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Hardver és szoftver követelmények
Hardveres követelmények:

• Szabad USB port

• Minimum 1024x768 kijelzőfelbontás(ajánlott 1280x720 vagy nagyobb).

Szoftveres követelmények:

• 32 vagy 64bit-es Windows 7, 8, 8.1, 10 (Windows XP-n is fut a program, de esetleges hibák 
előfordulhatnak)

• LPC VCOM USB driver(mellékelve a szoftverhez)

Első indítás
A program  elő  indításakor  liszenszelni  kell  a  programot.  A kapott  kulcsot  ki  kell  másolni  és
elküldeni a megadott e-mail címre, vagy ha van levelezőprogram telepítve(Outlook vagy Mozilla
Thunderbird), akkor a küldés gombbal automatán beilleszti az e-mail címet amit csak küldeni kell.
A válaszban  kapott  kulccsal  lehet  aktiválni  a  programot,  ezután  bekér  egy Jelszót,  amellyel  a
jövőben be lehet  lépni  a programba.  A jelszó minimum 8 karakter  hosszú kell  hogy legyen és
tartalmaznia kell kisbetűt, nagybetűt és számot.
Ha sikerült az aktiválás, akkor elindul a program.

Menüsor

Új rendszer: Új rendszer létrehozása

Megnyitás: Létező rendszer betöltése a programba

Mentés: Rendszer mentése

Beállítások: Beállítások menü

Csatlakozás: Kapcsolódás a központhoz

Program ellenőrzés: Leellenőrzi, hogy a programban nincsenek-e esetleges hibák, kimaradt opció

Visszavonás: Visszavonja az utolsó módosítás

Ellenállás  konfiguráció: Itt  lehet  megadni  milyen  lezáró  ellenállásokkal  menjen  a  rendszer  és
milyen elrendezésben(soros,párhuzamos)

Feltöltés a számítógépre: Program feltöltése a számítógépre

Letöltés a panelba: Program letöltése a riasztópanelbe

Térerő: Térerő mérés grafikon indítása

Dátum/Idő: Dátum és  idő  módosítása  a  panelba(Ha van eseményjelentő  csatorna  engedélyezve
akkor nem lehet időt módosítani)



Programozás

Új rendszer létrehozása
Fájl menü → Új rendszer. Feldob egy ablakot ahol meg kell adni az ügyféladatokat.

Ha ezzel megvagyunk, ki kell választani azt a soros portot, amin keresztül programozni szeretnénk.
Ezt a Kapcsolat fülön tehetjük meg. A külsős telepítő opciót bepipálva a Beállítások → Telepítők
fülön felvett telepítők közül lehet választani, a Multi Alarm telepítőinek ezt nem kell beállítani!
Ennek hatására a Grafikus TFT kezelő Multi Alarm menüjében a szerelés szekcióba a kiválasztott
telepítőt jeleníti meg, mint szerelő.



Kapcsolat fül
Itt  kiválasztjuk  a  baloldali  oszlopból  a  soros  kapcsolatokat,  jobb  egérgomb  →  Új,
ekkor megjelenik a soros kapcsolatok alatt egy Kapcsolat 1 nevű sor, erre rákattintva jobboldali
oszlopban feljönnek a portra vonatkozó beállítások. 

Itt be kell állítani a portot(az a COM port ami mellett az LPCUSB vagy MA-RK32 felirat szerepel)
és az Elnevezést. 

Ha  ezzel  megvagyunk  akkor  csatlakozni  kell  a  központhoz.  Ezt  a  kapcsolódás  gombbal  lehet
megtenni. 

Ha ezzel megvagyunk akkor a program kérni fogja a mester kódot(alapértelmezetten 123456)

Információs sáv
Ha sikerült a csatlakozás akkor kiírja az eszköz sorozatszámát(azonosító), a program verzióját és
azt, hogy hány eseményjelentő csatorna van. Kiírja még a fontosabb információkat AC feszültség,
Akku  feszültség,  Töltő  feszültség,  Aktuális  áramfogyasztás  és  IP címet(ha  van  ethernet  kábel
bedugva), MAC címet és a modem információkat.

Ha megvagyunk a csatlakozással nincs más teendő, mint feltölteni a programot a panelből. Ezt a
feltöltés gombbal tehetjük meg.

Ha megnyomtuk a feltöltés gombot egy felugró ablakban írja, hogy épp miket tölt fel a központból,
ha befejezte a feltöltést, akkor a felugró ablak bezárul.



A Rendszer fül
 Minden menüpontnál  jobb oldalon a  felsorolásoknál  a  jobb egérgomb → új  menüvel  lehet  új
elemet létrehozni az adott  menüben(zóna, kimenet,  terület,  felhasználó). Minden menüben a bal
oldali ablakban, ha módosítottunk azt sárgával jelzi, és az alkalmaz gombbal lehet érvényesíttetni a
módosításokat. A programozás végeztével a letöltés gombbal lehet az új paramétereket a riasztóba
feltölteni,  vagy  az  ablakban  jobb  egérgomb  és  feltöltés(ilyenkor  csak  azt  tölti  fel,  amelyik
beállításnál vagyunk(pl.: Zóna, terület, PGM)

Általános beállítások

Az általános beállítások alatt lehet konfigurálni a riasztó távfelügyeleti kommunikációját, a rendszer
opciókat, rendszer időzítéseket, IP kommunikációt, logolást.

• Távfelügyelet

◦ Távfelügyelet: Ki lehet választani, hogy melyik szerverre jelentsen. Ha itt választjuk ki a
szervert, akkor automatán hozzárendeli a szerver IP-t, telefonszámokat és APN-eket.

◦ Azonosító: 4 Hexadecimális karakter(külaz)

◦ Tesztjelentés: Tesztjelentés intervalluma órában megadva

◦ Mérnöki kód: A panel programozásához szükséges 6 számjegy hosszú kód

• Rendszer opciók

◦ GSM eseményjelentés: Mutatja, hogy engedélyezve van-e a GSM kommunikáció. Nem
állítható paraméter.

◦ Ethernet eseményjelentés engedélyezése: Engedélyezni vagy tiltani lehet, hogy Ethernet



hálózaton keresztül jelentse-e az eseményeket.

◦ Kód ID használata: Be vagy ki lehet kapcsolni. A kód ID az, mikor a felhasználói kód
tartalmazza a felhasználó sorszámát. Ilyenkor az egyedi kód max. 6 karakter lehet. Pl.:
ha a felhasználó sorszáma 2 és a kódja „1234”, akkor a kód ID-s kódja: „021234”

◦ Zónaduplázás: Zónaduplázás ki és bekapcsolása

◦ Tűztáp reszet:  Engedélyezni vagy tiltani lehet,  ha engedélyezve van, akkor amikor a
kezelőn a riasztási naplónál Reset-et nyomunk, akkor 3mp-re elveszi a tápot. Ha tiltva
akkor nem veszi el a tápot a kimenetről riasztási napló reset-nél

◦ Kommunikációs  hiba  kijelzése  a  kezelőn:  Megjelenjen-e  a  kommunikációs  hiba  a
kezelőn.

◦ Doboz  szabotázs  figyelése:  Doboz  szabotázsának  figyelése,  ha  tiltva  van  nem jelez
doboz szabotázsra.

◦ Sziréna szabotázs figyelése: Sziréna szabotázsának figyelése,  ha tiltva van nem jelez
sziréna szabotázsra.

◦ Rendszer  és  busz  eszközök  szabotázsának  jelentése:  Rendszer  és  busz  eszközök
szabotázsának eljelentésének tiltása vagy engedélyezése.

◦ Rendszer és busz eszközök szabotázsának zavarlevágása: Zavarlevágás engedélyezése
vagy tiltása Rendszer és busz eszközök szabotázsára.

◦ Sziréna szabotázs esetén sziréna indítás: Indítson-e szirénát sziréna szabotázskor

◦ Doboz szabotázs esetén sziréna indítás: Indítson-e szirénát doboz szabotázskor

◦ Periféria szabotázs esetén sziréna indítás: Indítson-e szirénát bővítő szabotázskor

◦ Második SIM kártya: Engedélyezze vagy tiltsa a 2. SIM használatát.

◦ Területváltás  csak  kóddal:  Engedélyezni  vagy  tiltani  lehet,  hogy  QM  kezelőn
területváltáskor kérjen-e kódot.

◦ Azonnali  élesítés:  Engedélyezni vagy tiltani lehet,  hogy Éjszakai(Stay) élesítéskor az
éjszakai  kiiktatási  csoportban  lévő  zónák  azonnaliak  legyenek-e(pl.:  bejárati  zóna  is
azonnalivá válik).

◦ Összes hibaablak nyugtázása egyszerre: Engedélyezni vagy tiltani lehet, hogy minden
kezelőről  leszedje-e  a  riasztási  naplót  ha  egy  kezelőről  lenyugtázzuk(csak  azonos
területekről)

◦ Területenként különböző azonosító: Nem állítható

◦ Kezelők tiltása hibás kódmegadás után: Engedélyezni vagy tiltani lehet ezt a funkciót, ha
be van kapcsolva akkor  a  beállított  érték után a  kezelő hazai  területével  megegyező
kezelők kódbevitelét tiltja 5 percre.

◦ Kezelőkön hibás kódmegadások próbálkozási száma: Ha a fenti opció engedélyezve van,
akkor ennyi próbálkozás után tiltja a kódbevitelt a kezelő. Ha a fenti opció tiltva van,



akkor nem állítható.

• Jelszintek, időzítések

◦ AC hiba késleltetés (perc): AC hiba eljelentésének késleltetése percben.

◦ GSM Zavardetektálás (szint): 1-40 állítható(érzékenység legérzékenyebb az 1)

◦ Szirénázási  idő  (másodperc):  Mennyi  ideig  legyen  meghúzva  a  sziréna  kimenet
riasztáskor.

◦ Ajtóharang ideje (másodperc): Ajtóharang hangja milyen hosszú ideig szóljon.

◦ Rezisztív  LCD  indulási  késleltetés  megadása:  TFT-s  kezelő  indulási  késleltetése(SD
kártyától függően a kezelőnek kell 40-60s felállási idő), amennyi ideig ne foglalkozzon
vele, hogy nincs meg az eszköz.

◦ Rendszerhiba hangjelzés ideje(másodperc): Ha van fent a kezelőn rendszer hiba ablak,
akkor a kezelők csipognak, ezzel a tulajdonsággal lehet beállítani, hogy a hibára mennyi
ideig csipogjon a kezelő, ha az értéke 0 akkor addig csipog, míg a hibaablakot le nem
nyugtázzák, vagy 1 és 255 másodperc között szabadon programozható.

◦ Áram küszöbérték(mA): Be lehet állítani, hogy mekkora áramfogyasztás felett küldjön
jelzést  túláramról  a központ.(panel és perifériák fogyasztása,  akkutöltés nincs benne)
értéke alapértelmezetten 1000mA.

• Kontakt telefonszámok

◦ Közérdekű telefonszámok, a rezisztív TFT kezelő MultiAlarm menüjében jeleníti meg.

• Ethernet beállítások

◦ Szerver név1: Elsődleges IP szerver címe

◦ Szerver név 2: Másodlagos IP szerver címe

◦ DHCP: Engedélyezni vagy tiltani lehet. Ha engedélyezve van akkor a routertől kapja az
IP címet, ha tiltva van akkor kézileg kell megadni az IP-t és a hálózati maszkot és az
átjárót.

▪ Alhálózati maszk: A beállítani kívánt hálózat alhálózati maszkja.

▪ Alapértelmezett átjáró: A beállítani kívánt hálózat alapértelmezett átjárója(router IP
címe)

▪ Saját IP-cím: Az eszköz IP címe.

• Mobil applikáció beállítások – Még nem használható funkció!

◦ Mobil applikáció: Engedélyezni vagy tiltani lehet a mobil funkciót.

◦ Szerver név: Mobil applikációs szerver címe(neve)

◦ TCP kapcsolat  port:  A szerverrel  való  kommunikáció  portja.(9180  –  alapértelmezett
érték)



◦ UDP kapcsolat port: Helyi hálózaton való elérés portja.

◦ Kulcs:  A  mobil  funkció  bekapcsolása  után  megjelenik  egy  8  karakter  hosszú
véletlenszerű  kulcs  ezzel  lehet  felvenni  a  mobil  alkalmazásban  a  központot,  majd
felvétel  után  a  felhasználó  az  alkalmazáson  keresztül  módosítja  a  jelszót,  ezután
kiolvasáskor már az látszik, hogy „ismeretlen”.

• Rendszer ellenállás információk: Visszaadja, a programozott riasztási és szabotázs ellenállás
értékét és a zóna elrendezést(soros, párhuzamos vagy EOL).

Területek beállítása

Ha a Területek sorra kattintunk, akkor bejönnek a területek áttekintő beállításai(területekre osztva
név, azonosító és a területhez rendelt zónák).

A Terület 1-re kattintva bejönnek a területre vonatkozó beállítások(Név, azonosító, ki és belépési
késleltetések, kezelő visszalépési idő kezelőn(mennyi idő után dobjon ki a menüből automatán), ha
nincs mozgás a területen mennyi  idő után élesedjen be automatán,  események küldése,  élesítés
jelentés, hatástalanítás jelentés, többszöri hibás kód esetén jelentés, távolról való élesítés módja,
kezelői riasztás hang leidőzítés, pánik beállítások, időzített élesítés)

•      Általános terület beállítások

◦ Elnevezés: Terület neve max. 13 karakter

◦ Azonosító:  Terület  azonosítója(Alapértelmezetten  nem állítható  rendszer  azonosítóval
együtt változik)

◦ Kilépési  késleltetés(másodperc):  A  kijárati  késleltetés  ideje.(Ha  nincs  a  területhez
késleltetett zóna rendelve, akkor nem állítható!)

◦ Belépési késleltetés 1 és 2(másodperc): A bejárati késleltetés ideje 2 időzítő állítható a
két bejárati  késleltetés zónatípushoz.(Ha nincs a területhez késleltetett  zóna rendelve,
akkor nem állítható!)

◦ Menü  kilépési  idő(másodperc):  Mennyi  idő  után  lépjen  vissza  a  kezelő  a



kezdőképernyőre(tétlenség esetén)

◦ Nincs mozgás élesítés(perc): Ha egy területen lévő összes zóna nyugalomban van, akkor
mennyi idő után élesedjen a terület automatán. Az értékét percben kell megadni.

◦ Terület visszalépési idő(másodperc): QM kezelőn mennyi idő után lépjen vissza a kezelő
a hazai területére(az éppen aktuális terület időzítője határozza meg)

◦ Kiiktatás események elküldése: jöjjenek-e a területről kiiktatás jelzések, vagy sem.

◦ Élesítés jelentése: Élesítéskor küldjön-e jelzést

◦ Hatástalanítás jelzése: Hatástalanításról küldjön-e jelzést

◦ Többszöri hibás kód eljelentése: ha valaki többször(3) rossz kódot ad meg, akkor itt meg
lehet adni, hogy erről jelentsen-e eseményt(belépés megtagadva)

◦ Távoli  élesítés  módja:  Ha  a  rendszert  távolról  élesítik,  akkor  azt  a  központ  milyen
módon tegye meg: normál vagy összes nyitott zónát iktassa ki

◦ Terület  prioritás:  Meg lehet  adni  prioritási  szintet,  a  beállított  értéknél  kisebb számú
területnek kell elöbb élesednie, akkor élesedik az adott terület. Értéke 0 és 4 között lehet
ahol  0  a  legkisswebb  prioritást  élvező(legelőször  ennek  kell  élesnek  lennie)
alapértelmezetten minden terület 0-s, tehát azonos rangúak ilyenkor mindegy a sorrend.

• Kezelői pánik beállítások(Orvosi, Tűz, Rendőrségi)

◦ Pánik engedélyezése/tiltása

◦ Sziréna  hangjelzés  típusa:  Milyen hangon szólaljon meg a  sziréna,  ha  ezt  a  pánikot
megnyomták. Lehetséges értékek: nincs, folyamatos, szaggatott

◦ Kezelői  hangjelzés  típusa:  Milyen hangon szólaljon  meg  a  kezelő,  ha  ezt  a  pánikot
megnyomták. Lehetséges értékek: nincs, folyamatos, szaggatott

◦ Kezelői kijelzés: Megjelenítse-e a kezelőn a pánikjelzést, vagy sem.

◦ Esemény küldés: Eljelentse-e a pánikjelzést, vagy sem

• Automatikus  élesítés(Időzített  élesítés):  napokra  bontva  lehet  megadni,  hogy  mikor
élesedjen  a  terület  automatán.  A beállított  időpontban  elindít  egy  5  perces  késleltetést,
percenként ad hangjelzést a kezelő majd ha letelt az 5 perc a rendszer beélesedik.

Bővítőmodulok beállítása

Ebben  a  menüpontban  lehet  kézileg  bővítőket  felvenni.  Bővítő  felvétele  úgy  történik,  hogy  a
bővítőmodulok menün jobb egérgombot nyomunk és kiválasztjuk az új menüt, ekkor létrehoz egy
bővítőmodult. A bővítőmodulra rákattintva a képernyő jobb oldalán feldobja a beállításokat, itt meg
kell adni a típust, típus függően eltérnek a beállítható paraméterek.



Általános bővítő paraméterek

• 485 cím: A kezelő buszon lévő címe(a cím a kezelőn módosítható, megadható)

• Szabotázs figyelése: Meg lehet adni,  hogy a modulon lévő szabotázskört figyelje-e vagy
sem.

• Állapot:  Itt  lehet  megadni,  hogy  az  eszköz  engedélyezve  van-e  vagy  tiltva.  Ha  tiltva
állapotban van akkor a kezelőt nem szólítgatja a központ nem figyeli a buszon.

Kezelő paraméterek

• Hazai terület: Az a terület, amin a QM kezelő alapértelmezetten tartózkodik. A kezelők erről
a beállított területről jelzik a pánik jelzéseiket.

• Hibák  megjelenítése:  Megjelenítse-e  a  kezelő  a  rendszer  hibákat(AC,  Akku,  Modul,
Kommunikációs)

• Ajtóharang: Ki vagy be lehet kapcsolni, hogy a kezelőn legyen-e ajtóharang funkció.

• Kilépési  késleltetés  hangjelzés:  Szóljon-e  a  kezelő  kilépési  késleltetés  alatt(kilépési
késleltetés hangja)

• Belépési  késleltetés  hangjelzés:  Szóljon-e  a  kezelő  belépési  késleltetés  alatt(belépési
késleltetés hangja)

• Riasztás hang ideje(másodperc): Meg lehet adni, hogy riasztás esetén mennyi ideig szóljon a
kezelői  riasztás  hang.  Értéke  0  és  255  között  változtatható,  ahol  ha  0  az  érték  akkor
nyugtázásig szól a kezelő hangja.

• Billentyűzet  hangereje:  Meg  lehet  adni,  hogy  mekkora  hangerőn  szóljon  a  kezelői
hang(gombnyomás, riasztás, ajtóharang). Értéke 1 és 10 között állítható.



• Billentyűzet hang: Ki vagy be lehet kapcsolni a kezelő hangját(gombnyomások hangját)

• Háttérvilágítás  fényereje:  Be  lehet  állítani,  mekkora  legyen  a  kezelő  kijelzőjének
háttérvilágítása.

• Háttérvilágítás kikapcsolási ideje(másodperc): Meg lehet adni, hogy hány másodperc után
kapcsolja ki a kijelző háttérvilágítását. Értéke 0 és 255 között, ahol a 0 a ne kapcsolja ki,
mindig világítson.

• Diavetítés indítása az utolsó érintés után(perc): Meg lehet adni, hogy az utolsó érintés után
mennyi idő teljen el, amikor automatán elindítja a diavetítés funkciót. Értéke 0 és 255 között
értelmezett, ahol 0 a diavetítés kikapcsolása. Csak a rezisztív TFT kezelőnél értelmezett!

• Képváltási idő(másodperc): Diavetítő funkcióban a képek közötti váltási idő. Értéke 5 és
255 között értelmezett. Csak a rezisztív TFT kezelőnél értelmezett!

• Kártyaolvasás  egyszerű  módon:  Fennáló  hiba  mellett  ha  kártyával  élesítek,  akkor  nem
kérdez rá, hogy biztosan élesítse-e hiba mellett hanem beélesedik.

• Billentyűzet nyelve: ki lehet választani, hogy a kezelőnek mi legyen a nyelve. Három érték
lehetséges: Magyar, Angol, Német

• Ajtónyitó PGM: Hozzá lehet rendelni kezelőhöz ajtónyitó PGM-et, ha kártyaolvasás történik
a kezelőn(ajtónyitó joggal), akkor ezt a kimenetet meghúzza.

• Kijelezhető területek: Hozzá lehet rendelni a kezelőhöz, hogy melyik területeket jelenítheti
meg, miket kezelhet. Csak a rezisztív TFT kezelőnél értelmezett!

Zónák beállítása

A zónák sorra kattintva bejön a zónaáttekintő. A menün jobb egérgombot nyomva lehet felvenni új
zónát, vagy új zónát sablonból. A zónát kiválasztva megjelennek a zónára beállítható értékek.



• Megnevezés:  Meg lehet  adni  a  zóna  nevét,  amelyet  a  kezelők megjelenítenek.  Max.  13
karakter hosszú.

• Típus:  Meg  lehet  adni,  hogy  milyen  típusú  legyen  a  zóna:  kulcskapcsolós(élvezérelt),
kulcskapcsolós(szintvezérelt),  24H,  Tűz,  Normál,  Nappali,  Késleltetett1,  Késleltetett2  és
Követő.

• Esemény  jelentőkód:  Meg  lehet  adni,  hogy  milyen  Contact  ID  kódot  jelentsen  a  zóna
riasztás esetén.(Listából kiválasztható)

• Szabotázs  jelentőkód:  Meg  lehet  adni,  hogy milyen  Contact  ID  kódot  jelentsen  a  zóna
szabotázs esetén.(Listából kiválasztható, éles rendszer esetén)

• Nyugalmi helyzet: A zóna kontaktus típusa(NO vagy NC)
• Sebesség: Zóna hurok reakcióidő értéke 50ms vagy 750ms
• Prioritás: Ha prioritás van programozva egy zónára, akkor ha élesíteni akarunk és ez a zóna

nyitva van akkor nem élesedik a rendszer.
• Automatikus  kiiktatás:  Ha  a  rendszer  élesedik,  akkor  ha  ez  a  zóna  nyitva  van  akkor

automatán kiiktatja(prioritással együtt nem használható)
• Automatikus kiiktatás helyreállás: Csak akkor programozható, ha az automatikus kiiktatás

be  van  állítva.  Ha  a  zóna  automatikus  kiiktatás  után  helyreáll,  akkor  visszaiktatja  a
rendszerbe(éles állapotban is visszaiktatódik)

• Kezelői hangjelzés riasztáskor: Milyen hangjelzést adjon a kezelő, ha riasztás van a zónáról.
Értékek: Folyamatos, szaggatott vagy nincs hangjelzés.

• Riasztás megjelenítése a kezelőn: Megjelenjen-e a riasztás a kezelőn.
• Ajtóharang: Adjon-e ajtóharang hangot zóna nyílásakor
• Szabotázs esetén sziréna indítás: Indítson-e szirénát a zóna szabotázsra. Értéke: mindig vagy

csak éles rendszerben.
• Sziréna hangjelzés zóna riasztásakor: Hogyan szólaljon meg a sziréna zónariasztás esetén.

Értékei: Folyamatos, szaggatott vagy ne szólaljon meg.
• Zavarlevágás: Legyen-e zavarlevágás a zónán.
• Riasztás jelentése: Riasztás esetén jelentse-e a központ a zóna riasztást.
• Riasztás helyreállásának jelentése: Jelentse-e a központ a zóna riasztás helyreállás jelzést.
• Szabotázs jelentése: Jelentse-e a központ a zóna szabotázs jelzést.
• Szabotázs helyreállás jelentése: Jelentse-e a központ a zóna szabotázs helyreállás jelzést.
• Indulási késleltetés: Reszet vagy tápreset után 2 percig nem figyeli a zóna állapotát(pl. PIR

felfűtési ideje)
• Villogó indítás: Indítson-e villogót a zóna riasztás.
• Stay  élesítéskor  aktív:  Éjszakai  kiiktatási  csoportba  lehet  hozzárendelni  a  zónát,  ha

engedélyezzük.
• Kiiktatás:  Zóna  kiiktatása  letöltőből,  megadható  a  zóna  melyik  része  legyen

kiiktatva(szabotázs, riasztás, mindkettő vagy egyik sem/nincs kiiktatva/)
• Bővítőmodul címe: Be lehet állítani, hogy melyik bővítőn legyen a zóna fizikailag(0-s a

központ, bővítők esetén a bővítő buszon lévő címe), csatlakoztatott eszközök kilistázva a
legördülő menüben.

• Zóna index: A bővítőn vagy alaplapon fizikailag melyik zónasorkapcson legyen a zóna.
• Szerviz mód: Letiltja a zónát, állandóra kiiktatja, nem áll helyre a kiiktatás hatástalanítás

után sem.



• Területhez rendelés: Meg lehet adni, hogy melyik terület(ek)hez tartozzon a zóna.

Kimenetek beállítása

A kimenetek száma sorra kattintva jobb oldalon megjelennek a felprogramozott  kimenetek alap
tulajdonságai(név, típus, modul cím és index).

Az almenüből kiválasztva egy kimenetet,  akkor a következő adatokat lehet megadni: név, típus,
modul  címe,  a  kimenet  indexe.  Attól  függően,  hogy  milyen  típusú  a  kimenet,  a  beállítási
paraméterek is változnak.

Alap paraméterek

• Elnevezés: Kimenet neve max. 13 karakter

• Bővítőmodul címe: annak a bővítőmodulnak a címe amelyre fizikailag kötve van a kimenet

• PGM index: A bővítőmodulon hol helyezkedik el fizikailag a kimenet.

• Időzítések:  Az időzített  típusú  PGM-ek időzítése,  a  hét  minden napjára naponta max.  4
időpont, hogy mikor húzzon meg. Beállítható paraméterei: Időpont, meghúzás időtartama és
az időtartam mértékegysége.



Típusok

• Nem használt: A kimenet nincs használva(tiltva van)

• Sziréna:  Amikor  indítja  a  sziréna  kimenetet,  akkor  ez  a  kimenet  is  aktív.  Paraméterek:
Hozzárendelt terület(ek) száma, Szirénázási idő másodpercben

• Villogó: Sziréna villogó kimenet, ha a zónán programozva van, akkor riasztással elindul.
Paraméter: Hozzárendelt terület(ek) száma.

• Ajtónyitó: Kártyaolvasásra meghúzza a kimenetet. Paraméter: meghúzás ideje mp-ben.

• Időzített:  Beállított  időben,  vagy  kezelőről  indítva  meghúz.  Paraméter:  hozzárendelt
terület(ek) száma, Éles területekre való szűrés(Ha engedélyezve van, akkor a hozzárendelt
terület(ek) éles állapotában nem lehet kapcsolgatni a kimenetet), Időzítés(minden napra meg
lehet adni, hogy mikor húzzon meg a kimenet és mennyi ideig)

• Távolról vezérelhető: távolról kapcsolható a kimenet állapota

• Rendszer hiba követő: Meghúz a kimenet, ha valamilyen rendszerrel kapcsolatos hiba van
pl.:  AC hiba,  akku hiba,  rendszer  szabotázs(doboz, sziréna,  bővítő),  komm. hiba,  modul
hiba.

• Csapdakód követő: Meghúzza a kimenetet, ha csapdakóddal történt a nyitás. Paraméterek:
hozzárendelt terület(ek) száma, Meghúzás ideje másodpercben.

• Terület  követő:  Meghúz  a  kimenet,  ha  a  terület  éles  állapotba  kerül.  Paraméterek:
hozzárendelt terület(ek) száma, melyik állapotra húzzon meg: Away, Stay vagy mindkettő.

• Zóna követő: Meghúz a kimenet ha egy zóna állapota változik. Paraméterek: hozzárendelt
zóna száma, melyik állapotot kövesse: riasztás, szabotázs vagy mindkettő.

• AC hiba követő: Meghúz a kimenet, ha van AC kimaradás.

• Akku hiba követő: Meghúz a kimenet, ha az akkumulátor hibás, vagy hiányzik.

• Tűzjelzés követő: Meghúz a kimenet, ha tűzjelzés van. Paraméter: hozzárendelt terület(ek)
száma.

• Tűzhiba  követő:  Meghúz a  kimenet,  ha tűzhiba van.  Paraméter:  hozzárendelt  terület(ek)
száma.

• Pánik követő: Meghúz a kimenet, ha pánikjelzés van. Paraméter: hozzárendelt terület(ek)
száma.

Felhasználók beállítása

2 felhasználó van akik különböznek a többi felhasználótól ez az 1-es és 96-os felhasználó. Az 1-es
felhasználó a mester felhasználó, míg a 96-os a szerviz felhasználó(telepítő, karbantartó), ezeket a
felhasználókat áthelyezni másik helyre vagy törölni nem lehet. Ha rámegyünk a felhasználók sorra
akkor  az  kijelzi  a  felhasználók  alap  tulajdonságait(név,  típus,  kód/csillagozva,  nem  látszik/,
kártyakód, kártyaolvasók). 

Kiválasztva egy felhasználót jobb oldalon feldobja a tulajdonságait. Létre lehet hozni több mester
felhasználót is, de ezek nem egyenrangúak a az 1-es felhasználóval(szintben lejjebb vannak de a
többi típusú felhasználónál erősebbek a jogai). Szerviz kódból csak 1 létezhet.



• Elnevezés: A felhasználó neve max. 13 karakter hosszú

• Típus: Meg lehet adni, hogy a felhasználó milyen típusú: mester(kicsit kisebb rangú, mint a
fő mester), felhasználó, csapda, (szerviz)

• Kód: A felhasználó kódja:  Beíráskor látszik,  de egyébként  nem jeleníti  meg a kódot,  se
kiolvasáskor se ráíráskor

• Kártyakód: A felhasználóhoz rendelt kártya száma(opcionális beállítás)

• Kártyaolvasók: Hozzá lehet rendelni kezelőket, amik kártyát tudnak olvasni.

• Kód  jogok:  Meg  lehet  adni,  hogy  a  felhasználó  kódja  milyen  jogokkal  rendelkezzen:
élesítés, hatástalanítás, ajtónyitás; csak élesítés; csak ajtónyitás

• Kártya jogok: Meg lehet adni, hogy a felhasználó kártyája milyen jogokkal rendelkezzen:
élesítés, hatástalanítás, ajtónyitás; csak élesítés; csak ajtónyitás

• Sziréna csendesítés: csendesíthet-e szirénát, olyan esetben ha a sziréna nem a felhasználóhoz
tartozó területről keletkezett riasztás miatt szólalt meg.

• Kiiktatási jog módja: Állapotok: Nincs joga kiiktatni, riasztás kiiktatás(csak a zóna riasztás
kiiktatása, szabotázs nem), teljes kiiktatás(zóna és szabotázs kiiktatás), szabotázs kiiktatás(a
zóna riasztás része nem lesz kiiktatva)

• Felhasználói kódok megnézése: Van-e joga megnézni a felhasználói kódokat(csak mester
felhasználónál)

• Paraméter módosítási jog: Van-e joga módosítani a felhasználók jogait/adatait.(csak mester
felhasználónál és csak a mester területi jogai alá eső felhasználóknál)

• Menü  hozzáférési  jogok:  Be  lehet  állítani,  hogy  melyik  menükhöz  legyen  elérése  a
felhasználó kódjának: Eseménynapló, rendszeridők, időzített PGM-ek, időzített élesítés.

• Területhez rendelés: Meg kell adni, hogy melyik területekhez van joga a felhasználónak

Ellenállás konfiguráció

Az ellenállás konfiguráció a gombsorról érhető el. Rákattintva ez az ablak fogad



Ebben  a  menüben  lehet  konfigurálni  a  zónalezárást,  milyen  elrendezés  milyen  riasztási  és
szabotázsköri ellenállást használjon a rendszer. Kompatibilitást legördítve néhány központ sablon
található, de egyedit választva lehet változtatni az ellenállások értékeit és elrendezését.
A program az elrendezés és ellenállás értékek alapján megmondja, hogy ez a kiépítés megfelelő-e
vagy sem. A letöltés gombbal lehet a  panelba letölteni  a konfigurációt,  amelyet  a  Rendszer fül
általános beállítások ablak alján visszaad, tájékoztató jelleggel.

Státusz fül

Státusz fülön lehet a lekérdezni az riasztó állapotait(kimenetek, zónák, bővítőmodulok, riasztási és
eseménynapló).

Területek
Kijelzi a területek állapotát, hogy az éles vagy hatástalan(éles állapotban megmondja, hogy milyen
módon van élesítve).  Lehetőség van innen a területeket élesíteni ezt  a területen jobb egérgomb,
majd kiválasztani mit akarunk(Teljes élesítés(AWAY), részleges élesítés(STAY))



Bővítőmodulok

Kijelzi a buszra illesztett eszközök információit. A típust, a buszon lévő címet, a sorozatszámot, a
szoftver  és  hardververziókat,  a  státuszát(normál,  hiba  vagy  tiltva),  és  a  tápfeszültségét.  Jobb
egérgombbal kattintva a bővítőmodulra lehetőség van a modult letiltani, engedélyezni, törölni, és
újraindítani(reszet).  3  gomb  található  az  ablakban  a  frissít(eszközök  listájának  frissítése),
felfedezés(automatán felismeri az eszközöket, nem kell kézzel felvenni őket, ha volt felvett eszköz
akkor annak a konfigurációja elveszik a felfedezéssel), összes törlése(törli az összes felvett eszközt)

Zónák
Kijelzi  a  zónák  sorszámát,  nevét,  állapotát,  típusát,  reakcióidejét,  fizikai  helyét,  nyugalmi
helyzetét(kontaktus típusát) és a hozzá rendelt terület(ek)et, a zónák AD bemenet aktuális szintjét és
az  AD értékből  számolt  minőséget,  hogy a zónalezárás  milyen minőségű.  2  gomb található  az
ablakban



• Állapot frissítés: Lekérdezi újra a zónák állapotait és AD értékeit.

• Lista frissítés: Lekérdezi újra a zónákat(név, típus, kontaktus típusa, fizikai hely, területek)

• Automatikus frissítés:pipálható, ha be van pipálva akkor folyamatosan kérdezgeti a zónák
állapotát és AD értékeit.

Kimenetek

A zónákhoz hasonlóan kijelzi a kimenet sorszámát, nevét, állapotát(be vagy ki van-e kapcsolva),
típusát és fizikai helyét. Minden kimenetet le lehet tesztelni a Kapcsol gomb segítségével(a kimenet
a tulajdonságát tekintve lesz meghúzva, pl.: ha van egy ajtónyitó kimenetem ami 3mp-re húz meg
olvasáskor, akkor a Kapcsol gombot megnyomva 3mp-re meghúz a kimenet). Az ablak tetején lévő
frissít  gombbal  újra  le  lehet  kérdezni  a  kimenetek állapotát,  kipipálva az Automatikus frissítést
folyamatosan kérdezi a kimenetek állapotát.



Riasztási memória

Kijelzi  a  kezelőn  is  megjelenő  riasztási  naplót,  ha  nyugtázva  lett  akkor  nem  jelenít  meg
semmit(csak azokat jeleníti meg amik nem lettek nyugtázva). Megjeleníti a forrást, a típust, hogy
meg van-e jelenítve a kezelőkön, a hangjelzés típusát, a területeket ahol fent van a riasztás, és a
zóna számát ha zónán keletkezett.



Eseménynapló

Az  eszköz  eseménynaplóját  lehet  lekérdezni.  Be  lehet  állítani,  hogy  hány  eseményt  töltsön
le(10,50,100). Az utolsó gombra kattintva letölti az legfrissebb beállított számú eseményt, az előző
gombra kattintva a  következő beállított  számú eseményt,  vagy lehetőség van letölteni  az egész
eseménymemóriát(tele  lévő  eseménymemória  esetén  ez  akár  több  percig  is  tarthat.  A  teljes
eseménymemória  3199  bejegyzést  tartalmazhat).  Lehetőség  van  még  kimenteni  az
eseménymemóriát  szövegfájlba(csak azt  menti  ki,  ami  le  lett  kérdezve és meg van jelenítve az
ablakban).

Esemény felépítése

• Sorszám: Az esemény sorszáma. A kisebb szám a legfrissebb esemény.

• PID: azonosító

• Esemény: Esemény Contact ID kódja.

• Típus: Az esemény típusa(bekövetkezés/Új/, helyreállás öregbített, nyitás, zárás)

• Leírás: Esemény megnevezése

• Terület: Melyik területről érkezett a bejegyzés(riasztás)

• Zóna/felhasználó: Zóna vagy felhasználó száma(riasztás típusától függ melyik)

• Állapot: Eljelentett(melyik csatornán: 1-GSM, 4-Ethernet, 5-Ethernet és GSM)

• UTC idő: Szerver ideje

• Helyi idő: A riasztó által kijelzett idő.



Központ

A központ menüpontban információkat kapunk a központról. Meg van jelenítve a központ 
sorozatszáma, szoftver verziója és hardver verziója. Az állapot oszlopban jelzi a doboz szabotázs 
állapotát(használatban van vagy tiltva), ki van-e iktatva és azt, hogy érzékel-e vagy rendben zárva 
van.
A sziréna sorban a sziréna állapotát jelzi vissza(az indító kimenetet), mutatja a szabotázs állapotát, a
kiiktatás állapotát és hogy érzékel-e vagy normál helyzetben van-e.
Információt ad a modem állapotáról, mutatja a verzióját és típusát, ha hibája van akkor azt 
kiírja(nem tud jelenteni, hálózatra nincs regisztrálva stb..)
Az utolsó sor az Ethernet állapotát jeleníti meg, hogy engedve vagy tiltva van-e, és jelzi ha nincs 
kábel bedugva vagy nincs kapcsolata a szerverrel.



Beállítások
A  beállítások  menüben  van  lehetőség  állítani  a  projekttel,  a  programmal  és  a  telepítőkkel
kapcsolatos beállításokat.

Működés fül
Induláskor  a  legutóbbi  projekt  betöltése: Ha  ez  az  opció  ki  van  választva,  akkor  program
indulásakor betölti a legutóbb használt projekt-et, ha ki van kapcsolva akkor mindig projekt nélkül
indul.
Kilépéskor  automatikus  projekt  mentés: Ha ez  az  opció  ki  van  választva,  akkor  ha  bezárjuk  a
programot  ráment  a  projektre  automatán,  ha  nincs  kiválasztva  akkor  mentés  nélkül  bezárja  a
programot kilépést nyomva.
Automatikus csatlakozás: A program automatikusan csatlakozik az eszközhöz, ha az elérhető(azon a
porton próbál meg csatlakozni, ami a projektben el van mentve)



Minden üzenet megjelenítése: Ha be van kapcsolva,  akkor le illetve feltöltéskor megjelenít  egy
feltöltés vagy letöltés sikeres ablakot. Ha ki van kapcsolva akkor nem hozza fel ezt az ablakot.
Gyorsítógomb feliratok engedélyezése: A menüsoron lévő gombok alatt lévő feliratot lehet ki vagy
bekapcsolni. Ha ki van kapcsolva a felirat, akkor csak az ikonok jelennek meg.
Automatikus címváltoztatás: Ha egy modul átkerül(pl.: zónabővítő) egy másik címre, akkor ha ez a
funkció be  van kapcsolva  akkor  automatán  a  régi  címről  az újra  átállítódik minden zóna vagy
kimenet.
Automatikus projekt  mentés  letöltéskor: Ha a  funkció be van kapcsolva,  akkor  sikeres panelba
letöltéskor elmenti a projektet.

Telepítők fül
Fel lehet venni telepítőket a rendszerbe, amit új projekt indításakor az ügyfél adatok ablakban lehet
kiválasztani, ha ki van pipálva a külsős telepítő.

Név és telefonszám megadása után Új telepítő  gombbal  lehet  új  telepítőt  a  listához adni,  vagy
kiválasztva egy már létező telepítőt a módosít gombbal módosítani(pl.: telefonszám változás esetén)
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