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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

Az LDSZ Vagyonvédelmi Kft., mint az iQAlarm központok magyarországi 
forgalmazója, felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy jelen termék az 
Európai Parlament és Tanács 1999. március 9-én kelt, 1999/5/EC 
irányelvében foglalt előírásoknak megfelel és az azokban meghatározott 
követelményeket teljesíti. A „Megfelelőségi nyilatkozat” eredeti példányának 
másolata megtalálható a www.ldsz.hu oldalon. 

Fontos: Az áthúzott kuka arra figyelmezteti Önt, hogy hogy a terméket, miután 
működési élettartamának végére ért, az Európai Unió területén nem 
helyezheti el a háztartási hulladék közé, hanem le kell adnia az erre a célra 
kijelölt gyűjtőhelyeken újra felhasználásra. Ez vonatkozik a termékre, és az 
ezzel a szimbólummal ellátott egyéb tartozékaira is. 

A jelen dokumentum csak a termék használatát ismerteti, nem tekinthető jótállásnak, nem 
terjed ki, illetve nem érthető bele semmilyen burkolt (rejtett) garancia kereskedelmi, illetve 
adott célra való felhasználhatóság tekintetében, kivéve, ha a vonatkozó törvényi előírások úgy 
nem rendelkeznek. A gyártó fenntartja a dokumentum előzetes figyelmeztetés nélküli 
módosításának vagy visszavonásának jogát. 

A gyártó a fenntartható fejlődés elkötelezett támogatója, ezért fenntartja a dokumentumban 
említett termékek és azok funkcióinak előzetes figyelmeztetés nélküli módosításának jogát. 

Az egyes funkciók használatának lehetősége a készülék szoftver verziójától függ. Az elérhető 
funkciókról az LDSZ Kft. terméktámogató menedzsereitől érdeklődhet. A terméktámogató 
menedzserek elérhetősége a www.ldsz.hu oldalon található. 

A gyártó kijelenti, hogy nem vállal felelősséget a készülék használatával összefüggésben 
specifikusan vagy véletlenszerűen keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, 
adatvesztésért vagy elmaradt haszonért. 
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1.BEVEZETŐ 
 

Köszönjük, hogy az iQAlarm rendszert választotta.  

Az iQAlarm iQA-7321WLP egység egyszerűen használható, funkcionális riasztóközpont, mely 
beépített GSM/GPRS/SMS kommunikátor egységet tartalmaz és kiválóan alkalmas kis és 
közepes méretű házak, lakások, irodák védelmére. A központi egység két önálló logikai 
területre osztható, három programozható kimenetet, 32 vezeték nélküli zónát tartalmaz, 
melyekből 14 lehet vezetékes is. A központ vezérlésére szolgáló vezetékes iQA-KP32 LED 
billentyűzet egyszerűen kezelhető, diszkrét kialakítású. A központ főbb jellemzői a testre 
szabható méret, a kezelőegység nagy, kényelmes nyomógombjai és az egyszerű 
telepíthetőség, mely kétségbevonhatatlan előnyöket biztosít a rendszer telepítőinek és 
felhasználóinak. 

 

2. A KÖZPONTI EGYSÉG FUNKCIÓI 

2.1 FŐBB JELLEMZŐK 
 

ZÓNÁK 

• 14 vezetékes zóna NC / NO / EOL-NC / EOL-NO / DEOL-NC / DEOL-NO / TEOL 
konfigurációs lehetőséggel 

• Akár 32 vezeték nélküli zóna 
• A zónák működési módjuk szerint lehetnek: azonnali, késleltetett, 24-órás betörésjelző, 

élesítés / hatástalanítás, 24-órás szabotázsfigyelő, követő, 24-órás csendes betörésjelző, 
24-órás tűzjelző, kerületi, kerületi kilépési, 24-órás gáz érzékelő, 24-órás víz érzékelő, 
éjszakai (kizárt), éjszakai előriasztással 

PROGRAMOZHATÓ KIMENETEK 

• 1 nagy terhelhetőségű (max. 1.1A) felügyelt riasztási kimenet 
• 2 kis terhelhetőségű (max. 50mA) felügyelt riasztási kimenet 

TÁPFESZÜLTSÉG KIMENETEK 

• 1 jelző eszköz kimenet (max. 350mA) 
• 1 érzékelő kimenet (max. 350mA) 
• 1 kezelőegység kimenet (max. 100mA) 

PARTÍCIÓK 

• 2 partíció tetszőleges zóna hozzárendeléssel 

KEZELŐEGYSÉG 

• iQA-KP32LED vezetékes kezelőegység (fekete vagy fehér színben) 
• legfeljebb 3 kezelőegység csatlakoztatható 
• iQA- WLKP32LED vezeték nélküli kezelőegység ( még nem elérhető ) 
• legfeljebb 32 db iQA-KP32W vezeték nélküli kezelőegység csatlakoztatható (az egyes 

kezelőegységek egy vezeték nélküli zónát foglalnak el) ( még nem elérhető ) 
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TÁVIRÁNYÍTÓ 

• iQA-TX3 vezeték nélküli távirányító 
• legfeljebb 32 db iQA-TX3 vezeték nélküli távirányító csatlakoztatható 

JELÁTVITEL 

• Jelátvitel a felügyeleti szolgáltatóhoz és az AVA szerverre a beépített GPRS/SMS modulon 
keresztül 

• AES szabvány szerint titkosított adatátvitel 
• Kapcsolattartás a felügyeleti központtal az OSM.2007 szerveren át, amely - a redundancia 

funkciónak köszönhetően - biztosítja a megbízható adattovábbítást 
• A GSM/GPRS kapcsolat felügyelete – a felügyelő állomással tartott kapcsolat automatikus 

visszaállítása, vagy átkapcsolása a másodlagos szerverre 

A KÖZPONT PROGRAMOZÁSA 

• A helyszínen tartózkodva a kezelőegységről vagy a GPRS transmitter program és egy erre 
alkalmas számítógép felhasználásával a MINIPROG BT programozó interfészen keresztül 
Bluetooth vagy vezetékes (USB) adatkapcsolattal 

• Távprogramozás: GPRS, SMS vagy CSD csatornák használatával 

FELHASZNÁLÓK 

• 1 Szerviz kód (ATS – Riasztás Átviteli Rendszer kód - a felhasználóknak egy olyan speciális 
típusa, mely a Felügyeleti központ hozzáférési jogosultságát biztosítja a rendszer 
legmagasabb szintű kódjának használatával) 

• 1 Telepítői kód 
• 1 Admin (Mester) Felhasználói kód 
• 31 Felhasználói kód 
• Lehetőség a kódok számának szükség szerinti csökkentésére 

RENDSZER OPCIÓK 

• A rendszer alapvető komponenseinek automatikus diagnosztikai vizsgálata 
• Lehetőség a hibák, a riasztás memória és az eseménynapló visszanézésére 
• A rendszer eseménynaplója legalább 5000 (rendszer és/vagy technikai) esemény 

tárolására alkalmas 
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2.2 MŰSZAKI ADATOK 
 

Tápfeszültség: 18V/AC (16-20VAC) 
Szükséges transzformátor teljesítmény: min. 20VA, max. 60VA 

Beépített GSM/GPRS modem típusa: 
Cinterion BGS2-W (Quad-sávos GSM: 
850/900/1800/1900 MHz) 

Áramfelvétel átlagos / maximális: 
(átlagos áramfelvétel mérése: teljesen feltöltött 
akkumulátorral, működő szerverkapcsolattal, 
csatlakoztatott vezetékes kezelőegységgel, vezetékes 
érzékelők csatlakoztatása nélkül) 

120mA / 180mA @18VAC 

Átlagos áramfelvétel külső tápfeszültség 
kimaradása esetén kezelőegységgel / 
kezelőegység nélkül: 
(teljesen feltöltött akkumulátorral, működő 
szerverkapcsolattal, vezetékes érzékelők 
csatlakoztatása nélkül) 

60mA / 85mA @13VDC 

Töltőáram: 
(mérés teljesen lemerült akkumulátorral) max. 350mA 

Töltő feszültség: 13.8V 

Akkumulátor típusa: 
zárt, gondozásmentes, zselés, savas-
ólomakkumulátor 12V 

Alacsony akkumulátor feszültség jelzési 
küszöbszint: 

11V 

Akkumulátor leválasztásának 
feszültségszintje (a mélykisülés 
megakadályozására): 

9V alatt 

Működési hőmérséklettartomány: -10C° — +55C° 
Működési páratartalom: 5%  —  93% 
Nyomtatott áramköri lap méretei: 152mm x 78mm x 30mm 

 

3. Az iQA-KP32LED VEZETÉKES KEZELŐEGYSÉG MŰSZAKI ADATAI 
 

Kommunikáció típusa vezetékes 
Tápfeszültség: 10 ~ 13.8V DC 
Áramfelvétel: készenléti 20mA, max. 80mA 
Súly: 70g 
Méret: 99 x 82 x 19 mm 

Kezelőegység típusa: 
LED visszajelzős, 16 állapot visszajelző 
LED, 4 üzemmód kijelző LED (Csoport, 
Riasztás, Rendszer, PROG) 

Nyomógombok elrendezése: 
szabványos telefon billentyűzet elrendezés, 
3x4 nyomógomb 
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Az iQA-KP32LED kezelőegység főbb elemei 

 

 

1. ábra: Az iQA-KP32LED vezetékes kezelőegység főbb elemei 

 

1. A  szimbólum a rendszer TELJES ÉLESÍTETT állapotát jelzi vissza. A P1 partíció 
élesített állapotát az A visszajelző LED, a P2 partíció élesített állapotát az 1 
visszajelző LED mutatja 

Lassan villog: kilépési késleltetés folyamatban. 

Gyorsan villog: belépési késleltetés folyamatban. 

Folyamatosan világít: a partíció teljes élesítés módban élesítve. 

Nem világít: a partíció nincs teljes élesítési módban élesítve. 

2. A  szimbólum a rendszer ÉJSZAKAI ÉLESÍTETT állapotát jelzi vissza. A P1 partíció 
élesített állapotát a B visszajelző LED, a P2 partíció élesített állapotát a 2 visszajelző 
LED mutatja 

Lassan villog: kilépési késleltetés folyamatban. 

Gyorsan villog: belépési késleltetés folyamatban. 

Folyamatosan világít: a partíció éjszakai üzemmódban élesítve. 

Nem világít: a partíció nincs éjszakai üzemmódban élesítve. 
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3. A  szimbólum a rendszer NAPPALI RÉSZLEGESEN ÉLESÍTETT állapotát jelzi 
vissza. A P1 partíció élesített állapotát a C visszajelző LED, a P2 partíció élesített 
állapotát a 3 visszajelző LED mutatja 

Lassan villog: kilépési késleltetés folyamatban. 

Gyorsan villog: belépési késleltetés folyamatban. 

Folyamatosan világít: a partíció részleges élesítés módban élesítve. 

Nem világít: a partíció nincs részleges élesítési módban élesítve. 

4. A  szimbólum a rendszer üzemkész állapotát jelzi vissza. A P1 partíció üzemkész 
állapotát a D visszajelző LED, a P2 partíció üzemkész állapotát a 4 visszajelző LED 
mutatja 

A visszajelző LED folyamatos fénnyel világít, ha a rendszer valamennyi érzékelő zónája (az 
„élesítéskor figyelmen kívül hagy” beállítású zónák kivételével) nyugalmi állapotban van.  

5. A  szimbólum a partíció valamely bemenetének vagy kimenetének szabotázs vagy 
hiba állapotát jelzi. A P1 partíció állapotát az E visszajelző LED, a P2 partíció állapotát 
az 5 visszajelző LED mutatja 

Gyorsan villog: már megszűnt, de korábban fennálló hiba/szabotázs jelzés történt a 
partícióhoz rendelt bemeneteken vagy kimeneteken. 

Folyamatosan világít: a partícióhoz rendelt bemeneteken vagy kimeneteken hiba/szabotázs 
jelzés áll fenn. 

6. A  szimbólum a rendszer adott partíciójának aktív riasztási állapotát vagy aktív 
riasztási memória állapotát jelzi. A P1 partíció állapotát az F visszajelző LED, a P2 
partíció élesített állapotát a 6 visszajelző LED mutatja 

Gyorsan villog: már megszűnt, de korábban fennálló riasztási jelzés történt a partícióhoz 
rendelt bemeneteken. 

Folyamatosan világít: a partícióhoz rendelt bemeneteken riasztási jelzés áll fenn. 

7. A  szimbólum a kizárt zóna jelenlétét jelzi. A P1 partícióhoz tartozó valamely zóna 
kizárását a G visszajelző LED, a P2 partícióhoz tartozó zóna kizárását a 7 visszajelző 
LED mutatja 

A visszajelző LED folyamatosan világít, amikor a partícióhoz tartozó valamelyik zónát a 
felhasználó kizárta. 

8. A  szimbólum a rendszer HATÁSTALANÍTOTT állapotát jelzi vissza. A P1 partíció 
hatástalanított állapotát a H visszajelző LED, a P2 partíció hatástalanított állapotát a 
8 visszajelző LED mutatja 

A visszajelző LED folyamatosan világít, ha az adott partíció hatástalanított állapotban van. 

9. Visszajelző LED-ek A-H (fehér) 

A P1 sorban látható visszajelző LED-ek a P1 partíció mindenkori aktuális üzemállapotát 
jelzik. Például, ha a B visszajelző LED világít az azt jelenti, hogy a P1 partíció éjszakai 
üzemmódban élesítve van 
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10. Visszajelző LED-ek 1-8 (fehér) 

A P2 sorban látható visszajelző LED-ek a P1 partíció mindenkori aktuális üzemállapotát 
jelzik. Például, ha a 3 visszajelző LED világít az azt jelenti, hogy a P2 partíció részlegesen 
élesített üzemmódban van 

11. 1. Partíció (P1) 

A P1 szimbólum az 1. partíciót jelképezi, melyhez az A~H LED visszajelzők tartoznak. 

12. 2. Partíció (P2)  

A P2 szimbólum a 2. partíciót jelképezi, melyhez az 1~8 LED visszajelzők tartoznak. 

13. GROUP (CSOPORT) visszajelző 

Amikor ez a visszajelző gyors ütemben villog, az az adott felhasználói funkcióba történő 
belépést jelzi, attól függően, hogy a zónabemeneteket vagy a felhasználókat mutatja. 

14. ALARM (RIASZTÁS) visszajelző 

Amikor ez a visszajelző folyamatosan világít, az általános rendszer riasztást jelent. Ilyen 
riasztás pl. a kezelőegység szabotázsjelzése, illetve a távirányító RIASZTÁS 
nyomógombjának megnyomása, ahol: 

Villog: a rendszer korábban riasztási állapotban volt, 

Folyamatosan világít: a rendszer riasztási állapotban van. 

15. SYSTEM (RENDSZER) visszajelző 

Amikor ez a visszajelző folyamatosan világít, rendszerhiba áll fenn, pl. tápfeszültség hiba, 
akkumulátor hiba, a riasztás átviteli rendszer hibája, a tápfeszültség kimenetek 
valamelyikének hibája, az órajel elvesztése vagy a kezelőegység szabotázsjelzése. 

Villog: a központi egység eseménymemóriájában egy vagy több még nem nyugtázott 
hibajelzés található. 

Folyamatosan világít: a rendszerben jelenleg is fennálló, még el nem hárított hibák vannak 
jelen. 

Nem világít: a rendszer hibamentesen működik. 

16. PROG (PROGRAMOZÁS) visszajelző 

Lassan villog: a rendszer a felhasználó által kezdeményezett szerviz üzemmódban van. 

Villog: adatbevitel folyamatban 

Folyamatosan világít: a rendszer a telepítő által kezdeményezett szerviz üzemmódban van 

17. 1 nyomógomb (P1) 

Az 1 szám bevitelére szolgáló nyomógomb, továbbá az 1. Partíció gyors élesítésére 
szolgáló funkció nyomógomb. 

18. 2 nyomógomb (P2) 

A 2 szám bevitelére szolgáló nyomógomb, továbbá a 2. Partíció gyors élesítésére szolgáló 
funkció nyomógomb. 
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19. 3 nyomógomb (P1+P2) 

A 3 szám bevitelére szolgáló nyomógomb, továbbá az 1. és 2. Partíció együttes gyors 
élesítésére szolgáló funkció nyomógomb. 

20. 5 nyomógomb ( ) 

Az 5 szám bevitelére szolgáló nyomógomb, továbbá a rendszer gyors hatástalanítására 
szolgáló funkció nyomógomb. 

21. 7 nyomógomb ( ) 

A 7 szám bevitelére szolgáló nyomógomb, továbbá a rendszer teljes élesítés üzemmódban 
történő gyors élesítésére szolgáló funkció nyomógomb. 

22. 8 nyomógomb ( ) 

A 8 szám bevitelére szolgáló nyomógomb, továbbá a rendszer éjszakai élesítési 
üzemmódban történő gyors élesítésére szolgáló funkció nyomógomb. 

23. 9 nyomógomb ( ) 

A 9 szám bevitelére szolgáló nyomógomb, továbbá a rendszer részleges élesítési 
üzemmódban történő gyors élesítésére szolgáló funkció nyomógomb. 

24.  nyomógomb ( ) 

TŰZJELZŐ funkció nyomógomb – 3 másodpercig tartó nyomva tartása tűzriasztási jelzést 
vált ki. 

25. 0 nyomógomb (+) 

SEGÉLYHÍVÓ funkció nyomógomb – 3 másodpercig tartó nyomva tartása orvosi 
segélyhívási jelzést vált ki. 

26. # nyomógomb ( ) 

BETÖRÉSJELZŐ funkció nyomógomb – 3 másodpercig tartó nyomva tartása pánikriasztási 
jelzést vált ki. 

27. 0 nyomógomb (A - H) 

Funkció nyomógomb a csoportok közötti átkapcsolás céljára. 

28. Sorcsatlakozók 

A kezelőegységtől a központi egységhez futó vezetékek csatlakoztatására szolgáló 
sorcsatlakozók. 

29. Kábel átvezető nyílás 

A vezetékek átvezetésére szolgáló nyílás a kezelőegység hátlapján. 

30. A hátlap rögzítő furatai 

A kezelőegység hátlapján négy ovális furat található, melyeknek feladata, hogy átvezető 
nyílást biztosítsanak a hátlap rögzítő csavarjai számára. 
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31. A kezelőegység fedelének felnyitására szolgáló nyílás 

A kezelőegység fedelének felnyitásához javasoljuk, hogy használjon egy 2.5 ~ 5 mm 
szélességű lapos csavarhúzót. A csavarhúzó fejét finoman csúsztassa be a fedél nyílásába, 
majd lágy feszítő mozdulattal pattintsa le a kezelőegység fedelét a hátlapról. 

32. Szabotázskapcsoló 

A kezelőegység telepítése után a szabotázskapcsoló érzékelő kontaktusa zárt állapotba 
kerül. A kezelőegységnek vagy annak fedelének elmozdítása szabotázsjelzési riasztás 
kezdeményez a központi egység felé. A szabotázskapcsoló a felületi egyenetlenségek 
kivédésre és a kapcsoló előfeszítése céljából egy beépített rugót tartalmaz. 

 

4. Az iQA-WLKP32LED VEZETÉK NÉLKÜLI KÓDKAPCSOLÓ ( még nem elérhető ) 

Az iQA-WLKP32LED vezeték nélküli kódkapcsoló a rendszer másodlagos vezérlési eszköze. 
Használatával az alábbi funkciók valósíthatók meg: 

 a rendszer élesítése/hatástalanítása teljes és ciklikus módon. 
 orvosi segélyhívási, pánikjelzési és tűzjelzési riasztások leadása a vezetékes 

kezelőegységgel azonos módon. 

Ne feledje, hogy az iQA-WLKP32LED vezeték nélküli kódkapcsoló kizárólag egyirányú 
kommunikációra alkalmas, vagyis nem képes a központi egység visszaigazoló jelzéseinek 
fogadására vagy megjelenítésére. 

Az iQA-WLKP32LED kódkapcsoló 10 szám nyomógombot (0 ~ 9) és két funkció nyomógombot 

(  ) tartalmaz. A billentyűzet bármely nyomógombjának megnyomásakor a 
kódkapcsoló háttérfény világítása bekapcsol. 

4.1 MŰSZAKI ADATOK 

A parancs kiadását és a vezérlő rádió jel kibocsátását a kódkapcsoló kijelzőjének jobb alsó 
sarkában felvillanó kék színű visszajelző LED ( ) mutatja. A jel felvillanása azt jelenti, hogy 
a kódkapcsoló a parancsot továbbította a központi egység számára.  

A kódkapcsoló akkor továbbítja a parancsot, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

a) a  vagy a  nyomógombot megnyomják. 
b) a 8. nyomógombot megnyomják. 
c) az utolsó nyomógomb megnyomását követő 3. másodpercben. 

4.2 A LED VISSZAJELZŐK JELZÉSEINEK ÉRTELMEZÉSE 

Az iQA-WLKP32LED kódkapcsoló két visszajelző LEDet tartalmaz, melyek egyike a 
kódkapcsolóba helyezett elemek alacsony telepfeszültségét jelzi, a másik pedig a rádiójel 
elküldését jelzi vissza. 

Az elemek alacsony telepfeszültségét a kijelző bal felső sarkában elhelyezett piros színű elem 
szimbólum megjelenése mutatja: 
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Ha ez az ikon megjelenik a kijelzőn, a lehető legrövidebb időn belül gondoskodjon az elemek 
cseréjéről. 

A kódkapcsolón minden, a felhasználó által kezdeményezett művelet rádiós jelzését a 
felhasználó számára is látható módon visszajelez a kijelző jobb alsó sarkában elhelyezett 
visszajelző segítségével: 

 

A szimbólum felvillanása azt jelzi, hogy a kódkapcsoló továbbította a kért adatot a központi 
egységnek, vagyis ez egy üzemszerű és elvárt működési mód. 

 

4.3 Az iQA-WLKP32LED KÓDKAPCSOLÓ FŐBB ELEMEI ( még nem elérhető ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: Az iQA-WLKP32LED vezeték nélküli kódkapcsoló főbb elemei 

1. Alacsony telepfeszültség visszajelző LED ( ) 

Folyamatos fény – az elemek telepfeszültsége alacsony. 

Nem világít – az elemek telepfeszültsége megfelelő. 

2. Rádiós adatátvitel visszajelzője (  ) 
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Villog – rádiós adatátvitel folyamatban. 

Nem világít – nincs folyamatban levő rádiós adatátvitel. 

3. A kódkapcsoló nyomógombjai 

Az iQA-WLKP32LED vezeték nélküli kódkapcsoló nyomógombjainak kiosztása, 
elhelyezkedése és funkciói megegyeznek az iQA-KP32LED vezetékes kezelőegység 
nyomógombjaival. Bármely gomb megnyomásakor a billentyűzet háttérfény világítása 
bekapcsol, ha azonban pár másodpercig újabb gombnyomás nem történik, a háttérfény 
finoman elhalványodik. 

4. Szabotázs érzékelő kapcsoló 

A kódkapcsoló telepítése után a szabotázskapcsoló érzékelő kontaktusa zárt állapotba 
kerül. A kódkapcsolónak vagy annak fedelének elmozdítása szabotázsjelzési riasztás 
kezdeményez a központi egység felé. A szabotázskapcsoló a felületi egyenetlenségek 
kiegyenlítésére és a kapcsoló előfeszítése céljából egy beépített rugót tartalmaz. 

5. Kábelcsatorna a vezetékek számára 
6. A kódkapcsoló áramköri lapja 
7. Antenna 
8. Teleptartó az elemmel 

A kódkapcsoló tápellátását 1 db CR123A 3V-os lítium elem biztosítja (tartozék). 

9. Sorcsatlakozó 
A csatlakoztatható opcionális vezetékes nyitásérzékelő sorcsatlakozója. Felhasználható 
például a kezelőegység közelében lévő ajtó nyitásának érzékelésére. Használaton kívüli 
állapotában zárja rövidre. 

10. Szabotázs érzékelő kapcsoló 
11. Zümmer 

 

4.4 AZ iQA-WLKP32LED KEZELŐEGYSÉG MŰSZAKI ADATAI ( még nem elérhető ) 

Kommunikáció típusa vezeték nélküli 
Tápfeszültség: 1 x CR123A 3V lítium elem 
Elem várható élettartama 3 év* 
Rádiókommunikációs frekvencia 433.92 MHz 
Rádiókommunikációs hatótávolság akár 500 m (nyílt térben) 
Rádiókommunikáció módja egyirányú 
Átlagos áramfelvétel 30 µA 
Működési hőmérséklettartomány -10°C ~ +55°C 
Nyitásérzékelő bemenet 1 db, NC 
Súly (elem nélkül) 150g 
Méret 125 x 102 x 33 mm 

Nyomógombok elrendezése: 
szabványos telefon billentyűzet elrendezés, 
3x4 nyomógomb 

* Az alábbi működési feltételek esetén: életjel továbbítása 15 percenként, kezelőegység használata 
(élesítés/hatástalanítás) naponta 2x, nyitásérzékelő bemenet nyugalmi (NC) állapotban, környezeti hőmérséklet 
20°C. 
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5. Az iQA-TX3 TÁVIRÁNYITÓ MŰSZAKI ADATAI 

Kommunikáció típusa vezeték nélküli, ugrókódos 
Tápfeszültség: 2 x CR2016 3V lítium elem 
Rádiókommunikációs frekvencia 433.92 MHz 
Rádiókommunikáció módja egyirányú 

 

 

  – ÉLESÍTÉS nyomógomb 

  – HATÁSTALANÍTÁS nyomógomb 

  – CSENDES RIASZTÁS nyomógomb 

  – PÁNIK RIASZTÁS nyomógomb 

Megjegyzés: A fenti beállítások a távirányító nyomógombjainak gyári alapértelmezett 
beállításai. A rendszer programozása során bármely nyomógomb tetszés szerinti funkció 
aktiválására programozható. 

 

6. FELHASZNÁLÓI KATEGÓRIÁK 

A rendszerben történő különböző funkciókhoz való hozzáférés lehetőségének függvényében 
három felhasználói kategóriát különböztetünk meg: 

1. Adminisztrátor (Mester Felhasználó) – a legmagasabb hozzáférési szinttel rendelkező 
Felhasználó, az Adminisztrátori, vagy más néven Mester kód tulajdonosa. A Mester 
kód birtokában az Adminisztrátor élesítheti, hatástalaníthatja a rendszert, és 
hozzáférése van a 9. fejezetben később ismertetett felhasználói funkciókhoz és az 
azokhoz tartozó beállításokhoz. Az Adminisztrátor A1 kategóriájú Felhasználó, 
gyárilag beállított jogosultságai nem változtathatók meg. 

2. Normál Felhasználó – a rendszer általános jogosultságokkal rendelkező 
Felhasználója. A Felhasználói kód birtokában élesítheti, hatástalaníthatja a rendszert 
és megtekintheti a riasztásokat és hibákat tartalmazó eseménynaplót, a bemenetek 
állapotát. Zárolni tudja az egyes bemeneteket, módosítani tudja saját hozzáférési 
kódját, képes a bemenetek és kimenetek tesztjeinek végrehajtására. 
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3. Csak élesítés – az a Felhasználó, akinek csak a rendszer élesítésére van jogosultsága. 
Semmilyen olyan más funkciót nem aktiválhat, melyhez kód megadása szükséges. 
Amennyiben „Az eseménynapló hozzáféréséhez a jogosultság ellenőrzése szükséges” 
funkciót a rendszer telepítésekor nem aktiválták, hozzáférése van az opció által 
engedélyezett (nem tiltott) funkciókhoz (lásd 9. fejezet). 

 

7. A RENDSZER ÉLESÍTÉSE 
 

7.1. ÉLESÍTÉSI MÓDOK 
 

Az egyes partíciók az alábbi eljárások valamelyikével élesíthetők: 

• Részleges élesítés – a részleges élesítés esetén csak az adott partíció kerületi és kijárati 
zónák megsértése vált ki riasztást. 

• Éjszakai élesítés – a partíció éjszakai üzemmódban történő élesítésekor az éjszakai 
zónák megsértése nem vált ki riasztást. 

• Teljes élesítés – a partíció teljes élesítése esetén a partícióhoz tartozó bármely zóna 
megsértése riasztási jelzést vált ki. 

A felhasználó választhat a kívánt élesítési módok közül, de lehetőség van arra is, hogy a 
rendszer automatikusan válassza ki a kívánt üzemmódot. 

 

Megjegyzés: Ha a partícióhoz egyetlen bemeneti zóna és/vagy kimenet sincs 
hozzárendelve, a partíció nem élesedik be. 

 

7.2 A RENDSZER ÉLESÍTÉSE 
 

 normál – normál élesítés esetén a felhasználó a jogosultságát a hozzá rendelt felhasználói 
kód megadásával igazolja. A kód megadása automatikusan elindítja az élesítési műveletet, 
ezért a központ telepítésekor ezt további beállításokkal nem kell megerősíteni. 

 gyors (úgynevezett gyors élesítés) – a rendszer egészének vagy egy részének gyors 
élesítése esetén nincs szükség a felhasználó kódjának megadására. A gyors élesítés 
aktiválásához a központ telepítésekor ezt a funkciót a telepítőnek engedélyeznie kell. 

7.3 AZ ÉLESÍTÉS VISSZAJELZÉSE AZ iQA-KP32LED KEZELŐEGYSÉGEN 

A rendszer élesítését a kezelőegység a megfelelő LED visszajelzők bekapcsolásával igazolja 

vissza. A  szimbólum a rendszer teljes élesítését, a  az éjszakai üzemmódban történő 

élesítést, míg a  szimbólum a rendszer részélesített állapotát jelzi vissza. A felső sor 
visszajelző LEDjei (A - H) a P1 (1.Partíció), a második sor visszajelzői (1 – 8) a P2 (2.Partíció) 
állapotát jelzik vissza. 
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7.4 A RENDSZER ÉLESÍTÉSE A NORMÁL ÉLESÍTÉSI ELJÁRÁS HASZNÁLATÁVAL, 
A KÍVÁNT ÜZEMMÓD ÉS PARTÍCIÓ KIVÁLASZTÁSÁVAL 

7.4.1 A rendszer élesítése az iQA-KP32LCD kezelőegység használatával ( még nem 
elérhető ) 

7.4.1.1 Teljes élesítés 

Megjegyzés: Ha az érvényes kódot adja meg és a megfelelő sorrendben 
nyomta meg a gombokat, a kezelőegység a parancs fogadását egy három 
hangból álló jelsorozattal jelzi vissza. Téves kód beütése esetén a 

kezelőegység egy hosszú hangjelzést ad. Ilyen esetben nyomja meg a  
nyomógombot és üsse be a helyes kódot. Ha a kezelőegység visszautasítja a 

helyes kód elfogadását (hosszú hangjelzés), újra nyomja meg a  gombot 
a korábban bevitt adatok törléséhez, majd ismét írja be a helyes kódot. 

A rendszer teljes élesítési üzemmódban történő élesítéséhez az alábbiak szerint járjon el: 

1. Az összes partíció élesítése Teljes élesítés üzemmódban: 

  <felhasználói kód> vagy    <felhasználói kód> vagy 
<felhasználói kód>   <- csak a felhasználói kód megadása esetén a rendszer két 
esetben élesedik be teljes élesítési üzemmódban: 

a) A rendszer tartalmaz kerületi kimeneti zónákat, és a kilépési késleltetés 
időtartama alatt ezeket a zónákat megsérti. 

b) A rendszer nem tartalmaz kimeneti kerületi zónákat. 

 

2. Csak a P1 (1. Partíció) élesítése: 

   < felhasználói kód> 

3. Csak a P2 (2. Partíció) élesítése: 

   < felhasználói kód> 

A helyes kód megadása esetén a kezelőegység három sípoló hangot hallat, melyet követően 
a rendszer azonnal, vagy a kilépési késleltetés letelte után beélesedik. 

7.4.1.2  Éjszakai élesítési üzemmód 

Egy adott partíció éjszakai üzemmódban történő élesítésének csak akkor van értelme, ha a 
partíció legalább egy éjszakai zónát tartalmaz (mely lehet kizárt vagy késletetett zóna). Egy 
partíciónak éjszakai üzemmódban történő élesítéséhez az alábbiak szerint járjon el: 

1. Az összes partíció élesítése éjszakai élesítés üzemmódban: 

  <felhasználói kód> vagy    <felhasználói kód> 

2. A P1 (1.Partíció) élesítése éjszakai élesítés üzemmódban: 

   <felhasználói kód> 

3. A P2 (2.Partíció) élesítése éjszakai élesítés üzemmódban: 
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   <felhasználói kód> 

7.4.1.3. Részleges élesítési üzemmód 

Egy adott partíció részleges üzemmódban történő élesítése csak akkor lehetséges, ha a 
rendszer tartalmaz kerületi zónákat. Amennyiben a rendszer nem tartalmaz kerületi zónát, a 
rendszer visszautasítja a részleges élesítési kísérleteket, melyet a kezelőegység folyamatos, 
pár másodpercig tartó sípoló hangjelzése is jelez.  

A rendszer részleges üzemmódban történő élesítéséhez az alábbiak szerint járjon el: 

1. Az összes partíció élesítése részleges élesítés üzemmódban: 

  <felhasználói kód> vagy    <felhasználói kód> vagy 
<felhasználói kód>   <- csak a felhasználói kód megadása esetén a rendszer partíciói 
részleges üzemmódban élesednek be, amennyiben az adott partíció tartalmaz 
legalább egy kerületi kilépési zónát, és ezeket a zónákat a kilépési késleltetés ideje 
alatt nem sértik meg (ha a zónák valamelyikét megsértik, a rendszer teljes élesítési 
üzemmódban élesedik be). 

2. A P1 (1.Partíció) élesítése részleges élesítés üzemmódban: 

   <felhasználói kód> 

3. A P2 (2.Partíció) élesítése éjszakai élesítés üzemmódban: 

   <felhasználói kód> 

 

7.4.2 A rendszer élesítése az iQA-WLKP32LCD kezelőegység használatával ( még nem 
elérhető ) 

A rendszer élesítésének módja az iQA-WLKP32LCD kezelőegység használata esetén is 

azonos az iQA-KP32LCD kezelőegységnél leírtakkal, azzal az eltéréssel, hogy a  gomb 
lenyomása a kód beütését követően 2 – 3 másodperccel felgyorsítja az információnak a 
központi egység irányába történő küldését. 

 

Megjegyzés: Az iQA-WLKP32LCD kezelőegység nem képes az élesítés, 
hatástalanítás vagy a hibás kódbevitel hanggal történő visszajelzésére. A 
rendszer élesítése és hatástalanítása visszajelezhető a fő jelzőeszköz rövid 
hangjelzéseivel (amennyiben ez a funkció aktív). Az élesítést egy rövid 
hangjelzés, a hatástalanítást két rövid hangjelzés jelzi. A rendszer aktuális 
üzemállapotainak teljes körű visszajelzése csak az iQA-KP32LCD 
kezelőegység használata esetén lehetséges.  

 

7.4.3 A rendszer élesítése az iQA-TX3 távirányító használatával 

Nyomja meg a távirányító lezárt lakattal jelölt  nyomógombját. (Megjegyzés: gyári 
alapbeállításában a távirányítónak ez a nyomógombja adja ki a rendszer számára az élesítési 
parancsot. A központ programozása lehetővé teszi, hogy a távirányító bármely 
nyomógombjához tetszőleges műveletet rendeljen hozzá.) Amennyiben kilépési késleltetés 
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van beállítva, a kezelőegység a P1 partíció élesítését (a zárt lakat ( ) szimbólum alatt), az A 
visszajelző villogtatásával, a P2 partíció élesítését az 1 visszajelző villogtatásával jelzi. Amikor 
a visszajelzők folyamatos fényre váltanak, az azt jelenti, hogy a partíciók teljes élesített 
üzemmódban beélesedtek. 

A partíció távirányítóval történő élesítése minden esetben teljes élesítési üzemmódban történő 
élesítést jelent akkor is, ha a partícióhoz vannak kerületi érzékelő zónák hozzárendelve. 

7.5 GYORS ÉLESÍTÉS AZ ÜZEMMÓD ÉS A PARTÍCIÓ KIVÁLASZTÁSÁVAL 

Amennyiben a Telepítő engedélyezte a „Gyors élesítés engedélyezése a felhasználó 
azonosítása nélkül” funkció használatát, az úgynevezett gyors élesítés is lehetséges, melynek 
során nem kötelező a felhasználói kód megadása. 

7.5.1. Élesítés az iQA-KP32LED kezelőegységgel 

7.5.1.1 Valamennyi partíció egyidejű gyors élesítése 

Valamennyi partíció egyidejű gyors élesítéséhez a felhasználói kód beütése nélkül, összesen 
három lehetőség áll rendelkezésre. Az alábbi táblázat mutatja a partíciók gyors élesítésének 
eljárásait, a választható üzemmódok megjelölésével. 

 

7.5.1.2 Gyors élesítés a partíció kiválasztásával 

A kiválasztott partícióknak a felhasználói kód beütése nélküli élesítéséhez összesen három 
lehetőség áll rendelkezésre. Az alábbi táblázat mutatja a partíciók gyors élesítésének 
eljárásait, a választható üzemmódok megjelölésével. 

 

 TELJES ÉLESÍTÉS 

  
 

 ÉJSZAKAI ÉLESÍTÉS 

.  
 

 RÉSZLEGES ÉLESÍTÉS 

  
 

 TELJES ÉLESÍTÉS 

 tartsa lenyomva 3 mp-ig 
 

 ÉJSZAKAI ÉLESÍTÉS 

. tartsa lenyomva 3 mp-ig 
 

 RÉSZLEGES ÉLESÍTÉS 

 tartsa lenyomva 3 mp-ig 
 

 TELJES ÉLESÍTÉS 

   
 

 ÉJSZAKAI ÉLESÍTÉS 

 .  
 

 RÉSZLEGES ÉLESÍTÉS 

   
 

A P1 partíció gyors élesítése az üzemmód 
kiválasztásával 

A P2 partíció gyors élesítése az üzemmód 
kiválasztásával 

 TELJES ÉLESÍTÉS 

   
 

 ÉJSZAKAI ÉLESÍTÉS 

 .  
 

 RÉSZLEGES ÉLESÍTÉS 

   
 

 TELJES ÉLESÍTÉS 

   
tartsa lenyomva 3 mp-ig 

 ÉJSZAKAI ÉLESÍTÉS 

 . 
tartsa lenyomva 3 mp-ig 

 RÉSZLEGES ÉLESÍTÉS 

   
tartsa lenyomva 3 mp-ig 
 

 TELJES ÉLESÍTÉS 

.   
 

 ÉJSZAKAI ÉLESÍTÉS 

   
 

 RÉSZLEGES ÉLESÍTÉS 

   
 

 TELJES ÉLESÍTÉS 

  
tartsa lenyomva 3 mp-ig 

 ÉJSZAKAI ÉLESÍTÉS 

  
tartsa lenyomva 3 mp-ig 

 RÉSZLEGES ÉLESÍTÉS 

   
tartsa lenyomva 3 mp-ig 
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7.5.2 A rendszer élesítése az iQA-WLKP32LED vezeték nélküli kezelőegység 
használatával ( még nem elérhető ) 

A rendszer élesítésének menete az iQA-WLKP32LED vezeték nélküli kezelőegység 
használatával teljesen azonos az iQA-KP32LED kezelőegységgel történő élesítés 
műveletsorával! 

 

Megjegyzés: Az iQA-WLKP32LCD kezelőegység nem képes az élesítés, 
hatástalanítás vagy a hibás kódbevitel hanggal történő visszajelzésére. A 
rendszer élesítése és hatástalanítása visszajelezhető a fő jelzőeszköz rövid 
hangjelzéseivel (amennyiben ez a funkció aktív). Az élesítést egy rövid 
hangjelzés, a hatástalanítást két rövid hangjelzés jelzi. A rendszer aktuális 
üzemállapotainak teljes körű visszajelzése csak az iQA-KP32LCD 
kezelőegység használata esetén lehetséges.  

 

7.5.3. Az egyes üzemmódok közötti kód nélküli átkapcsolás menete az iQA-
WLKP32LCD és a iQA-KP32LCD használatával ( még nem elérhetők ezek a kezelők ) 

Lehetőség van a rendszer élesítési üzemmódjának megváltoztatására a rendszer előzetes 
hatástalanítása és a felhasználói kód megadása nélkül az alábbiak szerint: 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: Az egyes üzemmódok közötti átkapcsolás csak ebben a 
sorrendben lehetséges, visszafelé sohasem! A rendszer bármely részének 
részleges vagy teljes hatástalanítása csak olyan parancs kiadásával 
lehetséges, mely tartalmazza a felhasználói kódot is. 

 

7.6. A RENDSZER ÉLESÍTÉSE AKTÍV HIBAJELZÉS MELLETT 
 

Amennyiben a Telepítő az „Élesítés jóváhagyásának kérése (a # gomb megnyomásával) 
hibajelzés esetén” opció használatát engedélyezte, és az élesítési parancs kiadásakor (az 
élesítés módjától függetlenül) a rendszer bármely rendellenesség, hiba jelenlétét észleli, Az 
iQA-KP32LED kezelőegység a hiba tényéről a RIASZTÁS és RENDSZER visszajelzők 
villogtatásával és hosszú, folyamatos hangjelzés kiadásával tájékoztatja a Felhasználót. Ezzel 
egyidejűleg az 1-8 visszajelző LEDek mutatják a hiba jellegét. Ez az üzemmód 10 

másodpercig tart. Ha nincs lehetőség a hiba gyors hibaelhárításra, nyomja meg a 
nyomógombot a rendszer élesítéséhez. Ha az élesítés előtt lehetősége van a hiba 
elhárítására, vagy nem kívánja a hibajelzés fennállása mellett élesíteni a központot, nyomja 

meg a  nyomógombot az élesítési parancs törléséhez. 

Hatástalanított üzemmód 

Részleges élesített üzemmód 

Éjszakai élesített üzemmód 

Éjszakai élesített üzemmód 

Teljes élesített üzemmód 

Teljes élesített üzemmód 

Teljes élesített üzemmód 
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Megjegyzés: Hárítsa el a hiba kiváltó okát amilyen hamar ez lehetséges. 

 

Az 1-8 visszajelzők által jelzett hibajelzések értelmezése: 

1 – Az érzékelő sérülése vagy ideiglenes leszakadása a rendszerről 

2 – A sziréna vagy más jelzőberendezés megsérült, vagy aktivált állapotban van 

3 – A rendszer belső csatlakozásai megsérültek vagy szabotálták őket 

4 – A 230V-os hálózati tápfeszültség kimaradása 

5 – Akkumulátor vagy elem hiba 

6 – ATS (Riasztás Átviteli Rendszer) hibája - vagyis nincs kommunikáció a szerverrel 

7 – Egyéb hiba 

 

Megjegyzés: A rendszerben fennálló hibák nem akadályozzák meg a 
rendszer távirányítóval, iQA-WLKP32LCD vezeték nélküli kezelővel és 
szöveges üzenettel (SMS) történő élesítését. 

 

8. A RENDSZER HATÁSTALANÍTÁSA 

A rendszer hatástalanítására azoknak a Felhasználóknak van lehetősége, akiknek 
jogosultságát az Adminisztrátor nem korlátozta (Adminisztrátor, normál Felhasználó – lásd 6. 
fejezet). A rendszer hatástalanítására nem jogosult Felhasználók csak élesíthetik a rendszert. 

8.1. A RENDSZER KIKAPCSOLÁSA 

8.1.1 A rendszer hatástalanítása az iQA-KP32LCD vezetékes kezelőegységről ( ez a 
kezelő típus még nem elérhető ) 
 

A folyamatos fénnyel világító visszajelzők a  szimbólum alatt az adott partíció teljes élesített, 
a  szimbólum alattiak a partíció éjszakai élesített, a  szimbólum alattiak a partíció 
részleges élesített állapotát jelzik. A kezelőegység felső sorában (A-H) látható visszajelzők az 
1. Partíció (P1), az alsó sorban (1-8) látható visszajelzők a 2. Partíció (P2) aktuális 
üzemállapotát jelzik. Amikor valamelyik bejárati útvonal érzékelőjét aktiválják (pl. a bejárati 
ajtót kinyitják) a belépési késleltetés elindul, a kezelőegység szaggatott hangjelzést ad. Ezzel 
egyidejűleg a megfelelő LED visszajelző villogni kezd, attól függően, hogy az aktivált eszköz 
melyik partícióhoz van rendelve, és hogy a rendszer milyen üzemmódban lett élesítve (pl. a 2. 
LED visszajelző villogó fénye azt jelzi, hogy a 2. partíció egyik zónája aktiválódott, és a 
rendszer éjszakai üzemmódban van élesítve). Hatástalanítsa a rendszert a belépési 
késleltetés időtartama alatt, ezzel elkerülve a téves riasztást. 
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8.1.1.1. Valamennyi partíció egyidejű élesítése 

Az összes partíció egyidejű hatástalanításához az adott Felhasználónak jogosultsággal kell 
rendelkeznie minden partíció vezérléséhez. Ellenkező esetben csak azok a partíciók 
hatástalanítódnak, melynek vezérléséhez a Felhasználónak jogosultsága van. Az alábbiakban 
három parancssor látható, melyeknek használatával a rendszer hatástalanítható: 

1. <felhasználói kód> 

2.   <felhasználói kód> 

3.    <felhasználói kód> 

A kezelőegység egy 3 hangú dallam lejátszásával jelzi vissza a helye kód elfogadását. Ha a 
visszajelző hangok engedélyezve vannak, a hangjelző a rendszer élesítését két rövid 
hangjelzéssel jelzi vissza. Ha a rendszer hatástalanított állapotban van, a riasztási jelzések 

némítva (letiltva) vannak, továbbá a H és 8 visszajelző LEDek a  szimbólum alatt folyamatos 
fénnyel világítanak. 

8.1.1.2. A rendszer hatástalanítása a partíció kiválasztásával. 

Egy adott partíció hatástalanításához a Felhasználónak rendelkeznie kell a partíció 
vezérlésére szolgáló jogosultsággal: 

1.    <felhasználói kód>     <- a P1 partíció hatástalanítása 

2.    <felhasználói kód>     <- a P2 partíció hatástalanítása 

A kezelőegység egy 3 hangú dallam lejátszásával jelzi vissza a helye kód elfogadását. Ha a 
visszajelző hangok engedélyezve vannak, a hangjelző a rendszer élesítését két rövid 
hangjelzéssel jelzi vissza. Ha a rendszer hatástalanított állapotban van, a riasztási jelzések 
némítva (letiltva) vannak. 

 

Megjegyzés: Helytelen kód megadása esetén a kezelőegység hosszú 

folyamatos hangjelzést hallat. Ilyen esetben nyomja meg a  
nyomógombot és üsse be a helyes kódot. A helyes kód és az értelmezhető 
parancssor megadása esetén a rendszer a parancsot végrehajtja, és a 
parancs végrehajtását a kezelőegység a 3 hangú hangjelzéssel igazolja 
vissza.  

Ha a rendszer a helyes kódot visszautasítja (folyamatos hosszú hangjelzést 

hallat), ismét nyomja meg a  nyomógombot a korábbi adatok törléséhez, 
majd újra üsse be a helyes kódot. 
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8.1.2. A rendszer hatástalanítása az iQA-WLKP32LED kezelőegység használatával ( még 
nem elérhető ) 

A rendszer élesítésének menete az iQA-WLKP32LED vezeték nélküli kezelőegység 
használatával teljesen azonos az iQA-KP32LED kezelőegységgel történő élesítés 

műveletsorával. Ha a kód beütése után a  nyomógombot megnyomja, ez 2-3 
másodperccel meggyorsítja a parancs továbbítását a központi egységhez. 

 

Megjegyzés: Az iQA-WLKP32LCD kezelőegység nem jelzi vissza, hogy a 
megadott kódot a rendszer elfogadta, vagy visszautasította, függetlenül 
attól, hogy a kód helyes és érvényes volt-e vagy sem. 

 

8.1.3. A rendszer hatástalanítása az iQA-TX3 távirányító használatával 

Nyomja meg a távirányító nyitott lakattal jelölt  nyomógombját. (Megjegyzés: gyári 
alapbeállításában a távirányítónak ez a nyomógombja adja ki a rendszer számára a 
hatástalanítási parancsot. A központ programozása lehetővé teszi, hogy a távirányító bármely 
nyomógombjához tetszőleges műveletet rendeljen hozzá.) A rendszer hatástalanítását a 

kezelőegység a P1 partíció hatástalanítását (a zárt lakat ( ) szimbólum alatt), az A visszajelző 
fényének lekapcsolásával, a P2 partíció hatástalanítását az 1 visszajelző lekapcsolásával jelzi. 

Ugyanakkor a nyitott lakat ( ) szimbólum alatt található H és 8 visszajelző LEdek folyamatos 
fényre váltanak, jelezve, hogy a partíciók hatástalanított állapotra kapcsoltak. Amennyiben a 
Telepítő a hangjelző visszajelző funkcióit engedélyezte, a rendszer hatástalanítását a 
hangjelző két rövid hangjelzéssel jelzi vissza. 

 

8.2 RIASZTÁSI JELZÉS 
 

A  visszajelző LED alatt található F és/vagy 6 visszajelző LEDek villogása (és/vagy az 
ALARM (riasztás) LED villogása, ha a riasztás egyéb okból, pl. a kezelőegység 
szabotázsjelzéséből, vagy távirányítóval történő aktiválás hatására következett be) azt jelzi 
Önnek, hogy távollétében a rendszer riasztási jelzést adott. Ha az F és/vagy 6 visszajelzők 
(vagy az ALARM visszajelző) folyamatosan világít, az azt jelzi, hogy a rendszer még mindig 
riasztási állapotban van. Ilyen esetben rendkívül körültekintően járjon el! Amennyiben az 
elkövető gyaníthatóan még a helyszínen tartózkodik, azonnal távozzon, és hívja a Felügyeleti 
szolgálatot vagy a rendőrséget. 

 

8.3 A RIASZTÁSI JELZÉS NÉMÍTÁSA 
 

1. A riasztás némításához (deaktiválásához) üsse be érvényes Felhasználói kódját, és nyomja 

meg a  gombot. A parancs végrehajtását a rendszer három rövid hangjelzéssel jelzi 
vissza, ezzel egyidejűleg a rendszer hatástalanított állapotba kapcsol. 

2. A riasztás típusának megállapításáról bővebben a jelen kézikönyv 9.1 RIASZTÁSI 
MEMÓRIA című fejezetében olvashat. 
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9. FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK 

 

Megjegyzés: Az alábbi műveletek csak az iQA-KP32LCD kezelőegység 
használatával hajthatók végre. ( ez a kezelő még nem elérhető ) 

 

Amennyiben a Telepítő a rendszer telepítése és beállítása során nem engedélyezte az „A 
riasztási és hibajelző memória hozzáféréséhez a felhasználó azonosítása szükséges” opciót, 
akkor a riasztási és hibajelzések eseménynaplójának kijelzésére szolgáló, valamint a 
bemenetek aktuális állapotát megjelenítő funkciókhoz Felhasználói kódjának megadása nélkül 
férhet hozzá. Az opció engedélyezett állapotában azonban a riasztási és hiba eseménynaplót 

csak a  <felhasználói kód >  parancssor beütése után tekintheti meg. 

Továbbá, ha a „Riasztási értesítések letiltása a hatástalanítást követően” opció engedélyezve 
van, és a riasztási memória kijelzésének törlésére késleltetési idő van beállítva, a rendszer 
(vagy partíció) hatástalanítása után az adott partícióhoz tartozó, korábban riasztási állapotba 
kapcsolt zónák riasztási memória visszajelzése (1.partíció - F visszajelző LED villog, 2. partíció 
– 6 visszajelző LED villog) a beállított késleltetési idő után a kezelőegységen kikapcsol (vagyis 
a riasztási memóriát jelző LED visszajelzők kialszanak). A Felhasználó ebben az esetben a 
bemenetek riasztási memória kijelzését a 3# funkcióba lépve aktiválhatja, mindaddig, amíg a 
memóriát más paranccsal nem törli. Ha a rendszer élesített állapotában a 24 órás zónák 
bármelyike a rendszert riasztási állapotba kapcsolja, a riasztási memória kijelzését 
(amennyiben ez a lehetőség engedélyezve van) a rendszer élesítésével/hatástalanításával, 
vagy a 3# kezelőegység funkcióba lépve lehet törölni.  

Az iQA-7321WLP központ a bemeneteket csoportokba (A, B, C, D) rendezve jeleníti meg: 

- aktivált bemenetek megjelenítése 
- hibajelzések memóriájának megjelenítése 
- bemenetek kizárása 
- bemenetek tesztelése 
- belépésjelző funkció engedélyezett/letiltott állapota 
- felhasználók hozzáadása/törlése 

Minden csoporthoz 8 számjegy tartozik – ez összesen 32. Az alábbi táblázat mutatja az egyes 
bemenetek/felhasználók sorszámát a csoportos megjelenítés függvényében: 

 

 

  



iQA-7321WLP központ felhasználói kézikönyv v1.3_HUN 

25 
 

9.1 RIASZTÁSI MEMÓRIA 

9.1.1. Aktivált bemenetek riasztási memóriája 

  aktivált bemenetek riasztási memóriájának megjelenítése 

A parancs beütésével megjeleníthető a rendszerben történt riasztások memória kijelzése. A 
funkció aktiválása után a GROUP (csoport) és PROG visszajelzők lassan villognak, és a 
visszajelző LEDek a rendszer legutóbbi élesítése óta bekövetkezett riasztási jelzéseket 
mutatják. Alaphelyzetben az A csoport visszajelzőinek villogása mutatja az esteleges korábbi 
riasztásokat. Az egyéb csoportok (B, C és vagy D) visszajelző fényei az ezekhez a 
csoportokhoz rendelt bemenetek korábbi aktivitását jelzik. Ha egy csoport visszajelző fénye 
nem világít, az azt jelenti, hogy az adott csoporthoz tartozó bemeneteken nem történt riasztás. 

Az egyes csoportok között a  nyomógomb megnyomásával kapcsolhat át. 

Az alsó visszajelző sor (1-8 visszajelző LEDek) visszajelzőinek folyamatos fénye mutatja az 
aktivált bemeneteket, a nem világító LEDek pedig a nem aktivált bemeneteket. A memória a

 gomb megnyomásával törölhető. A riasztási memória kijelzéséből történő kilépéshez 

nyomja meg aA  nyomógomb megnyomásával léphet ki a riasztási memória kijelzéséből 
a memória törlése nélkül. 

9.1.2. Egyéb riasztások naplója 

Amennyiben a riasztási memória egyik visszajelző LEDje sem világít, de az ALARM (riasztás) 
visszajelző LED továbbra is villog, az azt jelenti, hogy a riasztást nem valamelyik bemenet 
aktiválása indította el. Az Egyéb riasztások eseménynaplójának megnyitásához az alábbiak 
szerint járjon el. A Főmenüben állva üsse be az alábbi parancssort: 

 - Egyéb riasztások eseménynaplójának megnyitása 

A funkció aktivált állapotában az ALARM (riasztás) és PROG visszajelzők lassan villognak, 
miközben az 1- 8 visszajelző LEDek mutatják a riasztás forrásának típusát. A 
villogó/folyamatosan világítő visszajelző LEDekhez tartozó nyomógomb megnyomása a 
riasztási jelzés forrásáról ad információkat a csoporton belül.  

A  gomb megnyomásával a memória törlése nélkül visszaléphet a Főmenübe, míg a  
gomb megnyomása kilépéskor törli a memóriát. 

A LED visszajelzők értelmezése: 

A 2. visszajelző LED világít – a kezelőegységek valamelyikét szabotálták. A 2. nyomógomb 
megnyomását követően a zónabemenetek LED visszajelzői mutatják melyik kezelőegység 
adta a szabotázsjelzést: 

1 – Kezelőegység szabotázs 

2 – Kezelőegység szabotázs 

3 – Kezelőegység szabotázs 

A 3. visszajelző világít – egy riasztás generáló funkció gombot nyomtak meg. A 3. 
nyomógomb megnyomását követően a zónabemenetek LED visszajelzői mutatják melyik 
nyomógombot nyomták meg: 

1 – Tűzriasztás aktiválása 

2 – Orvosi segélykérés aktiválása 
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A 4. visszajelző világít – aktiválás távirányítóval 

 

Megjegyzés: A riasztási eseménymemória a rendszer élesítésekor 
automatikusan törlődik. 

 

9.2. HIBA MEMÓRIA 

 

A Főmenüben állva üsse be az alábbi parancssort: 

  - Hiba memória eseménynaplójának megnyitása 

A funkció a rendszerben fennálló hibajelzéseket mutatja. A funkció aktivált állapotában a 
SYTEM (rendszer) és PROG LED visszajelzők lassan villognak. Az 1-8 visszajelzők villogó 
fényükkel a korábban fennálló, de mostanra megszűnt hibajelzéseket, folyamatos fényükkel 
pedig a jelenleg is aktív hibajelzéseket mutatják. jelzik, melyek jelenleg is fennállnak. 

A  gomb megnyomásával a hibajelző memória törlése nélkül visszaléphet a Főmenübe, 

míg a  gomb megnyomása kilépéskor törli a memóriát. 

 mutatják a  és minden fennálló rendellenesség megjelenik a kijelzőn. 1 és 8 közötti LEDek a 

meghibásodás (ok) oka(i)t jelzik ki. A memóriát gombnyomással törölhetjük. A  
gomb megnyomásával kiléphetünk a meghibásodási memória törlése nélkül. 

A LED visszajelzők értelmezése: 

Az 1. visszajelző világít – Szabotázs valamely zónában 

Az  gomb megnyomásával jelenítheti meg az aktív szabotázsjelzést adó bemenetek 
sorszámát. Alaphelyzetben az A csoport visszajelzőinek villogása mutatja az esteleges 
korábbi zóna szabotázsriasztásokat. Az egyéb csoportok (B, C és vagy D) visszajelző fényei 
az ezekhez a csoportokhoz rendelt bemenetek korábbi szabotázsjelzését jelzik. Ha egy 
csoport visszajelző fénye nem világít, az azt jelenti, hogy az adott csoporthoz tartozó 

bemeneteken nem történt szabotázs riasztás. Az egyes csoportok között a  nyomógomb 
megnyomásával kapcsolhat át. 

A  gomb megnyomásával léphet vissza a Főmenübe. 

 

A 2. visszajelző világít – 1-3 kimenetek hibajelzése 

Annak megállapításához, hogy melyik kimenetek a hibajelzés forrásai, nyomja meg a  
nyomógombot. 

Az  gomb megnyomásával jelenítheti meg az aktív szabotázsjelzést adó bemenetek 
sorszámát. Alaphelyzetben az A csoport visszajelzőinek villogása mutatja az esteleges 
korábbi zóna szabotázsriasztásokat. Az egyéb csoportok (B, C és vagy D) visszajelző fényei 
az ezekhez a csoportokhoz rendelt bemenetek korábbi szabotázsjelzését jelzik. Ha egy 
csoport visszajelző fénye nem világít, az azt jelenti, hogy az adott csoporthoz tartozó 
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bemeneteken nem történt szabotázs riasztás. Az egyes csoportok között a  nyomógomb 
megnyomásával kapcsolhat át. 

A  gomb megnyomásával léphet vissza a Főmenübe. 

1 – Az 1 kimenet hibajelzése 

2 – A 2 kimenet hibajelzése 

3 – A 3 kimenet hibajelzése 

A  gomb megnyomásával léphet vissza a Főmenübe. 

 

A 3. visszajelző világít – Tápfeszültség kimenetek hibajelzése 

Annak megállapításához, hogy melyik kimenetek a hibajelzés forrásai, nyomja meg a  
nyomógombot. 

1 – A +KP kimenet hibajelzése 

2 – A +AUX1 kimenet hibajelzése 

3 – A +AUX2 kimenet hibajelzése 

A  gomb megnyomásával léphet vissza a Főmenübe. 

A 4. visszajelző világít – Hálózati tápfeszültség kimaradása 

Az 5. visszajelző világít – Akkumulátor hiba 

A 6. visszajelző világít – A riasztás átviteli rendszer (ATS) hibája 

A 7. visszajelző világít – Egyéb meghibásodások 

A  gomb megnyomásával kérdezheti le az Egyéb meghibásodások jellegét: 

1 – A központ órájának meghibásodása 

2 – A központ beállításainak hibája 

3 – Kezelőegység szabotázsjelzés 

A  nyomógomb megnyomásával jelenítheti meg az aktív szabotázsjelzést adó 
vezetékes kezelőegységek sorszámát. 

4 – Alacsony telepfeszültség szint a vezeték nélküli érzékelőkben 

A  nyomógomb megnyomásával jelenítheti meg az alacsony telepfeszültséget 
jelentő érzékelők sorszámát. Alaphelyzetben az A csoport visszajelzőinek villogása 
mutatja az aktuális hibajelzéseket. Az egyéb csoportok (B, C és vagy D) visszajelző 
fényei az ezekhez a csoportokhoz rendelt érzékelők alacsony telepfeszültség 
jelzéseit mutatják. Ha egy csoport visszajelző fénye nem világít, az azt jelenti, hogy 
az adott csoporthoz tartozó valamennyi vezeték nélküli érzékelőjének 

telepfeszültsége rendben van. Az egyes csoportok között a  nyomógomb 
megnyomásával kapcsolhat át. 
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5 – Vezeték nélküli érzékelő leszakadása 

Az  nyomógomb megnyomásával jelenítheti meg azoknak az érzékelőknek a 
sorszámát, melyek elvesztették kapcsolatukat a központi egységgel. 
Alaphelyzetben az A csoport visszajelzőinek villogása mutatja az aktuális 
hibajelzéseket. Az egyéb csoportok (B, C és vagy D) folyamatos visszajelző fényei 
azt jelzik, hogy az ezekhez a csoportokhoz rendelt vezeték nélküli érzékelők 
valamelyike leszakadt a központról. Ha egy csoport visszajelző fénye nem világít, 
az azt jelenti, hogy az adott csoporthoz vezeték nélküli érzékelőknek nincs 

problémájuk a rádiókommunikációval. Az egyes csoportok között a  
nyomógomb megnyomásával kapcsolhat át. 

A  gomb megnyomásával léphet vissza a Főmenübe. 

9.3. BEMENETEK KIZÁRÁSA 

A zóna kizárási funkció lehetővé teszi bármely zóna átmeneti kiiktatását, vagy akár egy sérült 
zóna kizárását. Azok a zónák is kiiktathatók melyek az adott pillanatban nincsenek készenléti 
üzemmódban, de a Felhasználónak jogosultsága van azok vezérlésére. A kizárt zónák 
kiiktatott állapota csak egy élesítési ciklusra vonatkozik. A zóna kizárásának tényéről a 
rendszer a Felhasználót a kizárt zóna visszajelző LEDjének gyors villogtatásával tájékoztatja. 

Egy adott zóna kizárásához az alábbiak szerint járjon el: 

1. A funkció aktiválásához üsse be a    <felhasználói kód>  parancssort. A 
parancs végrehajtását a kezelőegység 3 rövid hangjelzéssel igazolja vissza. 

 

Megjegyzés: Helytelen kód megadása esetén a kezelőegység egy 
folyamatos, hosszú hangjelzést hallat. Üsse be a helyes kódot újra. 

 

2. A funkció aktiválását követően a kezelőegységen a GROUP (csoport), PROG és az A 
csoport visszajelzők villogni kezdenek. Válassza ki a kizárni kívánt bemeneteket az 1-

8 nyomógombok használatával. Ha szükséges, a  megnyomásával kapcsoljon át 
a többi (B, C vagy D) zóna csoportokra, melyek szintén 8 bemenetet tartalmaznak. A 

bemenetek kijelölését a  megnyomásával erősítse meg. A parancs végrehajtását 
a kezelőegység 3 rövid hangjelzéssel igazolja vissza. Ha mégsem akarja kizárni a 

kijelölt zónákat, a parancsot a  gomb megnyomásával visszavonhatja. A parancs 

végrehajtása után a a  szimbólum alatt látható G és/vagy a 7 LED visszajelző 
bekapcsol, attól függően, hogy a kizárt zónák melyik partícióhoz vannak 
hozzárendelve. 
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9.4. A BEMENETEK AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁNAK MEGJELENÍTÉSE 

Ha azt tapasztalja, hogy a  szimbólum alatt látható D és/vagy 4 visszajelzők nem 
világítanak, akkor az alábbi parancssorral állapíthatja meg az egyes bemenetek aktuális 
(aktivált vagy szabotált) állapotát: 

 - a bemenetek aktuális állapotának megjelenítése 

Az egyes csoport visszajelző LEDek villogása mutatja, hogy a kezelő éppen melyik zóna 
csoport bemeneteinek állapotát mutatja. A csoport visszajelzők folyamatos fénye azt mutatja, 
hogy a hozzájuk tartozó zónák valamelyike aktivált vagy szabotázsriasztási állapotban van. 
Ha a visszajelző fény nem világít, az azt mutatja, hogy az adott csoporthoz tartozó zónák 
nyugalmi állapotban vannak (nem aktiváltak és szabotázsjelzést sem adnak). Az egyes 

csoportok között a  nyomógomb megnyomásával kapcsolhat át, a  nyomógomb 
megnyomásával léphet ki a funkcióból. 

9.5. A BELÉPÉSJELZŐ FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA 

A belépésjelző, vagy más néven „ajtóharang” funkció használata jelzi a felhasználó számára, 
hogy egy adott zónát aktiváltak (pl. a bejárati ajtót kinyitották, vagy éppen bezárták). Amikor a 
rendszer hatástalanított állapotában egy adott belépésjelző zónát aktiválnak, a rendszer 
összes vezetékes kezelője sípoló hangjelzést hallat. A felügyeleti központba ilyenkor nem 
történik jelentés. A funkció aktiválásához/deaktiválásához az alábbiak szerint járjon el: 

<Adminisztrátor kód>  

Ha valamelyik csoport visszajelző (A – D) villog, az azt mutatja, hogy a zóna jelző LEDek az 
ahhoz a csoporthoz tartozó zónák állapotát mutatják. Az egyes bemeneti zónák belépésjelző 
funkciójának engedélyezéséhez/letiltásához nyomja meg a zóna sorszámának megfelelő 
nyomógombot (1-8-ig). A funkció aktivált állapotát a megfelelő sorszámú zóna visszajelző LED 
világító fénye, deaktivált állapotát a LED kikapcsolt állapota mutatja. Az egyes csoportok között 

a  nyomógomb megnyomásával kapcsolhat át. A  nyomógomb megnyomásával 
léphet ki a funkcióból. 

A paraméterek mentésének időtartama az átkapcsolásra (engedélyezés/letiltás) kijelölt zónák 
számától függ. Több módosított zóna, hosszabb mentési idő. 

9.6. ÚJ FELHASZNÁLÓ HOZZÁADÁSA 

A funkció használatával határozhatja meg az új felhasználó hozzáférési kódját. Kód 
hozzáadására csak az Adminisztrátori hozzáférési szintű felhasználó jogosult. Az 
Adminisztrátori (más néven Mester) kód gyári alapértéke 1111. 

 

Megjegyzés: Az egyes kódok nem lehetnek azonosak. Ha egy felhasználó új 
kódjaként egy a rendszerben már rögzített kódot, vagy valamely felhasználó 
kényszer alatti nyitási kódját próbálja letárolni (a kényszer alatti nyitás kódja 
az eredeti kód számjegye 1 értékkel megnövelve – vagyis ha a felhasználói 
kód 2345, akkor a kényszer alatti nyitás kódja 2346), a rendszer ezt 
visszautasítja, amit a kezelőegység folyamatos, pár másodperces 
hangjelzéssel jelez vissza. 
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Új felhasználó hozzáadásához az alábbiak szerint járjon el: 

1. A    <adminisztrátor kód>  parancs beütésével lépjen be a funkcióba. A 
helyesen beütött kód elfogadását a kezelőegység egy hármas hangjelzéssel jelzi vissza. 

2. A már rögzített felhasználókat az A-D csoport visszajelzők és az 1-8 zóna visszajelzők 
mutatják a felhasználók hozzárendelésétől függően. Az éppen mutatott csoportot a csoport 
visszajelző fény villogása jelzi. Azokat a csoportokat, melyekhez van felhasználó rendelve, 
a csoport visszajelző fények folyamatos fénnyel jelzik. 

3. Válassza ki azt a csoportot (A-D) és zóna sorszámot (1-8), melyhez az új felhasználót 
letárolni szeretné. A már foglalt felhasználói sorszámokat nem választhatja. A kiválasztott 
csoportot az A-D csoport visszajelzők, a felhasználó sorszámát a csoporton belül a villogó 

zónajelző fény (1-8) mutatja. A  gomb megnyomásával rögzítse a beállítást. 
4. Ezután ki kell jelölnie, hogy az új felhasználónak melyik partícióhoz legyen hozzáférése. Az 

1 vagy 2 nyomógombok megnyomásával kapcsolhatja ki/be az adott felhasználó 
hozzáférést. A partíció kijelölt/nem kijelölt állapotát az 1 és 2 zóna kijelzők világító vagy 

kikapcsolt fénye mutatja. Miután beállította kívánt partíciókat, a  gomb megnyomásával 
rögzítse a beállítást. Ezután valamennyi LED visszajelző kialszik. 

5. Üsse be az új felhasználó rögzíteni kívánt kódját (a kód hossza 4-7 számjegy hosszúságú 

lehet), majd a  gomb megnyomásával rögzítse a beállítást. 

6. Üsse be újra a kódot, majd a  gomb megnyomásával rögzítse a beállítást és lépjen ki 

a funkcióból, vagy a  megnyomásával az új kód letárolása nélkül lépjen ki a funkcióból. 
7. Ha az új felhasználói kód a megfelelő eljárással történt, a kezelőegység három hangú 

nyugtázó hangjelzést hallat, a művelet sikertelen végrehajtását folyamatos hangjelzés jelzi. 

 

9.7. CSAK ÉLESÍTÉSI JOGOSULTSÁGÚ FELHASZNÁLÓ HOZZÁADÁSA 

A csak a rendszer élesítésére szolgáló kódok tulajdonosai a rendszert hatástalanítani nem 
tudják. A funkció használatával tulajdonképpen a kiválasztott felhasználónak azt a jogát 
vonhatja meg, mely lehetővé teszi a rendszer hatástalanítását. Az opció használatához az 
alábbiak szerint járjon el: 

<adminisztrátor kód>  

Az A-D csoport visszajelzők és az 1-8 zóna visszajelzők azoknak a felhasználóknak a 
sorszámát mutatják, melyeknek a rendszer hatástalanítására vonatkozó jogosultságát 
korábban már megvonta. Az éppen mutatott csoportot a csoport visszajelző fény (A, B, C vagy 
D) villogása jelzi. A csoporton belül azoknak a felhasználóknak a sorszámát, melyeknek a 
hatástalanítási jogosultságát korábban már megvonta, a villogó zónajelző fény (1-8) mutatja. 
A többi csoport visszajelző világító fénye azt mutatja, hogy abban az adott csoportban is 
található csak élesítési jogosultságú felhasználó, a nem világító fények pedig azt, hogy abban 
az adott csoportban nincs ilyen felhasználó. A kezelőegység nyomógombjainak 
megnyomásával aktiválhatja/deaktiválhatja a korlátozó funkciót, amit a felhasználó 
sorszámának megfelelő zónajelző fény bekapcsolt/kikapcsolt állapota jelez vissza. Ha egy 
olyan nyomógombot nyom meg, melyhez nincs felhasználói kód hozzárendelve, a gomb 

megnyomása nem kapcsolja át a LED visszajelző fényét. Az egyes csoportok között a  
nyomógomb megnyomásával kapcsolhat át. 
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Megjegyzés: A funkció használatával csak a rendszerben korábban már létrehozott 
felhasználók hatástalanítási jogosultsága engedélyezhető/tiltható. 

 

9.8. FELHASZNÁLÓK TÖRLÉSE 

A funkció célja a korábban rögzített felhasználók hozzáférési kódjának törlése. A parancs 
végrehajtását a kezelőegység 3 rövid hangjelzéssel igazolja vissza. Kód törlésére csak az 
Adminisztrátori hozzáférési szintű felhasználó jogosult. Az Adminisztrátori (más néven 
Mester) kód gyári alapértéke 1111. 

 

Megjegyzés: Az Adminisztrátori felhasználói fiók (A1 felhasználó) nem 
törölhető. 

 

Egy adott felhasználó törléséhez az alábbiak szerint járjon el: 

1. A    <adminisztrátor kód>  parancs beütésével lépjen be a funkcióba. A 
helyesen beütött kód elfogadását a kezelőegység egy hármas hangjelzéssel jelzi vissza. 

2. A már rögzített felhasználókat az A-D csoport visszajelzők és az 1-8 zóna visszajelzők 
mutatják a felhasználók hozzárendelésétől függően. Az éppen mutatott csoportot a csoport 
visszajelző fény villogása jelzi. Azokat a csoportokat, melyekhez van felhasználó rendelve, 
a csoport visszajelző fények folyamatos fénnyel jelzik. Ha egy csoport nem tartalmaz 

felhasználót, a csoport visszajelző fény nem világít. Az egyes csoportok között a  
nyomógomb megnyomásával kapcsolhat át. 

3. Válassza ki azt a csoportot (A-D) és zóna sorszámot (1-8), melyhez tartozó felhasználót 
törölni szeretné. A kiválasztott felhasználó sorszámát jelölő visszajelző villogni kezd. A 

felhasználó törléséhez nyomja meg a  gombot, vagy a  gomb megnyomásával a 
felhasználó törlése nélkül lépjen ki a funkcióból. 

4. Ha az kiválasztott felhasználó törlése a megfelelő eljárással megtörtént, a kezelőegység 
három hangú nyugtázó hangjelzést hallat, a művelet sikertelen végrehajtását folyamatos 
hangjelzés jelzi. 

 

9.9. FELHASZNÁLÓI KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA 

A felhasználói kódot maga a felhasználói is megváltoztathatja. A parancs sikeres 
végrehajtását a kezelőegység egy hármas hangjelzéssel jelzi vissza. A felhasználói kód 
megváltoztatásához az alábbiak szerint járjon el: 

<régi felhasználói kód>  <új kód>  <új kód>  

ahol: 

régi felhasználói kód – A felhasználó jelenleg használatos hozzáférési kódja 

új kód – A felhasználó beállítani kívánt új hozzáférési kódja (4 és 7 számjegy között) 

A funkció végrehajtása során az új kód mentése nélkül bármikor megszakíthatja a műveletet 

a  gomb megnyomásával. 
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9.10. A RENDSZER ÓRÁJÁNAK IDŐ BEÁLLÍTÁSA 
 

A funkció használatával módosíthatja a rendszer beépített órájának idő beállításait. A parancs 
végrehajtását a kezelőegység 3 rövid hangjelzéssel igazolja vissza. Az idő beállításának 
módosítása csak az Adminisztrátori hozzáférési szintű felhasználó jogosult. Az 
Adminisztrátori (más néven Mester) kód gyári alapértéke 1111. 

Az idő beállításának módosításához az alábbiak szerint járjon el: 

  <Adminisztrátori kód>   <óó> <pp>  

ahol: 

óó – óra 

pp – perc 

A funkció végrehajtása során a változások mentése nélkül bármikor megszakíthatja a 

műveletet a  gomb megnyomásával. 

 

9.11. A RENDSZER DÁTUMÁNAK BEÁLLÍTÁSA 

A funkció használatával módosíthatja a rendszer beépített órájának dátum beállításait. A 
parancs végrehajtását a kezelőegység 3 rövid hangjelzéssel igazolja vissza. A dátum 
beállításának módosítása csak az Adminisztrátori hozzáférési szintű felhasználó jogosult. Az 
Adminisztrátori (más néven Mester) kód gyári alapértéke 1111. 

A dátum beállításának módosításához az alábbiak szerint járjon el: 

   <Adminisztrátori kód>  <ÉÉ> <HH> <NN>  

ahol: 

ÉÉ – év 

HH - hónap 

NN – nap 

A funkció végrehajtása során a változások mentése nélkül bármikor megszakíthatja a 

műveletet a  gomb megnyomásával. 
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9.12. A ZÓNÁK TESZTELÉSE 

A funkció használatával ellenőrizheti a központ zónabemeneteinek és a hozzájuk 
csatlakoztatott érzékelőknek működőképességét. Ezt a folyamatot szaknyelven „sétatesztnek” 
hívjuk, és az a célja, hogy a rendszer telepítését követően és az időszakonként végrehajtott 
működőképességi tesztek alkalmával meggyőződhessünk a rendszer helyes működéséről. A 
teszt egy személy által is végrehajtható. 

A teszt megkezdéséhez az alábbiak szerint járjon el: 

   <Felhasználói kód>  <Teszt időtartama>  

A Teszt időtartama változó azt az időtartamot jelöli, melyet a tesztre szánunk. Az itt beállított 
időtartam lefutása utána rendszer visszalép a főmenübe. A Teszt időtartam gyárilag beállított 
alapértéke 10 perc, amit a rendszer akkor alkalmaz, ha a felhasználó nem ír be semmilyen 
értéket a változó helyére, vagy 0 értékre állítja.  

A funkció aktivált állapotában az A, B, C és D csoport visszajelzők az 1-8 zóna visszajelzőkkel 
kombinálva jelzik vissza az egyes zónák aktuális üzemállapotát. A villogó csoport visszajelző 
azt jelzi, hogy a zóna visszajelzők az ahhoz a csoporthoz tartozó zónák aktuális állapotát 
mutatják. Az adott felhasználó csak azokhoz a partíciókhoz rendelt zónák állapotát láthatja, 
melyhez egyébként is hozzáférési jogosultsága van. A visszajelző akkor alszik ki, amikor a 

teszt során az adott zónához tartozó érzékelőt aktiválták. A felhasználó a  gomb 
megnyomásával kapcsolhat át az egyes csoportok között, és ily módon ellenőrizheti az egyes 
csoportokhoz tartozó zónabemenetek aktivált állapotát.  

Példa a funkció alkalmazására: a teszt végrehajtását kezdeményező személy beállítja azt a 
becsült időtartamot, melyet elegendőnek vél a teljes objektum minden érzékelőjének 
körbejárására. Miközben a védett területen „körbe sétál”, sorban aktiválja az egyes érzékelőket 
(az aktivált érzékelők zóna jelző fénye a vezetékes kezelőegységen felvillan). Miután visszatér 
a kezelőegységhez, azonnal látható, hogy mely érzékelők és zónák működtek az elvárásnak 
megfelelően. Azok a zóna visszajelző LEDek, melyet a teszt során aktivált (vegyük pl. a B5 
érzékelőt) kikapcsolt állapotban kell legyenek (vagyis a B csoport 5 zóna visszajelzője nem 
világít). Amely érzékelők vagy zónák nem működtek megfelelően (vagy Ön nem aktiválta őket 
megfelelően) továbbra is folyamatos fénnyel világítanak. 

A funkcióból való kilépéshez nyomja meg a  vagy a  nyomógombot. 

 

9.13. KIMENETEK TESZTELÉSE 

A felhasználó a funkció használatával végezheti el a központi egység kimeneteinek, illetve a 
kimenetre csatlakoztatott sziréna működőképességi vizsgálatát. Ez lehetővé teszi a 
felhasználó számára, hogy tesztelje a kimeneteket, valamint a kimenetekhez csatlakoztatott 
szirénát. 

A teszt megkezdéséhez az alábbiak szerint járjon el: 

   <Felhasználói kód>  

A funkció aktiválást követően az 1-3 visszajelző LEDek mutatják a központ kimeneteinek 
aktuális állapotát. A visszajelzés során a rendszer csak azokat a kimeneteket jelzi vissza a 
felhasználónak, melyekre a felhasználó hozzáférési jogosultsága kiterjed és „riasztás” típusú 
működésre vannak programozva. Az adott kimenet sorszámához rendelt nyomógomb (1-3) 
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megnyomásával aktiválhatja az adott kimenetet (mintha tényleges riasztás történt volna), de a 
központ nem továbbít jelentést az eseményről a Felügyeleti központba. A funkció 
használatának célja a sziréna vagy kimenetekre csatlakoztatott más jelzőberendezések 
működőképességének ellenőrzése. A nyomógomb ismételt megnyomása az adott kimenetet 
letiltja.  

A funkcióból való kilépéshez nyomja meg a  vagy a  nyomógombot. 

 

9.14. A KÉNYSZER ALATTI NYITÁS JELZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÓD 

A kényszer alatti nyitás jelzésére szolgáló kód (közismertebb nevén „csapdakód”) célja, hogy 
a felhasználónak lehetősége legyen a Felügyeleti szolgálat értesítésére, amikor akaratának 
ellenére valaki kényszerítette a rendszer hatástalanítására. Minden felhasználónak saját 
csapdakódja van. A kényszer alatti nyitás jelzésére szolgáló kód minden esetben a felhasználó 
normál hozzáférési kódja, melynek utolsó számjegyének értéket 1-el megemeli. Ha a normál 
felhasználói kód utolsó számjegye 9, a csapdakód utolsó számjegye 0. 

Lássunk néhány példát a csapdakód (kényszer alatti nyitás kódja) használatára: 

Ha a Felhasználói kód 3446, a hozzá tartozó kényszernyitó kód: 3447 

Ha a Felhasználói kód: 3449, a hozzá tartozó kényszernyitó kód: 3440 

Amikor a felhasználó a kezelőegységen beüti a kényszer alatti nyitás jelzésére szolgáló 
„csapdakódot”, a rendszer az eseményről jelentést küld a Felügyeleti központba. A 
csapdakódot be lehet ütni minden olyan alkalommal, amikor a rendszer kéri a felhasználó 
azonosítását (pl. élesítés/hatástalanítás vagy egy adott partíció állapotának lekérdezése). 

A kényszer alatti nyitás jelzésére szolgáló kód használatát a rendszer gyári alapbeállításában 
tiltja. A funkció használatát a telepítő tudja aktiválni a felhasználók számára. 

 

9.15. SEGÉLYHÍVÓ NYOMÓGOMBOK 

Az iQA-7321WLP központhoz csatlakoztatható kezelőegységek három segélyhívó funkció 
nyomógombot tartalmaznak. A funkció nyomógombok 3 másodpernél tovább történő nyomva 
tartása az adott nyomógombhoz tartozó riasztási funkció aktiválását eredményezi: 

 – Tűzriasztás 

 – Orvosi segélykérés 

 – Pánik jelzés, Betörés riasztás 

Megjegyzés: ahhoz, hogy a segélyhívó funkció nyomógombokat használni lehessen, a 
rendszernek készen kell állnia az élesítésre/hatástalanításra, és legalább 10 másodpercnek 

el kell telnie a 0 - 9 nyomógombok utolsó megnyomása óta. A  gomb megnyomásával 
ugyanakkor ez a várakozási idő törölhető, és a gomb megnyomását követően a funkció 
nyomógombok azonnal használatba vehetők. 

Tűzriasztás – a gomb megnyomását a kezelőegység a szám nyomógombok háttérfényének 
villogtatásával (a felső sor lassan, a második sor gyorsan villog) jelzi vissza. A funkció 

deaktiválásához üsse be felhasználói kódját, majd nyomja meg a  nyomógombot. 
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Orvosi segélykérés – Aktiválásakor a kezelőegységen az ALARM (riasztás) LED villog. 

Pánik riasztás – a riasztás aktiválást a kezelőegység nem jelzi vissza. 

Minden segélyhívás riasztási eseményt generál, amelyet a központ továbbít a Felügyeleti 
központba. A funkció nyomógombok beállításait a rendszer telepítője állítja be a felhasználó 
kérései alapján. 

 

9.16. SZÖVEGES ÜZENETEK 

Az iQA-7321WLP riasztóközpont rövid szöveges üzenetekkel (SMS) is vezérelhető. A 
felhasználó számos szöveges parancs közül válogathat, amellyel módosíthatja a központi 
egység beállításait vagy lekérdezheti aktuális üzemállapotát. 

Az SMS utasítás elfogadásához a küldő telefonszámának szerepelnie kell az engedélyezett 
telefonszámok listáján. Az iQA-7321WLP központi egység 10 telefonszámot és 32 SMS-
üzenetet tud tárolni. Amennyiben bármilyen okból az SMS –t nem lehetett elküldeni az adott 
pillanatban, azonnal továbbításra kerül, amint helyreáll a GSM hálózati kapcsolat, de 
semmiképpen nem később, mint egy nappal az SMS-t kiváltó esemény után (a szöveges 
üzenetek érvényessége egy nap múlva lejár, ezért törlődnek). Az üzenetekben csak az angol 
ábécé betűi szerepelhetnek. Ezen felül, ha a szöveg szóköz karaktert is tartalmaz, az üzenet 
tartalmi részének, kezdve az egyenlőség jeltől (=) egészen az üzenet végéig idézőjelben kell 
szerepelnie („”).  

A központ által kezelt szöveges üzenetek listája: 

Megjegyzés: A parancsok némely részeit kockás zárójelek között […] jelöltük. Ez azt jelenti, 
hogy ezek opcionális mezők. 

Partíció(k), zónák, kimenetek, felhasználók és a rendszer nevének beállítása 

Parancs formátuma XXXX SETNAME=ELEM,[SORSZÁM], ÉRTÉK_szóközök 
nélkül 

XXXX SETNAME=”ELEM,[SORSZÁM], 
ÉRTÉK_szóközökkel” 

Parancs leírása A név beállítása (ÉRTÉK változó) az egyes tételekhez (a 
választható értékek lejjebb) 

XXXX – Felhasználói kód 

Az ELEM változó lehetséges értékei: 

PARTITION (partíció) – A partíció nevének beállítása; 
választható sorszám 1 és 2 

ZONE (zóna) – A kiválasztott sorszámú zóna nevének 
megadása; választható sorszám 1-32. 

OUTPUT (kimenet) - A kiválasztott sorszámú kimenet 
nevének megadása; választható sorszám 1-3. 
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USER (felhasználó) - A kiválasztott sorszámú felhasználó 
nevének megadása; választható sorszám 1-32. 

SYSTEM (rendszer) - A riasztórendszer által védett 
objektum nevének megadása; Megjegyzés: itt nem 
érvényes a „sorszám” változó. 

Példa 1: 

1234 SETNAME=PARTITION,1,Pince 

Példa 2: 

1234 SETNAME="PARTITION,2,Gyerekek szobaja" 

Visszajelző üzenet leírása SETNAME:OK – parancs elfogadva 

SETNAME:ERROR-PERMISSION – Önnek nincs 
elegendő jogosultsága a parancs végrehajtására 

SETNAME:ERROR-FORMAT – érvénytelen parancs 
formátum 

SETNAME:ERROR-VALUE – érvénytelenül megadott 
érték 

SETNAME:ERROR-PERMISSION – parancs 
visszautasítva; egyéb hibák 

Partíció(k), zónák kimenetek, felhasználók és a rendszer nevének lekérdezése 

Parancs formátuma XXXX GETNAME=ELEM,[SORSZÁM] 

Parancs leírása Egy adott sorszámú elem nevének lekérdezése. A 
parancs a SETNAME parancsban megadott értékeket 
adja válaszul. Az egyes mezökben megadható értékeket a 
„Partíciók, bemenetek, kimenetek, felhasználók és 
rendszer nevének megadása” táblázat tartalmazza. 

XXXX – Adminisztrátori (Mester) kód 

Az ELEM változó lehetséges értékei: 

PARTITION (partíció) – A partíció nevének lekérdezése; 
választható sorszám 1 és 2 

ZONE (zóna) – A kiválasztott sorszámú zóna nevének 
lekérdezése; választható sorszám 1-32. 

OUTPUT (kimenet) - A kiválasztott sorszámú kimenet 
nevének lekérdezése; választható sorszám 1-3. 

USER (felhasználó) - A kiválasztott sorszámú felhasználó 
nevének lekérdezése; választható sorszám 1-32. 
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SYSTEM (rendszer) - A riasztórendszer által védett 
objektum nevének lekérdezése; Megjegyzés: itt nem 
érvényes a „sorszám” változó. 

XXXX – Felhasználói kód 

Példa: 1234 GETNAME=PARTITION,1 

Visszajelző üzenet leírása GETNAME=ELEM,[SORSZÁM],ÉRTÉK – a parancs 
szabályosan végrehajtva, az elem neve 

(Megjegyzés: Ha a név nem változott meg (az eredeti 
maradt), nem jön vissza a válaszban) 

GETNAME:ERROR-PERMISSION – Önnek nincs 
elegendő jogosultsága a parancs végrehajtására 

GETNAME:ERROR-FORMAT – érvénytelen parancs 
formátum 

GETNAME:ERROR-VALUE – érvénytelenül megadott 
érték 

SGTNAME:ERROR-PERMISSION – parancs 
visszautasítva; egyéb hibák 

Telefonszám beállítása 

Parancs formátuma XXXX SETTELNUM=ID,TELEFONSZÁM 

Parancs leírása A telefonszámot a központban letárolt sorszámozott 
telefonszámok közül kell kiválasztani 

XXXX – Adminisztrátori (Mester) kód 

ID – a telefonszám sorszáma a telefon listában, 
lehetséges értékek 1-10 

TELEFONSZÁM – telefonszám, amelyre az üzenetet küldi 

Példa: 1234 SETTELNUM=3,06201234567 

Visszajelzés jelentése SETTELNUM:OK – Az utasítást a rendszer végrehajtotta 

SETTELNUM:ERROR – Az utasítást a rendszer 
visszautasította 
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Telefonszám lekérdezése 

Parancs formátuma XXXX GETTELNUM=ID 

Parancs leírása Egy adott telefonszám lekérdezése a központban letárolt 
sorszámozott telefonszámok közül 

XXXX – Adminisztrátori (Mester) kód 

ID – a telefonszám sorszáma a telefon listában, 
lehetséges értékek 1-10 

TELEFONSZÁM – telefonszám, amelyre az üzenetet küldi 

Példa: 1234 GETTELNUM=2 

Visszajelzés jelentése GETTELNUM:ID, TELEFONSZÁM – A lekérdezett 
sorszámú telefonszám a központ listájában elfoglalt 
sorszámával 

GETTELNUM:ERROR – Az utasítást a rendszer 
visszautasította 

Szöveges üzenet tartalmának beállítása 

Parancs formátuma XXXX SETMESSAGE=ID,ÜZENET_szóközök_nélkül 

XXXX SETMESSAGE=”ID,ÜZENET_szóközökkel” 

Parancs leírása A sorszámozott listán található szöveges üzenet 
tartalmának beállítása 

XXXX – Adminisztrátori (Mester) kód 

ID – a szöveges üzenet sorszáma, lehetséges érték 1-32 

ÜZENET – a szöveges üzenet tartalma 

Példa: 1234 SETMESSAGE=4,Betores) 

Visszajelzés jelentése SETMESSAGE:OK – az utasítást a rendszer végrehajtotta 

SETMESSAGE:ERROR – az utasítást a rendszer 
visszautasította 
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Szöveges üzenet tartalmának lekérdezése 

Parancs formátuma XXXX GETMESSAGE=ID 

Parancs leírása A sorszámozott listán található szöveges üzenet 
tartalmának lekérdezése  

XXXX – Adminisztrátori (Mester) kód 

ID – a szöveges üzenet sorszáma, lehetséges érték 1-32 

Példa: 1234 GETMESSAGE=30 

Visszajelzés jelentése GETMESSAGE=ID,ÜZENET – a megadott sorszámú 
üzenet tartalma 

GETMESSAGE:ERROR – az utasítást a rendszer 
visszautasította 

Szöveges üzenet és telefonszám hozzárendelése eseményhez 

Parancs formátuma XXXX 
SETUSERSMS=ESEMÉNY,TELEFONSZÁM,MSG_ID 

Parancs leírása Szöveges üzenet és telefonszám hozzárendelése egy 
adott eseményhez. Az esemény bekövetkezte után a 
rendszer a meghatározott telefonszámra elküldi a 
megadott üzenetet 

XXXX – Adminisztrátori (Mester) kód 

ESEMÉNY – az esemény rövid elnevezése, a lehetséges 
elnevezések felsorolása a jelen fejezet végén  

TELEFONSZÁM – nullák és egyesek tízszámjegyű 
láncolata, minden számjegy (balról számolva) a 
telefonszám sorszámát jelzi- az első számjegy a listán 
elsőként feltüntetettét, a második számjegy a listán 
másodikét és így tovább. 

0 – erre a számra nem megy ki az üzenet 

1 – erre a számra menjen ki az üzenet 

Példa: 

1234 SETUSERSMS=ARM1,1000000110,6 

Ha bekövetkezik ARM1 esemény (1. partíció élesített), a 
6-os sorszámú szöveges üzenet kimegy az 1-es, 8-as és 
9-es sorszámú telefonszámokra 
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Visszajelzés jelentése SETUSERSMS=ESEMÉNY,TELEFONSZÁM,MSG_ID:OK 
– az utasítást a rendszer elfogadta 

SETUSERSMS= ESEMÉNY,TELEFONSZÁM 
,MSG_ID:ERROR –  az utasítást a rendszer 
visszautasította 

Adott eseményhez rendelt szöveges üzenet és telefonszám(ok) lekérdezése 

Parancs formátuma XXXX GETUSERSMS=ESEMÉNY 

Parancs leírása Adott eseményhez rendelt szöveges üzenet és 
telefonszám(ok) lekérdezése. 

XXXX – Adminisztrátori (Mester) kód 

ESEMÉNY – az esemény rövid elnevezése, a lehetséges 
elnevezések felsorolása a jelen fejezet végén 

Példa: 1234 GETUSERSMS=ARM1 

Visszajelzés jelentése GETUSERSMS=ESEMÉNY:TELEFONSZÁM,MSG_ID – 
az eseményhez rendelt szöveges üzenetre és 
telefonszám(ok)ra vonatkozó információ 

GETUSERSMS=ESEMÉNY:HIBA – az utasítást a 
rendszer visszautasította 

A hatástalanítás és a riasztási eseménynapló értesítés kikapcsolási késleltetés 
lekérdezése 

Parancs formátuma XXXX CPGETALARMSHOWTIME 

Parancs leírása A parancs használatával lekérdezhető a hatástalanítás és 
a riasztási eseménynapló értesítés kikapcsolási 
késleltetés időtartama. A funkció egyúttal le is tiltható. 

XXXX – Adminisztrátori (Mester) kód 

Visszajelzés jelentése CPGETALARMSHOWTIME: késleltetés másodpercekben 
– amennyiben a funkció engedélyezve van 

CPGETALARMSHOWTIME: KI – amikor a funkció letiltott 
állapotban van 
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A SETUSERSMS és GETUSERSMS utasításokkal kezelhető események listája 

Elnevezés Leírás 

ARM1 Partíció 1 élesítve 

ARMSTAY1 Partíció 1 kerületi élesítési módban élesítve 

ARM2 Partíció 2 élesítve 

ARMSTAY2 Partíció 2  kerületi élesítési módban élesítve 

DISARM1 Partíció 1 hatástalanítva 

DISARM2 Partíció 2  hatástalanítva 

INPUT1 

(INPUT32-ig) 

1…32 zónák megsértése 

INPUT1-OFF 

(INPUT32-OFF-ig) 

1…32 zónák megsértésének vége 

INPUT1-TAMPER 

(INPUT332-TAMPER-ig) 

Szabotázs 1…32 

INPUT1-TAMPEREND 

(INPUT32-TAMPEREND-ig) 

Szabotázs 1…32 vége 

INPUT1-LOCK 

(INPUT32-LOCK-ig) 

Zóna kizárása 1…32 

INPUT1-UNLOCK 

(INPUT32-UNLOCK-ig) 

Zóna kizárása 1…32 vége 

OUTPUT1-ON 

(OUTPUT3-ON-ig) 

Kimenet 1…3 aktiválódott kapott 

OUTPUT1-OFF 

(OUTPUT3-OFF-ig) 

Kimenet 1…3 aktiváló jel megszűnt 

OUTPUT1-TAMPER 

(OUTPUT3-TAMPER-ig) 

Kimenet szabotázsjelzés 1…3 

OUTPUT1-TAMPEREND 

(OUTPUT3-TAMPEREND-ig) 

Kimenet szabotázsjelzés vége 1…3 

POWER-FAIL Tápfeszültség kimaradás 

POWER-OK Tápfeszültség kimaradás megszűnt 
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BATTERY-FAIL Akkumulátor töltöttsége alacsony 

BATTERY-OK Akkumulátor töltöttsége megfelelő 

AUX1-FAIL AUX1 tápfeszültség kimenet meghibásodása 

AUX2-FAIL AUX2 tápfeszültség kimenet meghibásodása 

AUX1-OK AUX1 tápfeszültség kimenet helyreállt 

AUX2-OK AUX2 tápfeszültség kimenet helyreállt 

KEYPAD1-LOST 

(KEYPAD3-LOST-ig) 

Kezelő 1...3 lekapcsolódott a központról 

KEYPAD1-OK 

(KEYPAD3-OK-ig) 

Kezelő 1...3 kapcsolata helyreállt a központtal 

KEYPAD1-TAMPER 

(KEYPAD3-TAMPER-ig) 

Kezelő 1…3 szabotázsjelzés 

KEYPAD1-TAMPEREND 

(KEYPAD3-TAMPEREND-ig) 

Kezelő 1…3 szabotázsjelzés megszűnt 

KEYPAD-FIRE-BEGIN Tűzriasztási jelzés aktiválása a kezelőről 

KEYPAD-HELP-BEGIN Orvosi segélykérés jelzés aktiválása a kezelőről 

KEYPAD-SILENTALARM-
BEGIN 

Csende pánik riasztás aktiválása a kezelőről 

KEYPAD-FIRE-END Tűzriasztási jelzés vége 

JAMMING-BEGIN GSM zavaró jel érzékelés 

JAMMING-END GSM zavaró jel megszűnése 

DETECTOR1-LOST 

(DETECTOR32-LOST-ig) 

Érzékelő 1…32 lekapcsolódott a központról 

DETECTOR1-OK 

(DETECTOR32-OK-ig) 

Érzékelő 1…32 kapcsolata visszaállt a központtal 

DETECTOR1-PWR 

(DETECTOR32-PWR) 

Érzékelő 1…32 alacsony elem feszültségszint 

DETECTOR1-PWROK 

(DETECTOR32-PWROK) 

Érzékelő 1…32 elem feszültségszint újra megfelelő 
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10. VÁLTOZÁSOK LISTÁJA 
 

Dátum / Verzió / Firmware Leírás 
2017.09.20/ v1.0 / 2.8.6 A leírás első változata 
2018.02.20/ v1.2 / 2.9.1 Hozzáadott fejezetek: Felhasználói kategóriák, Csak 

élesítési jogosultságú felhasználó 
 

 

 

 

 

 

 

  

Visszajelző üzenetként kapott hibajelzések listája 

Elnevezés Leírás 

ERROR-PERMISSION Az adott utasítás kiadására szóló engedélye nincs 
jóváhagyva 

ERROR-FORMAT Helytelen parancs formátum 

ERROR-VALUE Helytelen paraméter érték 

ERROR-EMPTY Paraméter értéke hiányos 

ERROR Egyéb hiba 
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11. AZ AVA ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE, HASZNÁLATA 
 

11.1 AZ AVA ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE 
 

Az Androidos AVA alkalmazást a Google Play árúházból lehet letölteni: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.ebs.ava 

 

 

 

 

az iOS platformra készült változat letöltése: 

https://itunes.apple.com/us/app/ebs-ava/id1090939066?mt=8 
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A telepítés menetének nyitóképernyője: 

 

 

Ahhoz, hogy használni tudjuk az alkalmazást, először 
regisztrálnunk kell magunkat. Az alábbi oldalon kell kitölteni a 
mezőket: 

 

 

 

 

 

Szerver címe:   ava.iqalarm.hu/ava 

Központ panel gyári száma: pl.:567123 (a központ panelről 

 leolvasható) 

A felhasználó kódja:  pl.:1234 (amivel a riasztót 

 vezérli) 

E-mail:    pl.:akarmi@gmail.com  (lásd a 

 megjegyzést)   

Applikáció kódja: pl.:4321 (amivel az AVA 

       alkalmazásba belép) 

Megegyezhet a riasztó kódjával is; gyárilag ezt ajánlja fel az 
alkalmazás. 

 

Megjegyzés: az alkalmazás újra telepítésekor vagy másik készülékre történő telepítésekor, 
ha ugyanazt a regisztrált e-mail címet (valamint az oldalon a többi adatot ugyanígy) adjuk meg, 
akkor az alkalmazás a szerverről betölti az objektum összes adatát, tehát azokat a 
későbbiekben már nem kell újra megadni. 

 

A regisztráció végrehajtása utána a jelszó megadásával beléphet az alkalmazásba. 

Ha valamely okból kilépett az alkalmazásból (pl. az okos készülék újra indításakor) akkor a 
szerver címet, e-mail címünket és a belépő kódot ismét meg kell adni. Ezután az alkalmazás 
ilyenkor is a szerverről tölti le készülékünkre az objektumok adatait. 
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11.2. AZ AVA ALKALMAZÁS HASZNÁLATA 
 

Sikeres belépés után ilyen kép fogad bennünket: 

 

 

 

Több objektumot, rendszert is tudunk kezelni a programmal. 
Ezek összegző adatait, állapotát ezen az oldalon is 
megtaláljuk (objektum képe, neve, partíciók nevei, állapota, 
tápellátás). Innen egyből be tudunk lépni a kívánt 
objektumba. 

 

 

 

 

 

 

Ha belépünk, három legördülő menüt kapunk amik a két 
partíció zónáit valamint a kimeneteket takarják 

 

 

 

 

 

 

 

Ha legördítjük ezeket a részeket, akkor a részleteket is látjuk 
(pl. zónák állapota) valamint kezelhetjük is a rendszert 
(élesítés, hatástalanítás, kimenetek vezérlése). A partíció 
élesítését, hatástalanítását a stilizált lakat ikonokra történő 
rábökéssel tehetjük meg. Ha az egyik zóna nevére hosszabb 
ideig rátapint, akkor azt kiiktathatjuk 
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A kimenetek vezérlése a megfelelő kapcsoló elhúzásával 
történik 

 

 

 

 

 

Minden beavatkozás, kapcsolás időbe telik, tehát ne lepődjünk meg, hogy például nem egyből 
kapcsolódik be a rendszer Az alkalmazás elküldi a kérést a szervernek, ami GPRS útján 
utasítja a riasztó központot. A sikeres végrehajtásról a központ GPRS útján értesíti a szervert, 
ami az interneten keresztül eléri az applikációt. Így akár 8-25 másodperc (esetleg több idő) is 
eltelhet, míg értesülünk a végrehajtásról). Hasonlóképpen egy riasztás sem egyből jelenik meg 
az applikációban, hanem tipikusan 5-15 másodpercen belül. 

 

 

 

Igény szerint az események lekérdezhetők, visszanézhetők. 
Bökjünk az alsó részen található „Események” ikonra vagy 
a középső zöld stilizált láncra (ami váltja a két lapot) és az 
alkalmazás megmutatja az eseményeket 

 

 

 

 

 

Lehetőség van arra is, hogy pár dolgot beállítsunk az 
alkalmazásban. Ehhez koppintson a jobb felső sarokban 
látható kis fogaskerék ikonra. Beállíthatjuk az objektum 
adatait, változtathatunk kódot illetve másik nyelvet. 
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Az objektumnál érdemes fényképet készíteni, mert gyorsabb 
azonosítást biztosít, mint a neve avagy a száma. Az 
alkalmazás meghívja a fényképező programot és az 
elkészült képet beilleszti. 

 

Az elnevezések segítik a partíciók, zónák, kimenetek 
azonosítását. 

 

 

 

 

 

Ha elakadunk, a „Beállítások” menüben találunk Segítséget 
is, ahol az alkalmazás egyes elemeinek leírása, 
magyarázata található. 

 

 

 

 

 

 

A rendszer push üzenetek küld az eseményekről, ami rövid 
egy soros formában, illetve kibontva, részletesebben is 
megmutatja, hogy mi történt. 

 

 

 

 

 

 


