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OPIS
System alarmowy do montażu za panelem dyspozycji.

A

Skrzynka zacisków

B

Wyjście do podłączenia systemu głośnomówiącego aktywnego szybu

C

Mostek wtykowy do wyboru stacjonarnej Linii telefonicznej / Moduł
GSM200

D

Łącznik RJ45 do modułu GSM200

E

Łącznik do FlashKey

F

Łącznik zasilacza 12V Esse-ti

G

Wbudowany głośnik

H

Wbudowany mikrofon
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OPIS

SKRZYNKA ZACISKÓW
+

Wejście zasilania +12Vdc

AI
AR

Wejście ujemne
Lampka kontrolna przesłanego alarmu
Lampka kontrolna zapisanego alarmu

+12

Wyjście 12Vdc (max. 100mA)

C

Wspólny dla wejść AL1/ IN1

AL1

Wejście ujemne
Wejście Alarm 1

AL2

Wejście Alarm 2

IN1

Alarm wejście filtra

ALT2

Wyjście do podłączenia głośnika systemu głośnomówiącego
pasywnego

MIC2

Wejście do podłączenia mikrofonu systemu głośnomówiącego
pasywnego lub pojedynczego mikrofonu

MIC3

Wejście do podłączenia mikrofonu systemu głośnomówiącego
pasywnego lub pojedynczego mikrofonu

TEL

Wejście ujemne
Telefon lokalny

RL1

Przekaźnik i
Uziemienie

LTI

Wejście stacjonarnej linii telefonicznej / uniwersalny interfejs
GSM

-

Wejście ujemne

V+

Wyjście do podłączenia systemu głośnomówiącego aktywnego
szybu

SKRZYNKA ZACISKÓW

Strona 3

PODŁĄCZENIE LINII TELEFONICZNEJ
Urządzenie umożliwia używanie stacjonarnej linii telefonicznej LUB po
zainstalowaniu modułu Esse-ti GSM200 lub innego, uniwersalnego interfejsu
GSM, linii GSM.

Stacjonarna linia telefoniczna lub uniwersalny interfejs GSM
 Podłączyć zacisk uziemienia (wskazany symbolem ), aby ochrona linii
telefonicznej stała się skuteczniejsza, do wydajnego gniazda uziemienia.
 Upewnić się, że mostki wtykowe (C na rys. na str. 2) znajdują się w
pokazanej pozycji następnie, tj. od przeciwnej strony względem łącznika
RJ45 (ustawienie fabryczne):

 Podłączyć linię telefoniczną do zacisków LTI.

Moduł GSM200
 Aby wykonać moduł GSM200 odnieść się także do jego instrukcji obsługi.
 Upewnić się, że mostki wtykowe (C na rys. na str. 2) znajdują się w
pokazanej pozycji następnie, tj. w stronę łącznika RJ45:

 Podłączyć łącznik RJ45 (D na rys. na str. 2) do modułu GSM200 za
pomocą kabla dostarczonego w wyposażeniu.
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PODŁĄCZENIE LINII TELEFONICZNEJ

PODŁĄCZENIE PRZYCISKU
ALARMOWEGO AL1 I FILTRA IN1
W kabinie można użyć przycisków alarmowych z bezpotencjałowymi stykami
lub przyciskami zasilanymi.

Przycisk z bezpotencjałowymi stykami

Styk filtr jest podłączany do zacisków IN1 i – (ujemny).

PODŁĄCZENIE PRZYCISKU ALARMOWEGO AL1 I FILTRA IN1
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Przycisk zasilany (12~ 24Vdc) – 2 rozwiązania

Styk filtr jest podłączany do zacisków IN1 i – (ujemny).

Styk filtr jest podłączany do zacisków IN1 i +12V.
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PODŁĄCZENIE PRZYCISKU ALARMOWEGO AL1 I FILTRA IN1

CZYNNOŚĆ SŁUŻĄCA DO
SPRAWDZENIA PRAWIDŁOWEJ
INSTALACJI
1. PROGRAMOWAĆ
 Wejść do programowania: podnieść słuchawkę telefonu i wprowadzić
.

Słychać ton zaproszenia do wyboru.
 Zaprogramować linię telefoniczną: wprowadzić
GSM200 lub

dla modułu

dla linii stacjonarnej lub dla uniwersalnych.

 Zaprogramować numer dla alarmu wzywania pomocy:
wprowadzić
<numer telefonu>
.
 Zapisać polecenie identyfikacyjne windy (maks 22 sekund), które musi
zawierać informacje dotyczące umiejscowienia instalacji:
, wypowiedzieć polecenie i odłożyć słuchawkę
wprowadzić
telefonu.
 W celu ponownego odsłuchania: podnieść słuchawkę telefonu i
.
wprowadzić
 Zadzwonić na zewnątrz w celu sprawdzenia czy linia telefoniczna działa
w prawidłowy sposób: wprowadzić
celu wykonania próby.

i wprowadzić numer telefonu w

2. WYPRÓBOWAĆ PROCEDURĘ ALARMOWĄ
 Wcisnąć przycisk alarmowy.
Włącza się alarm.
3. ODPOWIEDZIEĆ NA ALARM
-1-y tryb: aktywacja systemu głośnomówiącego za pomocą kodu “Aktywacja
systemu głośnomówiącego” (ustawienia fabryczne)
 Odpowiedzenie z wywołanego numeru.

Odsłuchuje się komunikat.
 Wcisnąć

aby skontaktować się z uwięzioną osobą.

-2-i tryb: automatyczna aktywacja systemu głośnomówiącego
 Odpowiedzenie z wywołanego numeru.
CZYNNOŚĆ SŁUŻĄCA DO SPRAWDZENIA PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI

Strona 7

 Rozmowa z uwięzioną osobą.

Uwaga: użycie 1-go lub 2-go trybu zależy od zaprogramowania
“Tryb aktywacji systemu głośnomówiącego” (kod 78).
4. WYRESETOWAĆ ALARM

-1-y tryb: reset alarmu za pomocą kodu “Koniec” (ustawienia fabryczne)
 Aby wyresetować alarm wcisnąć

.

-2-i tryb: automatyczny reset alarmu
 Aby wyresetować alarm odwiesić lub wcisnąć

.

Uwaga: użycie 1-go lub 2-go trybu zależy od zaprogramowania
“Tryb resetowania alarmu” (kod 77).
Jeżeli nie jest możliwe zatrzymanie procedury alarmowej ze zdalnego systemu (np.
zaprogramowany numer telefonu jest błędny) wystarczy podnieść słuchawkę
telefonu lokalnego i wprowadzić * <Hasło> # (fabryczne:
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).

CZYNNOŚĆ SŁUŻĄCA DO SPRAWDZENIA PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI

SCHEMATY PODŁĄCZENIOWE
PRZYKŁAD PODŁĄCZENIA Z SYSTEMEM
GŁOŚNOMÓWIĄCYM PASYWNYM NA DNIE KABINY

SCHEMATY PODŁĄCZENIOWE
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PRZYKŁAD PODŁĄCZENIA Z SYSTEMEM
GŁOŚNOMÓWIĄCYM AKTYWNYM W SZYBIE
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SCHEMATY PODŁĄCZENIOWE

PROGRAMOWANIE
W tabelkach:

INST wskazuje, że programowanie jest dozwolone instalotorowi;

OPER wskazuje, że programowanie jest dozwolone konserwatorowi;

programowania fabryczne są podkreślone pogrubioną czcionką.

Programowanie podstawowe
PROGRAMOWANIE PODSTAWOWE
WEJŚCIE DO
PROGRAMOWANIA

(fabryczne:

WYJŚCIE Z
PROGRAMOWANIA

(fabryczne:

RODZAJ UŻYTEJ
LINII
(INST)

<hasło INSTALATOR lub OPERATOR>
)

<hasło INSTALATOR lub OPERATOR>
)
Stacjonarna linia telefoniczna lub uniwersalny
interfejs GSM
Moduł Esse-Ti GSM200
ŹRÓDŁO
przycisk
żądania
pomocy
alarm
technologiczny

NUMERY
TELEFONU
(INST)

(pozycja
od 01 do
12)

automatyczne
okresowe
wywoływanie
testowe

powiadomienie
o wysłanym
alarmie
powiadomienie
o zakończeniu
alarmu
SKASOWAĆ
NUMER
TELEFONU
(INST)

PROGRAMOWANIE

ODBIORCA

ADEMCO

UŻYTKOWNIK

ESSE-TI

CLI

…
(X..X =
numer
telefonu,
maks. 20
cyfr)

SMS
(tylko z
GSM200)

P100

(pozycja od 01 do
12)
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PROGRAMOWANIE PODSTAWOWE
TRYB AKTYWACJI
SYSTEMU
GŁOŚNOMÓWIĄCE
GO
(INST)
TRYB
RESETOWANIA
ALARMU
(INST)

aktywacja systemu głośnomówiącego za pomocą
kodu “Aktywacja systemu głośnomówiącego”
automatyczna aktywacja systemu głośnomówiącego
automatyczne resetowanie alarmu
resetowanie alarmu za pomocą kodu “Koniec”
dzień tygodnia
NIEDZIELA
PONIEDZIAŁEK

DATA
(INST)

WTOREK

(dd)

(mm)

(rr)

ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA

GODZINA
(INST)

ZAPISAĆ
POWIADOMIENIA
(INST)

ODCZYTAĆ
POWIADOMIENIA
(INST/OPER)

(ddmm; od 0000 do 2359)

powiadomienie identyfikacji
(maks. 22 sek.)

(beep)

powiadomienie
(maks. 22 sek.)
powiadomienie identyfikacji

(odczytanie)
powiadomienie

RODZAJ
INSTALACJI
(INST)

system głośnomówiący tylko w kabinie
(kabina, dach, dno)

ALARM BATERIA
ROZŁADOWANA
(INST)

alarm wyłączony

ALARM BRAKU
SIECI z zasilaczem
Esse-ti
(INST)
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zarejestrowa
ć i rozłączyć
się

system głośnomówiący aktywny w szybie

alarm włączony
alarm wyłączony
od 01 do 99 = alarm włączony z opóźnieniem
aktywacji o XX minut

PROGRAMOWANIE

PROGRAMOWANIE PODSTAWOWE
IDENTYFIKATOR
PROTOKÓŁ
ADEMCO / P100
(INST)

Identyfikator maks. 10 cyfr:

IDENTYFIKATOR
PROTOKÓŁ ESSETI (INST)

]

Identyfikator 10 cyfrowy:

Okresowość dni

DANE TEST
AUTOMATYCZNY
(INST)

[

...

(dni, od 1 do 9; 3 wartość fabryczna)

Godzina
rozmowy
telefonicznej

(ggmm; od 0000 do 2359)

Włączenie testu
automatycznego

test automatyczny nie włączony
test automatyczny włączony

Wykonać rozmowę
telefoniczną ręcznie
GŁOŚNOŚĆ SYSTEMU
GŁOŚNOMÓWIĄCEGO
(INST/OPER)

.. .

(głośność systemu głośnomówiącego;
3 wartość fabryczna)

GŁOŚNOŚĆ SYSTEMU
GŁOŚNOMÓWIĄCEGO (SZYB)
(INST/OPER)

.. .

(głośność systemu głośnomówiącego;
3 wartość fabryczna)

GŁOŚNOŚĆ
POWIADOMIEŃ
(INST/OPER)

...

(głośność powiadomień; 2 wartość fabryczna)

PONOWNE
ODCZYTANIE
PROGRAMOWANIA
PRZYWRÓĆENIE
USTAWIEŃ
FABRYCZNYCH
(INST)

PROGRAMOWANIE

...

(prefiks kodu programowania)
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Programowanie zaawansowane
PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE
ZMIANA HASŁA
INSTALATORA
(INST)
ZMIANA HASŁA
OPERATORA
(INST)

…

(stare)

..

(nowe)

..

(nowe)

…

(stare)

..

(nowe)

..

(nowe)

włoski
angielski
niemiecki
JĘZYK
(INST)

francuski
polski
portugalski
rosyjski
hiszpański
Włochy / Szwajcaria / Portugalia / Polska / Bułgaria
Wielka Brytania
Izrael
Grecja

REGULACJA TONE
DECODER
(INST)

Austria (cyfrowy)
Niemcy
Francja
Australia
Rosja / Węgry
Holandia / Chorwacja

PRZYCISKI
ALARMOWE (AL1)
NORMALNIE
ZAMKNIĘTE/OTWARTE
(INST)
OPÓŹNIENIE DLA
PRZYCISKU
ALARMOWEGO
(INST)
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normalnie zamknięte

normalnie otwarte

(sekundy, od 0 do 9; 2 wartość fabryczna)

PROGRAMOWANIE

PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE
WŁĄCZENIE
FILTRA
(INST/OPER)
WEJŚCIE FILTRA
NZ/NO
(INST/OPER)

wyłączony
włączony
normalnie zamknięte
normalnie otwarte

KOD
„ROZPOZNANIE”
(INST)

…

(od 1 do 3 cyfr; 5 wartość fabryczna)

[

]

KOD
„AKTYWACJA
SYSTEMU
GŁOŚNOMÓWIĄCEGO”
(INST)

…

(od 1 do 3 cyfr; 0 wartość fabryczna)

[

]

KOD „KONIEC”
(INST)

…

[

]

[

]

KOD
„WYKLUCZENIE”
(INST)
DŁUGOŚĆ
POŁĄCZENIE ZA
POMOCĄ
URZĄDZENIA
GŁOŚNOMÓWIĄCE
GO
(INST)
LICZBA POŁACZEŃ
Z TYM SAMYM NR
TELEFONU DLA
KAŻDEGO CYKLU
POŁĄCZENIA
(INST)
CYKLÓW
POŁĄCZEŃ DOT.
ALARMÓW
TECHNOLOGICZNY
CH I POŁĄCZEN
PRÓBNYCH
(INST)
CYKLÓW
POŁĄCZEŃ DOT.
POŁĄCZEŃ
WEZWANIA
POMOCY
(INST)

PROGRAMOWANIE

…

(od 1 do 3 cyfr; 9 wartość fabryczna)

(od 1 do 3 cyfr; 1 wartość fabryczna)

(minuty, od 2 do 9)

(połączenia, od 1 do 9)

(cykle, od 0 do 9; 0 = 10 cyklów; 3 wartość fabryczna)

(cykle od 0 do 9; 0 = cyklów ograniczonych)
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PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE
ODPOWIEDŹ
AUTOMATYCZNA
(INST)
DŁUGOŚĆ
POŁACZENIA PO
AUTOMATYCZNEJ
ODPOWIEDZI
(INST)

ilośc dzwonków przed odpowiedzią, od 0 do 9;
0= odpowiedź wyłączona; 1 wartość fabryczna)

(minuty, od 1 do 9)

zachowanie takie samo, jak w przypadku wyjścia AI
zachowanie takie samo, jak w przypadku wyjścia AR
DZIAŁANIE
PRZEKAŹNIKA
(INST)

aktywny w przypadku braku zasilania 230Vac
urządzenie do otwierania drzwi
aktywny przez cały czas trwania alarmu żądania
pomocy
aktywny podczas naciskania przycisków alarmu

TRYB PRACY
PRZERYWANEJ
PRZEKAŹNIKA
(INST)
TWORZENIE DTMF
Z GSM200
(INST)

ODCZYT
INTENSYWNOŚĆ
ZASIĘGU
GSM200 (INST)
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brak pracy przerywanej
tryb pracy przerywanej 500 ms ON / 500 ms OFF
DTMF utworzone z sieci GSM
DTMF utworzone z Helpy Vox
(czas trwania DTMF = X * 50ms)

Cyfry odsłuchane lub
0-12
13-18
19-24
>24

Jakość
Brak sygnału lub
zasięg niegwarantowany
Niski poziom
Średni poziom
Wysoki poziom

PROGRAMOWANIE

PROGRAMOWANIE ZA POMOCĄ
WIADOMOŚCI SMS Z GSM200
Wszystkie programowania wykonywane lokalnie za pomocą telefonu lokalnego
mogą być wykonywane za pomocą SMS.
Programowanie za pomocą usługi SMS może być wykonane z dowolnego
telefonu komórkowego lub innego urządzenia które posiada funkcję wysyłania
wiadomości SMS.
Sms z potwierdzeniem wykonanego programowania jest wysyłany z Helpy
Vox na numer, z którego wysłano wiadomość SMS w celu zaprogramowania.
UWAGA
Programowanie wykonane za pomocą wiadomości SMS wysłanych z
sieci Internet może nie powieść się, jeśli nie zostanie zachowany
niezbędny format.

Format wiadomości programowania
Każda wiadomość SMS programowania musi zawierać instalacyjne słowo
kluczowe umożliwiające otrzymanie dostępu do wszystkich opcji
programowania i musi posiadać następujący format:
ET-HL3 *xxx# n…n n…n n…n
Gdzie:
ET-HL3 : początek nowego ciągu znaków programowania
*xxx# : ciąg znaków hasła instalatora (ustawienie domyślne xxx = 0)
n…n : kod programowania (np. kod do włączenia kontroli baterii : 521).
Aby wykonać większą ilość programowań wprowadzić stosowne kody
sekwencyjne, oddzielone spacjami, zwracając uwagę, aby nie przekroczyć
dozwolonej liczby znaków dla pojedynczego SMS (160 znaków).

Format wiadomości potwierdzającej zaprogramowani
Sms z potwierdzeniem wykonanego programowania jest wysyłany z Helpy
Vox zaraz po otrzymaniu wiadomości SMS programowania.
I Format wiadomości potwierdzającej jest następujący e:
IP DTv DTv DTv OP
Gdzie:
IP : otrzymano dostęp do programowania (In Prog)
DTv: zaprogramowany ciąg znaków parametru (v = parametr)
PROGRAMOWANIE
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OP : wykonane wyjście z programowania (Out Prog).
W przypadku programowania numeru telefonu, zaprogramowany ciąg znaków
parametru posiada format:
DTaNbNy…y
Gdzie:
a: źródło
b: odbiorca
y…y: numer telefonu
W przypadku wpisania błędnego kodu, w jego miejsce pojawia się ciąg znaków
ER.
W przypadku podania błędnego hasła pojawia się ciąg znaków RL ER raz taka
liczba ER ile wysłanych kodów programowania.
Uwaga: wyświetlenie zaprogramowanych danych w potwierdzającej
wiadomości SMS może być niecałkowite, tylko częściowe, w
zależności od cech urządzenia, które odbiera SMS.

Przykłady
Parametry do ustawienia:
- data: giovedì 04/02/16
- godzina: 21.15
- połączenie testowe: włączone
SMS programowania:
ET-HL3 *0# 364040216 352115 341
SMS potwierdzający zaprogramowanie:
IP DT4040216 DT2115 DT1 OP
Parametry do ustawienia:
- numer 0717506066 na pierwszej pozycji połączony z Alarmem Przycisku
(źródło) na trybie Użytkownika (odbiorca)
- numer 0717506105 na drugiej pozycji połączony z Połączeniem Testowym
(źródło) na trybie protokołu Esse-ti (odbiorca)
SMS programowania:
ET-HL3 *0# 2101120717506066# 2102330717506105#
SMS potwierdzający zaprogramowanie:
IP DT1N2N0717506066 DT3N3N0717506105 OP
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PROGRAMOWANIE

UŻYTKOWANIE
W tabelkach:


: podnieść słuchawkę telefonu lokalnego;



: podnieść słuchawkę telefonu lokalnego i wpisać
do programowania.

w celu wejścia

Użytkowanie lokalne
UŻYTKOWANIE LOKALNE
KONWERSACJA

KONWERSACJA
SYSTEM GŁOŚNOMÓWIACY
KABINA/DACH/DNO KABINY

POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ
SYSTEMU
GŁOŚNOMÓWIĄCEGO

SYSTEM GŁOŚNOMÓWIACY SZYBU
WYŁĄCZ WSZYSTKIE

POŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNE

<NR TELEFONU>

STEROWANIE PRZEKAŹNIKA
URZĄDZENIA DO
OTWIERANIA DRZWI

Użytkowanie z aparatu zdalnego z Helpy Vox w
spoczynku
 Wezwać Helpy Vox i odczekać na odpowiedź.
 Po odczytaniu krótkiej serii tonów i powiadomienia identyfikacji windy,
należy wprowadzić
<hasło INSTALATOR lub OPERATOR>
(fabryczne:

).

 Teraz jest możliwe wykonanie programowania, podłączenie za pomocą
aparatu głośnomówiącego i włączyenia przekaźników otwierających
drzwi.
UŻYTKOWANIE Z APARATU ZDALNEGO Z HELPY VOX W SPOCZYNKU
POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ
SYSTEMU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO

SYSTEM GŁOŚNOMÓWIACY
KABINA /DACH/DNO KABINY
SYSTEM GŁOŚNOMÓWIACY SZYBU
WYŁĄCZ WSZYSTKIE

STEROWANIE PRZEKAŹNIKA
URZĄDZENIA DO OTWIERANIA
DRZWI

UŻYTKOWANIE
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Esse-ti

s.r.l.

Via G. Capodaglio, 9
62019 Recanati (MC) – ITALY
Tel. +39 071 7506066  1
Fax +39 071 7506057
www.esse-ti.it
e-mail: support@esse-ti.it

