii sau apăsaţi pe [5] pentru a ieşi.  
De la telefon: 
1. Începeţi o sesiune telefonică. Pentru instrucţiuni, consultaţi Secţiunea 1.3 Informaţii fundamentale de operare de 

la pagina 4. 
2. Atunci când se solicită, introduceţi codul de acces al utilizatorului principal. 
3. Apăsaţi pe [4] pentru a selecta Meniul Utilizator. 
4. Urmaţi Etapele de la 3 la 8 de mai sus pentru a adăuga utilizatori şi indicii sau apăsaţi pe [#] pentru a ieşi.  
Dacă sunteţi utilizatorul principal şi nu puteţi intra în Meniul Utilizator la prezentarea indiciului dumneavoastră, trebuie 
să atribuiţi indiciul ca indiciul utilizatorului principal. Utilizaţi codul de acces utilizator principal pentru a intra în Meniul 
Utilizator, apoi atribuiţi-vă un indiciu  
 

Indiciul meu nu funcţionează când îl prezint la centrul de control. Cum pot repara acest lucru? 
Indiciul nu este atribuit dumneavoastră. Dacă nu sunteţi utilizatorul principal, contactaţi utilizatorul principal. 
Dacă sunteţi utilizatorul principal, pentru instrucţiuni despre adăugarea unui indiciu unui utilizator, consultaţi întrebarea 
precedentă. 
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Cum şterg un utilizator? 
Numai utilizatorul principal poate şterge un utilizator. 
De la centrul de control: 
1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [3]. 
2. Atunci când se solicită, prezentaţi indiciul utilizator principal sau introduceţi codul de acces utilizator principal. 
3. Apăsaţi pe [3] pentru a şterge un utilizator. 
4. Pentru a selecta primul utilizator disponibil (în afara utilizatorului principal), apăsaţi pe [1]. Pentru a selecta un alt 

utilizator, apăsaţi pe [2]. 
 Repetaţi această etapă până la selectarea utilizatorului dorit. 
5. Apăsaţi pe [1] pentru a şterge utilizatorul. 
 Sistemul anunţă că utilizatorul a fost şters. 

Descrierea vocală nu este ştearsă. Înregistraţi o nouă descriere pentru un utilizator care înlocuieşte utilizatorul 
şters. 

6. Repetaţi Etapele de la 4 la 5 pentru a şterge mai mulţi utilizatori, indicii şi brelocuri sau apăsaţi pe [5] pentru a ieşi.  
De la telefon: 
1. Începeţi o sesiune telefonică. Pentru instrucţiuni, consultaţi Secţiunea 1.3 Informaţii fundamentale de operare de 

la pagina 4. 
2. Atunci când se solicită, introduceţi codul de acces al utilizatorului principal. 
3. Apăsaţi pe [4] pentru a selecta Meniul Utilizator. 
4. Urmaţi Etapele de la 3 la 5 de mai sus pentru a şterge utilizatori şi indicii sau apăsaţi pe [#] pentru a ieşi.  
Pentru a şterge numai un indiciu: 
1. Ştergeţi utilizatorul (urmaţi procedura de mai sus). 
2. Adăugaţi utilizatorul însă treceţi peste etapa de atribuire a unui indiciu sau breloc. 

Urmaţi oricare din procedurile descrise în „Cum adaug un utilizator, indiciu sau breloc?” de la pagina 66. 
 

Am atribuit un indiciu Utilizatorului 1 (Utilizator Principal). Pot să şterg acest indiciu? 
Nu. Odată ce un indiciu a fost atribuit Utilizatorului 1, acesta necesită întotdeauna un indiciu.  Indiciul nu poate fi şters. 

 

Cum înlocuiesc un indiciu sau breloc pierdut al unui utilizator? 
1. Salvaţi codul de acces utilizator (înregistraţi-l în altă parte). 
2. Intraţi în Meniul Utilizator fie de la centrul de control fie din Meniul Telefon Utilizator. 

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Secţiunea 1.2 Prezentarea generală a centrului de control de la pagina 3 
sau Secţiunea 1.3 Informaţii fundamentale de operare de la pagina 4. 

3. Ştergeţi utilizatorul. 
4. Introduceţi din nou utilizatorul (utilizaţi codul de acces salvat). 
5. Adăugaţi noul indiciu sau breloc. 
 

Cum resetez un punct de incendiu? 
1. Pentru a dezactiva alarma, prezentaţi indiciul la centrul de control sau introduceţi codul de acces. 
2. Repetaţi Etapa 1 pentru a reseta punctul de incendiu. 

Această procedură se aplică oricărui tip de punct de incendiu, precum detector de fum, detector de căldură sau 
avertizor de incendiu. 

 

Cum configurez un detector de fum cu patru fire? 
Conectaţi cablurile de alimentare ale detectorului de fum la orice ieşire programabilă. Apoi, selectaţi „Resetare Sistem” 
pentru funcţia ieşirii. 

 

Pot reseta o alarmă de urgenţă? 
Nu. Când începe o alarmă de urgenţă (apăsaţi şi ţineţi apăsat pe tastele [1] şi [2] de pe centrul de control), sistemul 
anunţă un mesaj de alarmă de urgenţă o dată pe minut timp de cinci minute. 
 

Pot porni sistemul dacă există o defecţiune, precum o pierdere de curent? 
Da. Prezentaţi indiciul de două ori la centrul de control. 
 

Ce de aud sirena pe durata Timp Intrare? 
Anunţarea progresivă (Numărul articolului de programare avansată 148) este activată. Dacă acest articol este activat, 
ieşirile se activează periodic pe durata Timp Intrare pentru a vă reaminti să închideţi sistemul. 
 

De ce se activează sirena pe durata alarmei de Panică? 
Alarma de panică este programată pentru alarma sonoră. 
În programare avansată, modificaţi Numărul articolului de programare avansată 890 de la 1 (alarmă sonoră) la 2 
(alarmă silenţioasă). 
 

Registrul meu istoric şi raportul centralei arată Punct 0 şi Utilizator 0. Ce reprezintă acestea? 
Punct 0 = intrare integrată pentru comutator de dereglare EZTS. 
Utilizator 0 = instalator. 
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7.6.3 Întrebări legate de centrul de control 
 

Cum setez adresa centrului de control? 
De pe placa cu circuite imprimate a centrului de control, setaţi selectorul rotativ în poziţia dorită (1 la 4). Fiecare 
centru de control trebuie sa aibă o adresă unică. 
 

Centrul de control nu se iniţializează. Văd numai un cerc galben intermitent. 
Asiguraţi-vă că selectorul rotativ de adrese de pe placa cu circuite imprimate a centrului de control este setat 
corespunzător şi nu se află între două numere. De asemenea, asiguraţi-vă că fiecare centru de control are o adresă 
unică de la 1 la 4. 
 

Centrul de control nu-mi recunoaşte nici un indiciu. 
Dacă aveţi mai multe centre de control, acestea sunt montate prea aproape unele de celelalte. 
Asiguraţi-vă că există o distanţă de cel puţin 1,2 m (4 picioare) între fiecare centru de control. 
Asiguraţi-vă că nu rulaţi două sau mai multe seturi de cabluri ale centrului de control la un loc. De asemenea, 
asiguraţi-vă că nu înfăşuraţi cablurile suplimentare ale centrului de control în interiorul carcasei panoului de 
comandă. 
Dacă aveţi mai multe indicii pe o cheie de memorie, separaţi indiciile.  Indiciile care sunt prea aproape unele de 
celelalte intervin în funcţionarea centrului de control. 
 

Centrul de control scoate un sunet scurt atunci când prezint un indiciu însă nimic altceva nu se întâmplă. 
Indiciul nu a fost atribuit. Dacă sunteţi utilizatorul principal, introduceţi codul de acces utilizator principal, selectaţi 
Meniul Utilizator şi atribuiţi-vă un indiciu. Pentru toţi ceilalţi utilizatori cu această problemă, utilizatorul principal 
trebuie să intre în Meniul Utilizator şi să atribuie un indiciu utilizatorului(lor) corespunzător(i). 

 

7.6.4 Întrebări legate de codul de acces 
 

Care sunt codurile de acces prestabilite instalator şi utilizator principal? 
• Cod acces prestabilit instalator: 5432 când lungimea codului de acces = patru cifre;  

 543211 când lungimea codului de acces = şase cifre 
• Cod acces prestabilit utilizator principal: 1234 când lungimea codului de acces = patru cifre;  

 123455 când lungimea codului de acces = şase cifre 
 

Nu pot intra în Meniul Instalare utilizând codul de acces instalator. 
Numărul articolului de programare avansată 142, Codul de acces instalator limitat este activat.  Utilizatorul principal 
trebuie să prezinte mai întâi indiciul său sau să introducă codul său de acces, înainte să introduceţi codul de acces 
instalator. Codul de acces instalator este activat numai când un utilizator activează sistemul.  
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7.7 Aprobări şi cerinţe din partea agenţiei 
7.7.1 Certificări şi aprobări 

Respectarea standardelor specifice, cum ar fi SIA CP-01 şi DD243, reduce alarmele false, prevedere obligatorie în 
numeroase locaţii. 

Panoul de comandă antiefracţie Easy Series este conceput pentru a respecta următoarele certificări, aprobări şi 
standarde. 
 

• ANSI/SIA CP-01 Imunitate la alarme false 
•  
• EN50131-1 Grad securitate 2,Clasă mediu II 
• DD243 
• PD6662 
• CCC 
• Standarde UL1: 

- UL365, Sisteme şi unităţi de alarmă antispargere 
conectate la secţiile de poliţie 

- UL609, Sisteme şi unităţi de alarmă antispargere 
locale 

- UL985, Unităţi de sistem de avertizare antiincendiu 
domestice 

- UL1023, Unităţi de sistem de alarmă antispargere 
domestice 

- UL609, Sisteme şi unităţi de alarmă antispargere 
brevetate 

• Standarde cUL1: 
- CAN/ULC-S304-M88, Unităţi de alarmă 

antispargere conectate la staţii de monitorizare şi 
centrale 

- CAN/ULC-S545, Unităţi de control al sistemului 
de avertizare antiincendiu rezidenţiale 

- C1023, Unităţi de alarmă antispargere domestice 
- CAN/ULC-S303, Sisteme şi unităţi de alarmă 

antispargere locale 
- C1076, Sisteme şi unităţi de alarmă antispargere 

brevetate 
• FCC 
• Industry of Canada (IC) 
• A-Tick 
• C-Tick 
• TBR21 pentru PSTN 
• INCERT (Belgia) 
• Listare CSFM – Administrare unitate control 
• Institutul de aprobări al Japoniei pentru 

echipamente de telecomunicaţii (JATE) 
1 Neinvestigat de Underwriters Laboratories, Inc. 
 

7.7.2 FCC 

Partea 15   

Acest echipament a fost testat şi constatat a fi în conformitate cu limitele pentru dispozitivul digital de clasă B, 
conform Părţii 15 din reglementările FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecţie rezonabilă împotriva 
interferenţelor nocive atunci când echipamentul funcţionează într-un mediu comercial. 

Acest echipament generează, utilizează şi poate emite radiofrecvenţă.  Dacă acest echipament nu este instalat şi utilizat 
conform prezentului document, poate cauza perturbaţii serviciilor de comunicaţii prin radio. 

Funcţionarea acestui echipament într-o zonă rezidenţială poate cauza interferenţe nedorite, în acest caz utilizatorul fiind 
obligat să elimine interferenţa. 
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Partea 68   

Acest echipament respectă Partea 68 din reglementările FCC. O etichetă descrie, printre alte informaţii, numărul de 
înregistrare FCC şi indicele de echivalenţă a soneriei (IES). Dacă se solicită, aceste informaţii trebuie furnizate 
companiei telefonice. 

Panoul de comandă antiefracţie Easy Series ale sistemelor de securitate Bosch este înregistrat pentru conectare la 
reţeaua telefonică publică utilizând fişa RJ38X sau RJ31X. 

IES determină numărul de dispozitive care pot fi conectate la linia telefonică. Este posibil ca dispozitivele să nu sune 
ca răspuns la un apel de intrare dacă pe linia telefonică se află un IES excesiv. În majoritatea zonelor, suma IES nu 
trebuie să fie mai mare de cinci. Pentru a determina numărul de dispozitive care pot fi conectate la linia telefonică, 
contactaţi compania telefonică pentru IES maxim al zonei de apelare. 

Compania telefonică vă anunţă dacă acest echipament afectează reţeaua telefonică. Dacă avizul prealabil nu este 
aplicabil, compania telefonică anunţă clientul cât mai curând posibil. De asemenea, sunteţi informat asupra dreptului 
dumneavoastră de a depune o reclamaţie la FCC dacă consideraţi necesar. 

Compania telefonică poate modifica instalaţiile, echipamentul, funcţionarea sau procedurile sale ceea ce poate afecta 
funcţionarea acestui echipament. În acest caz, compania telefonică vă anunţă în prealabil pentru a efectua modificările 
necesare în scopul unei funcţionări continue. 

Dacă întâmpinaţi probleme cu panoul de comandă antiefracţie Easy Series, contactaţi Departamentul Clienţi Sisteme 
de Securitate Bosch. Dacă defecţiunea afectează reţeaua telefonică, compania telefonică poate solicita îndepărtarea 
echipamentului din reţea până la rezolvarea problemei. Reparaţiile nu trebuie efectuate de utilizator; în caz contrar 
garanţia îşi pierde valabilitatea.  

Acest echipament nu poate fi utilizat cu serviciul public pe bază de monede furnizat de compania telefonică. 
Conectarea la serviciul de linie pentru un grup de abonaţi face obiectul tarifelor statele. Pentru mai multe informaţii, 
contactaţi comisia de utilităţi publice a statului dumneavoastră. 
• Număr de înregistrare FCC : US:ESVAL00BEZ1; Echivalenţă sonerie: 0,0B    
• Centru service: Pentru adresa centrului service, contactaţi reprezentantul dumneavoastră Sisteme de securitate Bosch. 
7.7.3 Industry Canada 
Acest produs îndeplineşte specificaţiile tehnice aplicabile Industry Canada. 
Indicele de echivalenţă a soneriei (IES) pentru acest echipament este 0.0. IES atribuit fiecărui echipament indică 
numărul maxim de borne ce pot fi conectate la o interfaţă telefonică. Conectarea la o interfaţă poate consta în orice 
combinaţie de dispozitive care fac obiectul cerinţei ca suma IES a tuturor dispozitivelor să nu fie mai mare de cinci.  

7.7.4 SIA 

Cerinţe de programare 

Pentru a îndeplini standardul ANSI/SIA CP-01 Reducerea alarmei false, setaţi aceste articole de programare după cum 
urmează: 
 

Articol programare Număr articol Setare 
prestabilită 

Referinţă pagină 

Fereastră anulare efracţie 110 30 sec 37 
Fereastră anulare efracţie 112 5 min 37 
Timp ieşire 126 60 sec 38 
Timp ieşire 127 30 sec 38 
Repornire timp ieşire 128 1 38 
Numărătoare de derivaţie interval 131 1 39 
Nivel protecţie automată 132 1 39 
Activare zonă trecere* 9014 la 9324* 1 47 

 

* Cifrele din mijloc = numărul punctului. De exemplu, „01” = Punct 1 şi „32” = Punct 32. 

Pentru a îndeplini standardul ANSI/SIA CP-01 Reducerea alarmei false, în mod prestabilit, acest sistem: 
• Transmite rapoarte Alarmă efracţie verificată şi Eroare ieşire 
• Transmite un raport Închidere recentă pentru orice alarmă care apare în două minute de la terminarea Timp Ieşire. 
• Include opţiunea tip punct Incendiu verificat care este dezactivată din fabrică. 



Easy Series | Ghid de instalare | 7.0 Materiale de referinţă 

. 

 

Sisteme de securitate Bosch | 7/06 | F01U011148B 71 

 

Ghid de operare  
Pentru funcţii programabile, setări prestabilite de expediţie şi programarea recomandată care îndeplinesc standardul 
ANSI/SIA CP-01 Reducerea alarmei false, consultaţi următorul tabel. 
Butonul Verificare sistem verifică toate punctele, toate ieşirile, panoul de comandă şi transmiţătorul. Pentru mai multe 
informaţii, consultaţi Secţiunea 5.0 Verificarea sistemului de la pagina 57. 
 

Număr alineat în 
ANSI/SIA CP-01 Funcţie Cerinţă Interval 

Setare 
predefinită 
expediţie 

Programare 
recomandată1 

4.2.2.1 Timp ieşire Necesară 
(programabilă) 

Pentru armare completă sau 
automată: 45 sec. la 2 min 
(255 sec. max.) 

60 sec 60 sec 

4.2.2.2 Anunţare 
evoluţie/Dezactivare 
pentru Ieşire 
silenţioasă 

Permisă Centrele de control separate 
pot fi dezactivate 

Toate centrele de 
control activate. 

Toate centrele 
de control 
activate. 

4.2.2.3 Repornire timp 
ieşire 

Opţiune 
necesară 

Pentru o nouă intrare pe 
durata Timp ieşire 

Activat Activat 

4.2.2.5 Armare amânare 
automată în incinta 
neeliberată 

Opţiune 
necesară (cu 
excepţia armării 
de la distanţă) 

Dacă nu se iese după armarea 
completă 

Activat Activat 

4.2.4.4 Timp ieşire şi 
Anunţare evoluţie/ 
Dezactivare armare 
de la distanţă 

Opţiune permisă 
(pentru armare 
de la distanţă) 

Poate fi dezactivată pentru 
armarea de la distanţă 

Activat Activat 

4.2.3.1 Timp intrare(intrări) Necesară 
(programabilă) 

30 sec. la 4 min2 30 sec Min. 30 sec2 

4.2.5.1 Părăsiţi fereastra 
pentru zone fără 
incendiu 

Opţiune 
necesară 

Poate fi dezactivată pe zonă 
sau tip zonă 

Activat Activat (toate 
zonele) 

4.2.5.1 Părăsiţi timp 
fereastră pentru 
zone fără incendiu 

Necesară 
(programabilă) 

15 sec. la 45 sec2 30 sec Min. 15 sec2 

4.2.5.1.2 Abandonare 
Anunţare 

Opţiune 
necesară 

Anunţă că nici o alarmă nu a 
fost transmisă 

Activat Activat 

4.2.5.4.1 Anulare Anunţare Opţiune 
necesară 

Anunţă că o Anulare a fost 
transmisă 

Activat Activat 

4.2.6.1 şi  4.2.6.2 Funcţie 
constrângere 

Opţiune permisă Nici 1+ derivată a altui cod 
utilizator; nici o copie a altor 
coduri utilizator  

Dezactivat Dezactivat 

4.3.1 Împărţire zone 
trecere 

Opţiune 
necesară 

Programare necesară Dezactivat Activat şi două 
sau mai multe 
zone 
programate 

4.3.1 Timp împărţire zone 
trecere programabil 

Permisă Programare permisă Pe producător Pe cale trecere 
în incinta 
protejată 

4.3.2 Oprire interval Necesară 
(programabilă) 

Pentru toate zonele fără 
incendii, închidere la una sau 
două defecţiuni  

O defecţiune O defecţiune 

4.3.2 Închidere interval 
dezactivat 

Permisă Pentru zone de răspuns fără 
poliţie 

Activat Activat (toate 
zonele) 

4.3.3 Verificare alarmă 
incendiu 

Opţiune 
necesară 

Depinde de panoul de 
comandă şi senzori 

Dezactivat Activat numai 
dacă senzorii 
pot efectua o 
autoverificare 

4.5 Anulare aşteptare 
apel 

Opţiune 
necesară 

Depinde de linia telefonică 
utilizator 

Dezactivat Activat dacă 
utilizatorul are 
aşteptare 
telefon 

1 Programarea la locul de instalare poate fi supusă altor cerinţe UL pentru aplicaţia dorită. 
2 Timp ieşire şi părăsire fereastră nu trebuie să depăşească 1 minut în total. 
3 Dacă timpul zonă trecere se sfârşeşte şi un al doilea punct zonă trecere nu este defect, sistemul transmite un raport de alarmă de efracţie 

neverificată. 
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7.7.5 Underwriters Laboratories (UL)  
 

Sistemul de avertizare antiincendiu domestic 
• Instalaţi cel puţin un detector de fum tip blocare cu patru fire certificat de UL normat să funcţioneze în 

intervalul de tensiune 11,2 Vc.c. – 12,3 Vc.c. Sarcina maximă a detectorului de fum este 50 mA. 
• Instalaţi un dispozitiv sonor de 85 dB certificat de UL normat să funcţioneze în intervalul 11,2 Vc.c. –  

12,3 Vc.c. după cum se cere pentru această aplicaţie. Programaţi durata de întrerupere a clopoţelului la cel puţin 
patru minute.  Consultaţi Articolul de programare 107 de la pagina 37. 

• Instalaţi rezistorul EOL (P/N: 47819) după ultimul detector de fum. 
• Nu utilizaţi un modul cu interfaţă de imprimantă.  
• Unde sunt utilizate dispozitive adresabile cu două fire, nu poziţionaţi dispozitivele antiincendiu şi antiefracţie în 

aceeaşi zonă. 
• Sistemul trebuie să poată opera timp de cel puţin 24 de ore şi genera o alarmă completă timp ce cel puţin 4 min. 

fără alimentare c.a. 
Unitate de alarmă antispargere domestică grad A 
• Instalaţi cel puţin un dispozitiv sonor de 85 dB certificat de UL normat să funcţioneze în intervalul de tensiune 

11,2 Vc.c. – 12,3 Vc.c. 
• Instalaţi cel puţin un centru de control IUI-EZ1. 
• Programaţi toate zonele să utilizeze supravegherea EOL. 
• Instalaţi dispozitive de declanşare antiefracţie normate să funcţioneze în intervalul de tensiune 11,2 Vc.c. –  

12,3 Vc.c. 
• Programaţi toate zonele antiefracţie pentru notificare sonoră. 
• Nu depăşiţi 60 sec. la programare Timp Ieşire. Consultaţi Articolul de programare 1126 de la pagina 38. Nu 

depăşiţi 45 sec. la programare Timp Intrare. Consultaţi Articolul de programare 127 de la pagina 38. 
• Programaţi durata de întrerupere a clopoţelului la cel puţin patru minute. Consultaţi Articolul de programare 

108 de la pagina 37. 
• Sistemul trebuie să poată opera timp de cel puţin 24 de ore şi genera o alarmă completă timp ce cel puţin 4 min. 

fără alimentare c.a. 
Sistem antispargere comercial, local grad A, mercantil 
• Utilizaţi carcasa rezistentă la atacuri D8108A cu margini de montare D2402 . 
• Instalaţi cel puţin un dispozitiv sonor de 85 dB certificat de UL normat să funcţioneze în intervalul de tensiune 

11,2 Vc.c. – 12,3 Vc.c. Toate conexiunile cablurilor dintre panoul de comandă şi dispozitiv trebuie să fie în 
canal. 

• Nu depăşiţi 60 sec. la programare Timp Ieşire. Consultaţi Articolul de programare 1126 de la pagina 38. Nu 
depăşiţi 60 sec. la programare Timp Intrare. Consultaţi Articolul de programare 127 de la pagina 38. 

• Instalaţi un comutator de dereglare pentru a proteja uşa carcasei.  
• Setaţi Articolul de programare 116 la 1 (zilnic) pentru a vă asigura că raportul de verificare automată este 

transmis în fiecare zi. Consultaţi pagina 37. 
• Asiguraţi-vă că transmiţătorul integrat este activat (Articolul de programare 304 = 0; consultaţi pagina 46). 

Asiguraţi-vă că sistemul poate transmite rapoarte de baterie slabă (Articolul de programare 358 = 1, 2 sau 3; 
consultaţi pagina 46). 

• Instalaţi cel puţin un centru de control IUI-EZ1. 
• Programaţi durata de întrerupere a clopoţelului la cel 15 minute.  Consultaţi Articolul de programare 108 de la 

pagina 37. 
• Acest sistem nu a fost evaluat pentru aplicaţiile Seif Bancar şi Trezorerie. 
• Sistemul trebuie să poată opera timp de cel puţin 24 de ore şi genera o alarmă completă timp ce cel puţin  

15 min. fără alimentare c.a. 
Incintă protejată conectată la secţia de poliţie grad A, antispargere comercial 
• Pentru cerinţe de instalare, consultaţi Sistem antispargere comercial, local grad A, mercantil. 
• Asiguraţi-vă că transmiţătorul integrat este activat (Articolul de programare 304 = 0; consultaţi pagina 46). 

Sistemul oferă securitate de bază a liniei. 
Incintă protejată, centrală grad B, sistem antispargere comercial 
Pentru cerinţe de instalare, consultaţi Sistem antispargere comercial, local grad A, mercantil de la pagina 72. 
Centrală grad C, sistem antispargere comercial 
Pentru cerinţe de instalare, consultaţi Sistem antispargere comercial, local grad A, mercantil. Nu sunt necesare 
clopoţelul şi carcasă pentru clopoţel.    
Brevetat grad A, sistem antispargere comercial 
• Transmiţătorul integrat este activat (Articolul de programare 304 = 0; consultaţi pagina 52). 
• Sistemul are un singur proprietar. 
• Sistemul trebuie să poată funcţiona fără alimentare c.a. timp de cel puţin 24 de ore. Receptorul centralei trebuie 

să poată primi rapoarte fără c.a. timp de cel puţin 24 de ore. 
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7.7.6 EN50131-1  

Panoul de comandă antiefracţie Easy Series este conceput să îndeplinească standardul EN50131-1 Grad 2 securitate, 
clasă mediu II. 
 

Instalare, programare şi întreţinere 
• Instalarea: Consultaţi Secţiunea 2.0 Instalarea de la pagina 8. 
• Programarea: Consultaţi Secţiunea 4.0 Programarea de la pagina 29. 
• Verificarea: Consultaţi Secţiunea 5.0 Verificarea sistemului de la pagina 57. 
• Întreţinere: Consultaţi Secţiunea 6.0 Întreţinere de la pagina 57. 
Alimentare cu energie electrică (baterie c.a şi de rezervă) 
• Alimentare c.a.: Consultaţi Cerinţe pentru sursa de alimentare EZPS de la pagina 76. 
• Baterie de rezervă: Consultaţi Cerinţe alimentare panou comandă de la pagina 76. 
Oprire automată 
• Alarmă intrus şi semnal defecţiune sau mesaj: Setaţi Numărul articolului de programare avansată 131 la o 

valoare între 1 şi 3. Consultaţi pagina 39 pentru mai multe informaţii. 
• Cod autorizare: Setaţi Numărul articolului de programare avansată 892 la o valoare între 3 şi 8. Consultaţi 

pagina 53 pentru mai multe informaţii. 
Taste logice şi fizice 
• Număr minim de combinaţii pe utilizator: 

- Coduri de acces: 15,625 (codul de acces trebuie să fie format din şase cifre) 
- Indicii: 42,000,000,000 
- Brelocuri: 2,800,000,000,000,000 

• Metoda utilizată pentru a determina numărul de combinaţii: 
- Coduri de acces: Cifre de la 1 la 5 sunt permise. Pentru un cod de acces din şase cifre, toate combinaţiile 

sunt permise. 
- Indicii: 32 biţi. Toate combinaţiile sunt permise. 
- Brelocuri: 56 biţi (48 în serie pe durata fabricaţiei, 8 rămân statici) 

Intervalul temperaturii de funcţionare 
Consultaţi Consideraţii de mediu de la pagina 75. 
Consumul curent al panoului de comandă şi al centrului de control 
• Panou comandă: Consultaţi Cerinţe alimentare panou comandă de la pagina 76. 
• Centru control: Consultaţi Centru control de la pagina 75. 
Normare curent ieşire 
Consultaţi Ieşiri programabile de la pagina 75. 

 

 

Pentru a îndeplini standardul EN50131-1, setaţi aceste articole de programare după cum urmează: 
 

 

Articol programare Număr articol Setare Referinţă pagină 
Timp ieşire 127 Setaţi la 45 sec. sau mai puţin 38 
Numărătoare  de derivaţie interval 131 Selectaţi opţiunea 3 39 
Cod acces instalator limitat 142 Selectaţi opţiunea 1 40 
Lungime cod acces 861 Setaţi codul de acces la 6 cifre 54 
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7.7.7 Cerinţe PD6662 şi DD243 

Pentru a îndeplini standardele PD6662 şi DD243, trebuie să satisfaceţi cerinţele EN50131-3 şi următoarele: 
 

Întreţinere 

Un tehnician calificat trebuie să verifice sistemul cel puţin de două ori pe an. 

Alimentare c.a. 
• Tip: A 
• Tensiune nominală: 230 V 
• Frecvenţă nominală intrare: 50 Hz 
• Curent nominal intrare: 250 mA maxim 
• Normare siguranţă: 0,25 A, 250 V ardere redusă 
Material construcţie 

Cadrele şi carcasele pentru panoul de comandă, centrul de control, DX2010, hub-ul wireless şi dispozitivele wireless 
sunt confecţionate din materiale durabile şi rezistente la atacuri cu instrumente manuale. 

Alarme confirmate 

Setaţi Numărul articolului de programare avansată 124 la Opţiunea 3 sau 4. Consultaţi pagina 38 pentru mai multe 
informaţii. 

 

Panoul de comandă antiefracţie Easy Series este conceput pentru a îndeplini standardul PD6662:2004 de sistem grad 2 
care acceptă Opţiuni de notificare A, B, C sau  X cu dispozitive de notificare corespunzătoare instalate (dispozitive 
neintegrate în sistem). 

7.7.8 INCERT 

Pentru a îndeplini standardul INCERT, setaţi aceste articole de programare după cum urmează: 
  

Articol programare Număr articol Setare 
prestabilită 

Referinţă 
pagină 

Cod acces instalator limitat 142 1 40 
Lungime cod acces 861 6 cifre 54 
Încercare cod acces incorect 892 3* 53 
Timp blocare centru control 893 3* 53 

 

* Pentru a îndeplini standardul INCERT, setaţi aceste articole de programare la 3 sau mai mult. 
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7.8 Specificaţii 
 

Carcasă  
Dimensiuni (H x W x D): 37 cm x 31,8 cm x 8,5 cm (14,5 in. x 12,5 in. x 3,4 in.) 
Material construcţie: Oţel laminat la rece, etanşare zinc, grosime 0,36 mm (20 Ga.)  
Consideraţii de mediu  
Umiditate relativă: 93% la 32°C ± 2°C (+90°F ± 2°F) 
Temperatură de funcţionare: -10°C la +49°C (+14°F la +120°F) 

• UL: 0°C la +49°C (+0,00°C la +120°F) 
• CE: -10°C la +40°C (+14°F la +40,00°C) 

Temperatură de depozitare: -10°C la +55°C (+14°F la +54,44°C) 
Puncte supravegheate  
Racordare fixă integrată: 8 

• Suport punct modificare EOL unic sau dublu 
• Punctul 1 acceptă detectoare de fum cu două fire 
• Toate punctele acceptă detectoare de fum cu patru fire 
• Intrare modificare carcasă (nu reduce capacitatea punctului) 

Ieşiri programabile (PO)   
Integrate: 4 

• Numai PO 1: Releu configurabil 
• PO 2 la PO 4: Stare solidă configurabilă 
• Numai PO 4: Opţiune driver difuzor supravegheat intern 

Normare releu PO 1: • Contacte: 2 A fără instalare conector; numai sarcini rezistente 
• Ieşire: 1,2 A cu instalare conector; numai sarcini rezistente 
• Tensiune funcţionare: 30 VDC maxim 

Normare PO 2 la PO 4: Derivaţie curent 400 mA 
Centru control  
Dimensiuni (H x W x D): 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (11,94 cm. x 17,78 cm. x 25,40 mm.) 
Număr total susţinut: 4 
Suprafaţă de montare 
recomandată: 

Suprafaţă nemetalică 

Distanţă minimă de montare: 1,2 m (4 picioare) între fiecare centru de control 
Consum curent: 110 mA rezervă; 165 mA alarmă 
Lungime minimă cablu: 3 m (10 picioare) 
Lungime maximă cablu: Total: 400 m (1312 picioare) utilizând un cablu de 0,8 mm (#22 AWG); Un 

traseu: 100 m (328 picioare) utilizând un cablu de 0,8 mm (#22 AWG) 
Opţiuni tip cablu magistrală date: • 1 cablu cu patru conductori, cu limitare de curent de 1,2 mm (#18 AWG) sau 

0,8 mm (#22 AWG) 
• Un cablu bifilar torsadat CAT5 de cel puţin 0,6 mm (#24 AWG) 
Instalaţiile Ul necesită conectare cu limitare de curent. 

Opţiuni tip cablu magistrală 
sunet: 

• 1 cablu cu doi conductori sau 1 cablu cu patru conductori, cu limitare de 
curent de 1,2 mm (#18 AWG) sau 0,8 mm (#22 AWG) Numai doi conductori 
sunt utilizaţi. 

• Un cablu bifilar torsadat CAT5 de cel puţin 0,6 mm (#24 AWG) 
Instalaţiile Ul necesită conectare cu limitare de curent. 
Nu la utilizarea unui cablu CAT5, conexiunile magistralei de sunet necesită un 
cablu dedicat. 

Cerinţe cablu CAT5: Consultaţi Secţiunea  2.3 Instalarea centrului de control de la pagina 10. 
Număr de… 
Utilizatori: 22 

• Utilizator 1: Utilizator principal 
• Utilizatori de la 2 la 21: Utilizatori sistem 
• Utilizator 22: Utilizator constrâns 

Evenimente: 500 evenimente istoric, cu ora şi data 
Indicii şi brelocuri: Unul pe utilizator (Utilizatorul 22 nu primeşte un indiciu sau breloc) 
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Linie telefonică 
Tensiune dereglare linie 
telefonică:   

Dereglarea apare când tensiunea din linia telefonică este între 1,10 V şi 4,75 V 

Cerinţe alimentare panou comandă  
Tensiune linie intrare c.a. Utilizaţi un transformator clasa 2 de 18 V specificat de UL (22 V c.a., VA 50/60 

Hz) sau sursa de alimentare EZPS (neinvestigată de UL). 
Total putere alarmă:  1,4 A (baterie de rezervă şi cu alimentare c.a; numai aplicaţii efracţie). 

Cu o baterie de 7,0 Ah, următorul consum de curent se aplică la toate ieşirile şi 
dispozitivele conectate la sistem: 
• Maxim 170 mA timp de 24 ore pentru aplicaţii incendiu şi aplicaţii combinate 

incendiu/spargere 
• Maxim 400 mA timp de 4 ore pentru aplicaţii spargere UL  
• Maxim 1,2 A pentru alte aplicaţii (neinvestigat de UL) 

Alimentare auxiliară: 12 V c.c., 1,0 A maxim. Include 110 mA pentru fiecare centru de control conectat 
la sistem şi maxim 400 mA pentru ieşirile programabile 

Consum curent: 85 mA rezervă; 160 mA alarmă cu toate ieşirile activate 
Tensiune: 12 V c.c. nominală (11,2 V c.c. la 12.3 V c.c.) 

Panoul de control nu mai procesează defecţiunile punctelor când tensiunea 
scade sub 9,5 V c.c. 

Bateria:  • D126 (7 Ah) sau D1218 (18 Ah) sigilată, cu plumb reîncărcabilă 
• 1,7 A maxim curent reîncărcare 
• Starea de baterie slabă apare când bateria scade sub 12 V c.c. 
• Dacă există o cădere de curent şi bateria scade sub 9,5 V c.c., panoul de 

comandă nu mai procesează defecţiunile punctelor. Deconectaţi bateria în 
aceste situaţii. 

• Curent maxim auxiliar de reîncărcare a bateriei de rezervă în 72 ore: 

- Baterie 12 V, 7 Ah: 400 mA 

- Baterie 12 V, 18 Ah: 900 mA 
Cerinţe pentru sursa de alimentare EZPS (neinvestigată de UL) 
Intrare c.a.: • Tensiune intrare c.a.: 100 V c.a. la 240 V c.a. 

• Frecvenţă tensiune linie: 47 Hz la 63 Hz 
• Curent maxim intrare: 0,5 A 
• Factor putere: Aproximativ 0,65 la sarcină maximă 

Ieşire c.c.: • Tensiune nominală de ieşire sub ieşirea liniei c.a.: 18 V c.c. 
• Interval tensiune ieşire sub ieşirea liniei c.a.: 16 V c.c. la 20 V c.c. 
• Curent continuu ieşire nominal: 1,25 A 
• Limită curent ieşire: Aproximativ 1,75 A la 2,5 A 
• Deviaţie periodică şi aleatorie (DPSA): Mai mică de 250 mV 

Expandor intrare DX2010 
Tensiune funcţionare: 8 V c.c. la 14 V c.c. 
Consum curent: 35 mA rezervă; 135 mA maxim cu accesorii conectate 
Ieşiri: 100 mA, 12 V c.c. ieşire supravegheată pentru accesorii 
Dimensiune cablu bornă buclă 
senzor: 

0,8 mm (#22 AWG) la 1,8 mm (#14 AWG) 

Lungime cablu: 

• Panou de comandă la DX2010 (ieşire auxiliară DX2010 neutilizată):  
- 0,8 mm (#22 AWG) = 305 m (1000 picioare) 
- 1,2 mm (#1,2 mm) = 610 m (2000 picioare) 

• Panou de comandă la DX2010 (ieşire auxiliară DX2010 la 100 mA):  
- 0,8 mm (#22 AWG) = 30 m (100 picioare) 
- 1,2 mm (#1,2 mm) = 76 m (250 picioare) 

Temperatură de funcţionare: +0°C la +50°C (+0,00°C la +50,00°C) 
Umiditate relativă: 5% la 85% @ +30°C (+86°F) 
Rezistenţă buclă senzor: 60 Ω maxim 

Buclă senzor: Până la opt intrări; contactele de intrare pot fi normal deschise (ND) sau normal 
închise (NI) cu rezistoare EOL corespunzători pentru supraveghere. 
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Hub Wireless (ISW-BHB1-WX) 
Calibru sârmă: 0,14 mm (#18 AWG) la 1,5 mm (#24 AWG) 
Putere/tensiune: 12 V c.c. nominală, 7 la 14 V c.c. 
Lungime cablu: 100 m (328 picioare) 
Conformitate: EN50131-1 tip C, grad securitate 2, clasă mediu II 

 

 

7.9 Opţiuni compatibile 
 

Număr model Descriere Referinţă documentaţie 

C900V2 

Modul capturare program apelare telefonică IP Conettix  
Conectează programul de apelare telefonică digital la reţeaua 
telefonică  publică (RTP), interfaţa telefonică a programului de 
apelare telefonică digital şi o reţea eternet. 

F01U003472 

CX4010 

Transformator cu fişă 
Pentru utilizare în America de Nord. Intrare principală tensiune 
110 V c.a. 
Intrare secundară 18 V c.a., 22 VA. 

N/A 

DX2010 
Expandor intrare 
Oferă extensie fixă pentru opt puncte de intrare suplimentare.  

49533 

ICP-EZPK 
Tasta de programare 
Tasta albastră pentru transferarea informaţiilor la şi de la 
panourile de comandă antiefracţie Easy Series. 

F01U004832 

ICP-EZPS 

Sursa de alimentare electrica cu fir 
Pentru utilizare în Europa, Orientul Mijlociu, Asia Pacific, 
America Centrală şi de Sud. 
100 V c.a. la 240 V c.a. intrare principală tensiune (c.a.). 

F01U003732 

ICP-EZPS-FRA 
Sursă de alimentare AFNOR 
Pentru utilizare în Franţa. Oferă ieşiri alimentare auxiliară izolate 
şi 14 V c.c. 

F01U008729 

ICP-EZRU2 
Tastă actualizare ROM 
Tasta verde pentru efectuare de actualizări Flash. 

F01U025887 

ICP-EZTS 
Comutator modificare dublu 
Comutator de dereglare cu o buclă cablu pentru ieşiri de 
modificare suplimentare. 

F01U003734 

ICP-TR1822-CAN 
Transformator cu fişă 
Pentru utilizare în Canada. Intrare tensiune principală 110 V c.a. 
Intrare secundară 18 V c.a., 22 VA. 

N/A 

ISW-BHB1-WX 
Hub wLSN  
Oferă extensie wireless pentru max. 32 puncte de intrare. Este 
interfaţa la dispozitivele wLSN. 

F01U009440 

ITS-300GSM 

Transmiţător reţea GSM  
Permite transmisia de siguranţă de la program apelare 
telefonică al panoului de comandă prin reţeaua GSM dacă 
transmisia telefonică nu funcţionează. Transmite raporturi şi 
sunete. 

F01U027641 

IUI-EZ1 
Centru de comandă oval 
Include un difuzor, microfon, butoane funcţie şi o nivelă cu bule 
de aer.   

F01U003737 

IUI-EZT-5 
Pachetul indicii Easy Series 
Cinci indicii de proximitate Easy Series. 

N/A 

RPS-INTL 
Software de programare de la distanţă 
Utilitate administrare cont şi programare panou comandă. 

4998141259 

TF008 
Transformator cu fişă 
Pentru utilizare în Australia şi Noua Zeelandă. Intrare tensiune 
principală 240 V c.a. Intrare secundară 18 V c.a., 1,3 A.  

N/A 
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