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1. Wprowadzenie 
 
System III to rozbudowany cyfrowy odbiornik telefoniczny do zastosowań w profesjonalnych stacjach 
monitorowania alarmów włamaniowych i pożarowych.   
System III może monitorować do 24 linii telefonicznych. Odbiór i proces przetworzenia odebranych 
danych może odbywać się w 64 różnych programowalnych formatach (profilach) odmiennych dla 
każdej karty linii. 
Zegar czasu rzeczywistego oraz kalendarz wbudowany do jednostki centralnej wiąże z określoną 
datą i czasem zaistnienia każdego zdarzenia, które następnie jest przesyłane do: komputera, za po-
mocą sieci TCP/IP lub przez port szeregowy RS232, dedykowanej drukarki podłączonej do portu 
równoległego oraz wyświetlane na ekranie LCD urządzenia. Konfiguracja systemu i profile dla kart 
linii  mogą być programowane za pomocą komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem Sys-
tem III Console Software lub lokalnie za pomocą przycisków kursorów (scroll) i ekranu LCD. Każde 
urządzenie może pomieścić do 12 kart DRL3. Każda linia telefoniczna jest monitorowana poprzez 
kartę linii DRL3. 
 
1.1. Opis systemu 
 

• Opatentowana identyfikacja numeru telefonicznego 
• Opatentowany system AHS - automatyczny wybór handshake’u 
• Opatentowane wirtualne konfiguracje 
• Nieulotna pamięć RAM w każdej karcie linii DRL3 dla danych programowanych i rejestru 

zdarzeń 
• Możliwość zmiany oprogramowania kart linii DRL3 i modułu CPM3 (flash). 
• Technologia DSP 
• Do 64 różnych ustawień opcji (profili dla każdej karty linii) 
• Do 8 różnych handshake’ów dla danego profilu 
• Duży i czytelny ekran LCD 
• Wszystkie moduły w systemie pracują indywidualnie co zapewnia nie przerywaną pracę 

systemu zmian sprzętowych lub modyfikacji oprogramowania. 
• Wszystkie karty mogą być wyjmowane i przekładane bez potrzeby zdejmowania napięcia 

zasilania 
• Maksymalnie 24 linie na w konfiguracji z redundancją odbiornika 
• Rejestr 512 zdarzeń dla każdej karty linii 
• Zegar czasu rzeczywistego 
• 1 port równoległy, dwa porty szeregowe RS232 i złącze 10/100 BaseT 
• Potwierdzanie (ACK - Ackowledge) przez operatora  
• Ciągły nadzór połączenia pomiędzy odbiornikiem a komputerem 
• Szybka transmisja danych do komputera i na drukarkę zapewniająca możliwość natych-

miastowej reakcji ze strony operatora 
• Nadzór linii telefonicznej 
• Montaż w standardowej szafie rack 19 cali. Do instalacji można użyć następujących szaf 

rack: MLR2-CL, MLR2-CM, IMRAK1400 lub innych zgodnych ze standardem. 
 
1.2. Deklaracje zgodności 
 
System III spełnia następujące standardy i deklaracje zgodności: 

• Standard UL 864 - dla urządzeń nadzoru systemów alarmowych sygnalizacji pożarowej 
• Standard UL 1610 - dla urządzeń nadzoru systemów alarmowych sygnalizacji włamania i 

napadu 
• CE - deklaracja zgodności UE 
• Urządzenie może być instalowane w zgodności z wymogami NFPA72, NFPA70 i UL827. 
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1.3. Opis 
 
• Podstawowa konfiguracja: podstawowa konfiguracja składa się z 19 calowej obudowy prze-

znaczonej do montażu w szafie typu „rack” i składającej się z następujących części: 
• BP3 płyta tylna - wyposażona w złącza modułów i interfejs komunikacyjny 
• CPM3 moduł - zawiera procesor sterujący komunikacją z i do maksymalnie 24 kart linii, portu 

drukarki, 2 portów szeregowych i złącza Ethernet 
• PSU3 zasilacz - zasilający wszystkie moduły w systemie 
• DRL3 karta linii: każda karta linii monitoruje jedną linię telefoniczną. Karta pamięta do 64 pro-

fili zarządzania danymi włączając w to 8 różnych protokołów handshake’u. Każda karta linii 
posiada rejestr 256 ostatnich zdarzeń. 

• DC/DC3 konwerter zasilania - dostarcza napięcie 5 V = wymagane do zasilania kart linii 
DRL3. W urządzeniu znajduje się złącze pod drugi moduł DC/DC3, który może być modułem 
zapasowym. W przypadku uszkodzenia jeden z modułów może zostać wyjęty bez potrzeby 
wyłączania zasilania całego odbiornika. 

• PSC3 kontroler zasilania - monitoruje stan zasilania i wentylatorów każdej obudowy MLRF3. 
• MLRF3 metalowa obudowa - przeznaczona do montażu w szafie RACK, zawiera ekran LCD i 

płytę tylną BP3. 
 
1.3.1. BP3 tylna płyta 
Tylna płyta BP3 zapewnia połączenie pomiędzy modułami przedstawionymi na rysunku poniżej, oraz 
zawiera  wyjścia odbiornika. 
 
1.3.2. Konwerter zasilania DC/DC3 
Zasilacz DC/DC3 zamienia napięcie 15V = przychodzące z zasilacza PSU3 na 5V =. Napięcie 5V = 
jest potrzebne do zasilania wszystkich modułów w odbiorniku. W obudowie można zainstalować dwa 
konwertery tego samego typu celem zapewnienia ciągłej pracy urządzenia w przypadku uszkodzenia 
jednego z konwerterów. Jeżeli w obudowie pracują dwa konwertery mogą one podobnie jak karty linii 
być wyjmowane pod napięciem. 
 

DC/DC3 A DC/DC3 B PSC3 CPM3 DRL3 KARTA LINII 

UIB3 
LCD PSU3 WYJŚCIE DEBUG 

KARTY LINI 
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1.3.3. Zasilacz PSU3 
 
PSU3 dostarcza zasilanie do całego urządzenia. Wymaga on podłączenia napięcia sieciowego 
240 V ~ / 50 Hz. W konfiguracji z dwoma odbiornikami zasilacz PSU3 może być wyjmowany pod na-
pięciem z jednego odbiornika w razie uszkodzenia. W tym przypadku zasilacz umieszczony w drugiej 
obudowie MLRF3 przejmuje zasilanie całego systemu jako zasilacz zapasowy. 
 
1.3.4. Kontroler zasilania PSC3 
 
Kontroler spełnia w systemie dwie funkcje. Jedną z funkcji jest dostarczanie wysokiego napięcia po-
trzebnego do podświetlenia wyświetlacza LCD. Drugą funkcją jest nadzór nad zasilaczami PSU3 i 
DC/DC3 oraz wentylatorami zasilaczy i przekazywanie informacji o ich stanie do modułu CPM3. 
 
1.3.5. Moduł procesora CPM3 
 
Moduł procesora ma za zadanie zbierać informację ze wszystkich modułów linii pracujących w syste-
mie, przetwarzać je i przesyłać na odpowiednie wyjścia urządzenia. Do modułu podłączony jest pa-
nel przedni z wbudowanym dużym ekranem LCD oraz przyciskami obsługi (kursory), a także wyjścia 
tylnej płyty: port TCP/IP, port równoległy drukarki oraz dwa porty szeregowe RS232. Drukarka podłą-
czona do systemu jest nadzorowana. System może wykryć brak zasilania drukarki, off-line, brak pa-
pieru oraz inne stany usterki. Nadzorowana jest także komunikacja pomiędzy odbiornikiem a kompu-
terem PC realizowana poprzez sieć TCP/IP lub port szeregowy RS232. 
 
1.3.6. Karta linii DRL3 
 
W systemie mogą pracować maksymalnie 24 karty linii. Każda karta DRL3 nadzoruje jedną linię tele-
foniczną i działa niezależnie od modułu CPM3. Każda karta jest wyposażona w rejestr 256 zdarzeń 
przechowywany w nie ulotnej pamięci. Rejestr zawiera zdarzenia i numery telefonów połączeń przy-
chodzących. Każda karta posiada opcję identyfikacji (Caller ID, ANI)  numeru dzwoniącego, który 
może zostać wyświetlony, wydrukowany i zapamiętany w pamięci. Zawartość pamięci można wydru-
kować w każdej chwili. Karta może mieć zmienione oprogramowanie (flash) na nowsze poprzez sieć 
Ethernet lub port szeregowy. 
Karta linii DRL3 posiada możliwość identyfikacji numeru przychodzącego ANI (Automatyczna Identy-
fikacja Numeru) lub/i DNIS (Usługa Identyfikacji Wybranego Numeru). Informacja o numerze przy-
chodzącym pozwala na szybkie ustawienie „w locie” odpowiedniego formatu transmisji dla połącze-
nia przychodzącego. Eliminuje to konieczność dedykowania linii dla określonego typu urządzeń lub 
formatów. Informacja o numerze DNIS jest wykorzystywana do wyszukania w zapisanej w karcie linii 
tabeli ustawień formatu transmisji i rozszerzenia numeru konta. Standardowo identyfikacja numeru 
pozwala na identyfikację do 10 cyfr numeru.  
 
1.3.7. Moduł interfejsu BP3X (opcja) 
 
Moduł interfejsu posiada 24 złącza RJ-11 do podłączenia linii telefonicznych.  
 
Uwaga: Złącza B są używane do dwukierunkowej łączności audio lub zapasowych linii telefonicz-
nych. 
 
 
 
 
 
 
 
• Drukarka równoległa: standardowe wyjście do podłączenia drukarki z interfejsem równoległym 

znajduje się z tyłu modułu CPM3. 
• Drukarka szeregowa: standardowe wyjście do podłączenia drukarki z interfejsem szeregowym 

znajduje się z tyłu obudowy MLRF3 
 
Ważne: Nie należy używać przewodu drukarki który posiada tylko 1 przewód masy. 
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Uwaga: Znaki nie drukowalne są zamieniane na kwadraty i drukowane w tej postaci. Sprawdź czy 
drukarka jest skonfigurowana dla 80 kolumn. (System III drukuje tylko w trybie 80 kolumn). 

 
• Podłączenie zapasowego modułu System III: należy zapoznać się z rysunkiem poniżej. 
• Wyjście Debug CPM3: należy podłączyć przewód zakończony złączem RJ-45 do odpowied-

niego gniazda. Drugi koniec przewodu zakończony złączem DB-9 (żeński) do portu szerego-
wego w komputerze PC (port COM1 - zazwyczaj DB-9, męski). 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Wyjście Debug DRL3: należy podłączyć przewód zakończony złączem RJ-45 do odpowiednie-

go gniazda znajdującego się z przodu karty linii. Drugi koniec przewodu zakończony złączem 
DB-9 (żeński) do portu szeregowego w komputerze PC (port COM1 - zazwyczaj DB-9, męski). 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Złącze zasilania: do podłączenia lokalnego zasilania sieciowego (kabel nie jest dostarczony w 

komplecie). 
 

RJ45 DB-9 WIDOK Z TYŁU 

PIN 2 do PIN5 
PIN 5 do PIN 3 
PIN 6 do PIN 2 

PIN 3 do PIN 2 
PIN 4 do PIN 3 
PIN 5 do PIN 5 

RJ45 DB-9 WIDOK Z TYŁU 

ZŁĄCZE DB-25 
WYJŚCIE DRU-
KARKI RÓWNO-
LEGŁEJ 

NIE  
UŻYWANE 

WYJŚCIE 
DEBUG 
CPM3 

12 ZŁĄCZ 
RJ-45 NIE 
UŻYWANE 

PRZEŁĄCZ-
NIK ADRESU 
ODBIORNIKA 

12 ZŁĄCZ RJ-45 
NIE UŻYWANE 

UWAGA: WSZYSTKIE 
URZĄDZENIA ZEWNĘTRZ-
NE POWINNY BYĆ ZAMON-
TOWANE W TYM SAMYM 
POMIESZCZENIU CO 

ODBIORNIK 

WSZYSTKIE 
OBWODY MAJĄ 
OGRANICZENIA 
NAPIĘCIOWO-
PRĄDOWE 

ZŁĄCZA DO 
PODŁACZENIA 
DRUGIEJ TYL-
NEJ PŁYTY 

NALEŻY ZAPOZNAĆ 
SIĘ Z DIAGRAMEM 
POŁĄCZENIA SYSTE-
MU Z ZASILACZEM 
UPS 

ZŁĄCZE IEC DO 
PODŁACZENIA 
ZASILANIA SIECIO-
WEGO 230 V~ / 50 Hz 

WYJŚCIE 
RS-232 DO 
PODŁĄ-
CZENIA 
DO KOM-
PUTERA 
PC 

WYJŚCIE 
RS-232 DO 
PODŁĄ-
CZENIA 
DRUKARKI 
SZEREGO-
WEJ 

WYJŚCIE 
ETHERNET 
10/100 
BaseT 

25 PAR RJ-21 NADZÓR LINII TELEFONICZNYCH 

OKABLOWANIE SYSTEM III 
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UWAGA ! Aby zredukować ryzyko porażenia prądem urządzenie powinno być podłączone do uzie-
mienia obiektu. Urządzenie należy podłączyć odpowiednim przewodem zapewniającym poprawne 
uziemienie. 
 
• Wyjście do podłączenia komputera PC RS-232: zapewnia połączenie pomiędzy urządze-

niem a lokalnym komputerem PC. Do podłączenia należy użyć prosty przewód szeregowy. 
• Wyjście drukarki szeregowej RS-232: zapewnia połączenie drukarki szeregowej lub lokalne-

go komputera PC. 
• Złącze telefoniczne 25 parowe: należy podłączyć do modułu PBX lub BP3X-3 
• Wyjście Ethernet 10/100 BaseT: wyjście do podłączenia do sieci Ethernet poprzez port 1025. 

Wyjście to jest podstawowym wyjściem systemu Sur-Gard i zapewnia standardowy protokół 
Sur-Gard na wyjściu. Wszystkie lub kilka typów wirtualnych odbiorników mogą być mapowane 
do wyjścia Sur-Gard. 

 
 

ODBIORNIK 1 

ODBIORNIK 2 

NALEŻY UŻYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZE-
WODÓW ORYGINALNYCH DOSTĘPNYCH W 
SPRZEDAŻY. STOSOWANIE PRZEWODÓW NIE 
ORYGINALNYCH MOŻE SPOWODOWAĆ 
USZKODZENIE URZĄDZENIA. UŻYWAJĄC 
PRZEWODU RJ-45 NALEŻY PODŁĄCZYĆ WYJ-
ŚCIE PODSTAWOWEGO MODUŁU ODBIORNI-
KA 1 DO WEJŚCIA ODBIORNIKA 2 ZAPASOWE-
GO. WYJŚCIE Z ODBIORNIKA 2 ZAPASOWEGO 
NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO WEJŚCIA ODBIORNI-
KA 1 PODSTAWOWEGO. 

NALEŻY UŻYĆ MAŁEGO ŚRUBOKRĘTA ABY 
ZMIENIĆ ADRES ODBIORNIKA. DLA ODBIORNI-
KA 2 ZAPASOWEGO ADERS POWINIEN BYĆ 
USTAWIONY NA 2. 

OKABLOWANIE SYSTEM III W WERSJI Z REDUNDANCJĄ   
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Płyta tylna System III 

ZŁĄCZE ZASILANIA 
240 V~ / 50 Hz 

12 V= / 25 mA 

WYJŚCIE 
240 V~ / 50 Hz 

WEJŚCIE 
240 V~ / 50 Hz 

MASA 

STYK NC - NISKIE NAPIĘCIE BATERII 

STYK NC - BRAK ZASILANIA AC 

UWAGA ! Aby zredukować ryzyko porażenia prądem urządzenie powin-
no być podłączone do uziemienia obiektu. Urządzenie należy podłączyć 
odpowiednim przewodem zapewniającym poprawne uziemienie. 

PODŁĄCZENIE UPS DO SYSTEM III 

UPS 
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1.4. Instalacja i testowanie odbiornika 
 
Firma DSC zaleca przetestowanie pracy odbiornika przed jego zainstalowaniem. Wcześniejsze zapo-
znanie się ze strukturą systemu i zasadą działania ułatwi końcową instalację urządzenia. 
 
Do wykonania testu potrzebne będą następujące urządzenia: 
• Przewód sieciowy do podłączenia zasilania do odbiornika 
• Jedna linia telefoniczna 
• Jedna lub więcej central alarmowych z dialerem telefonicznym 
 
1. Należy rozpakować elementy systemu 

UWAGA: należy ostrożnie wypakować odbiornik i sprawdzić czy nie uległ uszkodzeniu pod-
czas przesyłki. W przypadku widocznego uszkodzenia należy natychmiast powiadomić o tym 
fakcie kuriera. 

2. Należy odkręcić panel przedni i otworzyć odbiornik. 

UWAGA: przed włożeniem modułu CPM3 należy podłączyć przewód wstążkę do płyty UIB3. 
Przed włożeniem PSC3 należy podłączyć podświetlenie wyświetlacza LCD. 

3. Należy włożyć wszystkie karty w obudowę we właściwych pozycjach. Należy podłączyć przewód 
wstążkę od panelu przedniego do modułu CPM3 przed jego włożeniem. Następnie podłączyć pod-
świetlenie wyświetlacza LCD do modułu PSC3 przed jego włożeniem. 

4. Należy włożyć moduł PSU3 do obudowy i właściwie zamontować. 

5. Należy podłączyć linię telefoniczną. 

6. Należy podłączyć zasilanie używając standardowego przewodu komputerowego (nie jest dostar-
czany w komplecie). 

7. Ekran LCD zacznie działać i wyświetli usterki (drukarki, komputera, uszkodzenie linii telefonicznej). 
Jeżeli linia telefoniczna jest przyłączona do modułu DRL3 i jest sprawna to czerwona dioda LED na 
module powinna być zgaszona. Jeżeli dioda czerwona LED świeci ciągle należy upewnić się czy linia 
telefoniczna jest podłączona do właściwego wejścia. 

UWAGA: wewnętrzna diagnostyka urządzenia może potrzebować więcej niż jedną minutę po 
podaniu zasilania sieciowego. 

8. Należy wysłać sygnał z centrali alarmowej do odbiornika. Sygnał powinien się pojawić na ekranie 
LCD. Po wyświetleniu komunikatu należy go potwierdzić przyciskając przycisk potwierdzenia [ACK]. 
Naciśnięcie przycisku wycisza wewnętrzny brzęczyk i czyści ekran LCD odbiornika. 
 
1.5. Opis (Działanie) 
 
1.5.1. Praca na ustawieniach fabrycznych 
 
Jeżeli nie wprowadzono żadnych zmian w programowaniu praca odbiornika na ustawieniach fabrycz-
nych wygląda następująco: 
• Odbiór połączenia przychodzącego po jednym dzwonku 
• Wysłanie serii sygnałów handshake w następującym porządku: 

1 2300 Hz 
2 1400 Hz 
3 Dual-tone 
4 SIA FSK 
5 ITI, Modem IIE/IIIa2 
6 Modem II 

• Odbiór dowolnego z formatów transmisji, z wyjątkiem 3/2, 3/1 z sumą kontrolną, SKFSK, 4/2 
rozszerzony i 4/2 z sumą kontrolną (patrz opcja [95]) 

• Wyżej wymienione formaty mogą zostać manualnie wybrane 
• Sygnały mogą być pokazane na wyjściu Debug do komputera, jak zostaną odebrane. Sygnały 

zostaną także przesłane na drukarkę i do komputera podłączonego do portu szeregowego 
COM1 lub złącza sieciowego 10/100BaseT. Fabryczne kody zdarzeń opisane w Bibliotece De-
kodowania i Tablicy kodów Zdarzeń DRL3 będą użyte do przesłania informacji w protokole Sur-
Gard do komputera jeżeli jest podłączony. 
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• Jeżeli komputer nie jest podłączony należy przycisnąć przycisk potwierdzenia [ACK] na modu-
le CPM3 aby wyciszyć brzęczyk i wyczyścić ekran LCD. 

 
1.5.2. Wirtualne połączenie 
 
Każdy odbiornik ma jeden stały adres IP i kilka związanych z nim portów. Programowanie pakietowe 
używa portów do realizacji określonych zadań. Zarządzanie konfiguracją z programu Console jest 
realizowane przez port 1024. Program System III Console jest przeznaczony do pracy w systemach 
Windows 98/ME/NT/2000/XP i zapewnia graficzne menu dla zarządzania konfiguracją. Dodatkowe 
funkcje dostępne z programem Console to zapis ustawień wirtualnego odbiornika i kreator konfigura-
cji. 
UWAGA: Przy pracy w środowisku Windows NT użytkownik musi być zalogowany jako admi-
nistrator lub z uprawnieniami administratora aby móc w pełni używać programu Console. 
 
1.5.3. Adresowanie komunikatów o stanie urządzeń 
 
Stan karty linii jest raportowany z jej fizycznym adresem. Numer odbiornika i numer slotu gdzie dana 
karta linii jest włożona jest automatycznie przypisywany dla karty. Wszystkie informacje dotyczące 
stanu kart linii są zapisywane w formacie Sur-Gard. Raportowanie stanu danej karty na wyjściu do 
komputera i drukarce jest fizycznie powiązane z fizycznym adresem karty. 
 
1.5.4. Komunikacja z komputerem z programem odbiorczym (Port 1025) 
 
Tradycyjna komunikacja do komputera z programem odbiorczym zapewniona przez port 1025 przy 
połączeniu Ethernet. Ten port jest standardowym wyjściem Sur-Gard i zapewnia standardowy proto-
kół komunikacyjny Sur-Gard. 
 
1.5.5. Kompatybilność 
 
Odbiornik może współpracować z następującymi programami obsługującymi protokół  SYSTEM III 
Sur-Gard: 
• MAS 
• DICE 
• SIMS II 
• GENESYS 
• S.I.S. 
• IBS 
• MicroKey 
 
Należy zapoznać się ze specyfikacją techniczną programów nie wymienionych na tej liście w celu 
potwierdzenia kompatybilności z odbiornikiem System III. 
 
1.5.6. Protokoły automatycznego odbioru 
 
System III może wysyłać informacje do komputera w wielu różnych protokołach, poprzez sieć TCP/IP 
i/lub port RS-232. Kompletna lista protokołów może zostać udostępniona na prośbę. 
 
1.5.7. Protokół przesyłu danych 
 
System III fabrycznie używa następujących ustawień do przesyłania i odbioru danych przez port RS-
232: szybkość transmisji 9600 baud, 1 bit startu, 8 bitów danych, 0 bitów parzystości i 1 bit stopu. 
Ustawienia te można zmienić w programowaniu odbiornika. 
 
1.5.8. Potwierdzenie odbioru sygnału 
 
Odbiornik System III wymaga potwierdzania odbioru przesyłanych komunikatów zdarzeń przez kom-
puter z programem odbiorczym. Komputer powinien wysłać potwierdzenie [ACK] (Hex 06) w ciągu 4 
sekund po każdym przesłanym komunikacie. Nie potwierdzenie sygnału przychodzącego wywołuje 3 
retransmisje sygnału a potem stan usterki komunikacji. 
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Podczas trwania usterki komunikacji odbiornik przestaje przesyłać sygnały do komputera z wyjątkiem 
sygnału testowego sprawdzającego poprawność połączenia pomiędzy odbiornikiem a komputerem.  
Taka sama sytuacja ma miejsce gdy odbiornik odbiera sygnał „nie potwierdzenia” [NCK] (Hex 15). W 
czasie trwania usterki komunikacji z komputerem odbiornik może zapamiętać do 256 zdarzeń na 
każdą kartę linii w wewnętrznej pamięci karty. Komunikacja powraca sygnał testowy zostanie po-
twierdzony. Po wznowieniu łączności wszystkie sygnały przechowywane w rejestrze zdarzeń są 
przesyłane do komputera. 
 
1.5.9. Odpowiedzi od komputera 
 
Kiedy moduł CPM3 wyśle komunikat o zdarzeniu do komputera to oczekuje na jedną z trzech możli-
wych odpowiedzi: ACK (potwierdzone), NAK (nie potwierdzone) lub Unknow/No response (nieznane/
brak odpowiedzi). Jeżeli moduł CPM3 otrzyma informację zwrotną ACK oznacza to że komputer 
otrzymał komunikat i komunikacja zakończyła się sukcesem. Jeżeli otrzyma informację NAK oznacza 
to że komputer otrzymał komunikat ale jest on dla niego nie zrozumiały. Karta linii będzie próbować 
wysłać ponownie komunikat 25 razy. Jeżeli po 25 próbach moduł CPM3 nadal będzie otrzymywał 
sygnał NAK to karta DRL3 wygeneruje wewnętrzny błąd komunikacji. Po otrzymaniu 20 sygnałów 
NAK moduł CPM3 wyśle informację o wewnętrznym błędzie komunikacji na drukarkę. Każda inna 
odpowiedź od komputera włączając w to brak odpowiedzi powoduje powtórzenie przesłania komuni-
katu przez moduł CPM3 4 razy. Jeżeli po 4 próbach moduł CPM3 nie otrzyma odpowiedzi lub odpo-
wiedź będzie nieznana to moduł CPM3 uznaje, że połączenie jest uszkodzone i generuje alarm. 
 
1.5.10. Brak odpowiedzi od komputera 
 
Kiedy komputer nie odpowiada na transmisję od odbiornika to moduł CPM3 generuje usterkę ‘SG-
Serialx fail’ (‘Usterka połączenia z komputerem przez port szeregowy’) lub usterkę ‘SG-TCP/IPx fail-
’ (‘Usterka połączenia z komputerem przez sieć TCP/IP’). Podczas trwania usterki moduł CPM3 
nadal przesyła sygnał testowy sprawdzający poprawność połączenia pomiędzy odbiornikiem a kom-
puterem aż do czasu otrzymania odpowiedzi. System III wysyła periodycznie co 30 sekundy po 4 
sygnały testowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sygnał ten jest używany do nadzoru komunikacji pomiędzy odbiornikiem a komputerem. Jest on au-
tomatycznie wysyłany co 30 sekund. Po odebraniu sygnału testowego komputer powinien automa-
tycznie potwierdzić jego odebranie i przesłać do odbiornika sygnał [ACK]. Czas pomiędzy kolejnymi 
sygnałami testowymi jest regulowany w programie modułu CPM3 w zakresie od 01 do 99 sekund 
(zalecane jest ustawienie na 30 sekund). Jeżeli moduł CPM3 nie otrzyma od komputera potwierdze-
nia odebrania sygnału natychmiast przesyła sygnał powtórnie. Ilość prób jest ograniczona do 4. 
 
System III domyślnie przesyła sygnały poprzez sieć TCP/IP. Jeżeli połączenie TCP/IP będzie wyka-
zywać usterkę to system automatycznie przełączy się na przesyłanie danych poprzez port szerego-
wy. Jeżeli połączenie poprzez port szeregowy będzie wykazywać usterkę to system przejdzie w tryb 
obsługi ręcznej. Wszystkie sygnały będą wyświetlane na ekranie LCD i będą wymagały ręcznego 
potwierdzenia poprzez naciśnięcie przycisku [ACK] na panelu przednim odbiornika.  
Aby przywrócić połączenie z komputerem przez sieć TCP/IP musi zostać wygenerowany sygnał re-
setu z poziomu programu Console. Jeżeli bufor zdarzeń danej karty linii się wypełni to karta przesta-
nie odbierać połączenia przychodzące. 
 
 

 
00000 
s 
@ 
[DC4] 

100000sssssssssss@ssss[DC4] 
Numer odbiornika. 
spacja 
Identyfikator testu. 
Koniec komunikatu, 14 Hex 

Protokół (1) testowego sygnału nadzoru 
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1.5.11. Format komunikatu wewnętrznego (SIA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Należy zapoznać się z rozdziałem „Komunikaty wewnętrzne CPM3”. 
 
2. Tryby pracy modułu CPM3 
 
2.1. Regulacja kontrastu 
 
Aby zwiększyć kontrast należy nacisnąć razem przyciski [UP] i [ENTER]. Aby zmniejszyć kontrast 
należy nacisnąć razem przyciski [DOWN] i [ENTER]. Operacja ta może zostać wykonana w każdej 
chwili po włączeniu zasilania odbiornika. 
 
2.2. Tryb aktywności 
 
W trybie aktywności podstawowe połączenie z komputerem realizowane jest poprzez sieć TCP/IP. 
Jeżeli połączenie poprzez sieć jest uszkodzone to komunikacja jest realizowana poprzez port szere-
gowy odbiornika. Aby przywrócić połączenie z siecią TCP/IP musi zostać wygenerowany sygnał re-
setu z poziomu programu Console. Numer IP modułu CPM3 jest wyświetlany na ekranie LCD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Tryb manualny 
 
Podczas pracy w trybie manualnym każde zdarzenie aktywuje wewnętrzny brzęczyk i musi być po-
twierdzone naciśnięciem przycisku [ACK]. Każde zdarzenie jest przesyłane na drukarkę podłączoną 
do odbiornika i wyświetlane na ekranie LCD modułu CPM3. Komunikaty składające się z ponad 80 
znaków będą wyświetlane w dwóch liniach. Po ręcznym potwierdzeniu sygnału komunikat znika z 
ekranu LCD.  
 
 

 
0 
RR 
LLL 
0000 
NYYZZ 
[DC4] 

0RRLLL[#0000|NYYZZZZ] 
Identyfikator protokołu 
Numer odbiornika (CPM3) 
Numer karty linii (000 oznacza komunikat CPM3) 
Konto System III. 
Typ zdarzenia (SIA) 
Koniec komunikatu, 14 Hex 
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UWAGA: Moduł CPM3 może wyświetlić maksymalnie 5000 nie potwierdzonych zdarzeń. 
 
2.4. Tryb czuwania 
 
Jeżeli w systemie pracują dwa moduły CPM3 to gdy jeden pracuje w trybie aktywności lub w trybie 
manualnym to drugi pozostaje w trybie czuwania. Jeżeli aktywny moduł CPM3 ulegnie uszkodzeniu 
to drugi moduł pozostający w trybie czuwania automatycznie przejmuje kontrolę nad systemem. Ad-
res IP modułu zostaje wyświetlony na ekranie LCD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Usterka systemowa 
 
Kiedy w systemie pojawia się usterka to w dolnej części ekranu LCD wyświetlany jest komunikat 
‘SYSTEM TROUBLE’. 
• Aby zobaczyć jakie usterki występują w systemie należy jednocześnie nacisnąć przyciski 

[SCROLL UP] i [SCROLL DN]. (Wszystkie sygnały muszą zostać wcześniej potwierdzone aby 
opcja była dostępna). 

• Aby powrócić do ekranu podstawowego należy ponownie jednocześnie nacisnąć przyciski 
[SCROLL UP] i [SCROLL DN], lub poczekać do samoczynnego powrotu z menu usterek. 

 
Poniżej przedstawiono usterki które mogą się pojawić w systemie: 
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3. Tryby pracy karty DRL3 
 
3.1. Tryb czuwania 
 
Po włączeniu zasilania karta linii wchodzi w tryb czuwania i zaczyna monitorować stan linii telefonicz-
nej i modułu CPM3. W zależności od statusu systemu każda z kart linii może znajdować się w nastę-
pujących stanach wskazywanych za pomocą diod LED na panelu przednim: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Ilość mignięć żółtej diody LED informuje o występującej usterce: 
 1. Brak łączności z modułem CPM3 
 2. Nie ustawiony zegar dla danej karty linii 
 3. Polecenie EBUS w celu dezaktywacji karty zostało wysłane 
 4. Zapełniony bufor komputera lub drukarki 
 5. Nieprawidłowa suma kontrolna po wgraniu nowego oprogramowania karty linii 
 
3.2. Usterka linii 
 
Karta linii DRL3 sprawdza napięcie występujące na linii telefonicznej. Dioda sygnalizuje usterkę linii 
gdy napięcie na niej spada poniżej 12 V=. 
 
Drukarka: 

 
 
 

Komputer: 
 
 

 
Numer heksadecymalny od 01 do 0C który przedstawia numer slotu w odbiorniku gdzie została wło-
żona karta linii zostanie wpisany w komunikat powyżej w polu ’00’. 
 
Numer heksadecymalny od 01 do 02 przedstawia numer odbiornika w który została włożona karta 
linii, zostanie wpisany w komunikat powyżej w polu ’SS’. 
 
Gdy usterka linii zostanie usunięta dioda LED usterki zgaśnie. Na drukarkę i do komputera zostaną 
przesłane następujące komunikaty: 
 
Drukarka: 

 
 
 
 

Komputer: 
 
 

DIODA LED ŚWIECI ZGASZONA MIGA 

LINIA 
(Dioda czerwona) 

Uszkodzona 
linia 

Linia sprawna N/A 

STATUS 
(Dioda żółta) 

On-line Off-line *stan usterki 

WATCHDOG 
(Dioda niebieska) 

Karta linii 
funkcjonuje 

Karta linii nie funkcjonuje 

Jul 17 1998-08:08:28-SS/OO-SG-RR-LLL-0000- 
PHONE LINE TROUBLE 

0RRLLL[#0000¦NLTSSOO][DC4] 

Jul 17 1998-08:08:35-SS/OO-SG-RR-LLL-0000- 
PHONE LINE RESTORE 

0RRLLL[#0000¦NLRSSOO][DC4] 
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UWAGA! W systemie może wystąpić jeszcze dodatkowa usterka linii jeżeli uaktywniona jest 
opcja Linii Zapasowej (Backup Line). Należy zapoznać się z opcją [0E]. 

 
3.3. Usterka CPM3 
 
Jeżeli karta linii DRL3 nie wykryje w systemie modułu CPM3 to zaczyna zapisywać do rejestru 
wszystkie połączenia przychodzące. Karta DRL3 może zapamiętać do 512 komunikatów  dla drukar-
ki oraz komputera. Kiedy rejestr zdarzeń zostanie zapełniony karta linii przestaje odbierać połączenia 
przychodzące a dioda LED Statusu zacznie migać. Gdy moduł CPM3 zacznie pracować poprawnie 
to wszystkie informacje przechowywane w rejestrze zdarzeń karty linii zostaną przesłane do modułu 
CPM3 wraz z dokładnym czasem ich odebrania. 
 
3.4. Przyjmowanie danych 
 
Podczas przyjmowania danych żółta dioda LED Status świeci. Moduł DRL3 dekoduje wszystkie przy-
chodzące informacje i zachowuje je w rejestrze zdarzeń. Kiedy zostanie odebrany prawidłowy sygnał 
to karta linii wysyła sygnał kiss-off do centrali i przesyła zdekodowane sygnały na drukarkę i do kom-
putera poprzez moduł CPM3. Moduł DRL3 przesyła każde zdarzenie na drukarkę aby umożliwić ich 
przejrzenie operatorowi systemu. Dwa komunikaty o problemie z przesyłaniem danych mogą zostać 
przesłane na drukarkę: ‘Fault Data’ (Błędne dane) i ‘Fault Call’ (Usterka komunikacji). 
 
3.4.1. Komunikat ‘Błędne Dane’ 
Gdy w systemie występuje problem tego typu to na drukarkę i do komputera są przesyłane następu-
jące informacje: 
 
Drukarka: 

 
 
 
 

Komputer: 
 

 
 

Komunikat na wyjściu do komputera dotyczący konta ‘0000’ informuje, że dane zostały przesłane, 
ale nie są poprawne (na przykład: powtórzenia przesyłu danych były nieidentyczne lub wystąpił błąd  
parzystości). 
 
3.4.2. Komunikat ‘Usterka Komunikacji’ 
Gdy w systemie występuje problem tego typu to na drukarkę i do komputera są przesyłane następu-
jące informacje: 
 
Drukarka: 

 
 
 
 

Komputer: 
 
 
 

Komunikat na wyjściu do komputera informuje, że połączenie zostało odebrane, ale żadne dane nie 
zostały wykryte. Mogło wystąpić pomyłkowe wybranie numeru telefonicznego stacji monitorowania 
przez osobę z zewnątrz lub też centrala alarmowa która połączyła się z odbiornikiem nie odpowie-
działa na wysyłane przez niego handshake’i.  
 
Komunikat na komputerze: NACKed 25 razy po kolei. 
Komunikat na drukarce: Internal Comm. Error 
Sygnał na komputerze: RRLLL[#0000¦NRTSSOO][DC4] 

Jun 25 1998-11:18:07-SS/OO-SG-12-234-0000- 
INVALID REPORT 

012234[#0000¦NYNSSOO][DC4] 

Jun 25 1998-11:18:07-SS/OO-SG-12-234-0000- 
COMMUNICATION FAIL 

012234[#0000¦NYCSSOO] [DC4] 
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4. Programowanie i obsługa 
 
4.1. Wprowadzenie 
Odbiornik System III może być programowany ręcznie lub przy użyciu wyjścia DEBUG zlokalizowa-
nego na każdej karcie za panelem przednim lub zdalnie przy użyciu sieci TCP/IP i oprogramowania 
System III Console. Wyjście DEBUG jest generalnie przeznaczone do testowania i lokalizowania 
usterek. Programowanie ręczne umożliwia wszystkich opcji odbiornika do pracy lokalnej lub zdalnej. 
Programowanie ręczne nie umożliwia grupowania kart liniowych. 
 
4.2. Oprogramowanie „System III Console” 
Zaleca się aby programowanie przy użyciu oprogramowania System III Console było podstawową 
metodą programowania odbiornika. 
 
4.3. Programowanie przez wyjście DEBUG 
Wyjście DEBUG umożliwia zaprogramowanie karty liniowej i jej diagnostykę. Do programowania 
przez wyjście DEBUG potrzebny jest przewód który zrealizuje połączenie karty linii z portem COM 
komputera w trybie transmisji szeregowej. Komputer musi mieć zainstalowany system operacyjny 
Windows 95 lub nowszy.  
Uwaga: Programowanie przez wyjście DEBUG dotyczy tylko opcji w profilu „0”.   
WSZYSTKIE USTAWIENIA WYJŚCIA DEBUG SĄ TRACONE GDY ODBIORNIK MA WYŁACZONE 
ZASILANIE LUB KARTY LINII SĄ RESTARTOWANE ALBO WYJMOWANE Z OBUDOWY.         
 
4.3.1. Podłączenie przewodu DEBUG 
Podłącz wtyczkę RJ-45 przewodu DEBUG do gniazdka w przedniej części karty linii. 
Podłącz „żeński” DB-9 przewodu DEBUG do portu szeregowego COM w komputerze PC.       
 
4.3.2. Ustawienia komputera 
Na komputerze z systemem WIN95 lub nowszym należy kliknąć na przycisk „Start”. Następnie wy-
brać kolejno „Programy > Akcesoria > Komunikacja >HyperTerminal”. Należy uruchomić program 
HyperTerminal (Hypertrm.exe). 
Powinno pojawić się okno opisu nowego połączenia z kursorem migającym w polu nazwa. Wpisz 
nazwę i naciśnij „OK”.  

Pojawi się okno definicji połączenia. Jako medium połączenia należy 
wybrać port COM komputera i potwierdź „OK”.  

Pojawi się okno właściwości portu COM. Należy ustawić: 
Liczba bitów na sekundę: 19200 
Bitów danych: 8 
Parzystość: brak 
Bity stopu: 1 
Sterowanie przepływem: brak 
 
Po ustawieniu parametrów, potwierdź naciskając „OK”. 
Powinno pojawić się okno HyperTerminala. Naciśnij dowolny przy-
cisk, pojawi się menu debugowania. 
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Komendy z klawiatury komputera 
Przycisk klawiatury „litera D” - naciśnięcie inicjuje transmisję pliku do karty linii. 
Przycisk klawiatury „litera O” - naciśnięcie pozwala użytkownikowi załadować aktualnie programowa-
ne opcje karty linii lub ustawić opcji określoną wartość.   
 
4.3.3. Przesyłanie danych 

1. Naciśnij przycisk „D” na klawiaturze komputera, aby zainicjować transmisję pliku binarnego. 
HyperTerminal wyświetli komunikat o gotowości do transmisji: 
Ready to download 
CCCC 

2. W menu HyperTerminala wybierz „Transfer”, a następnie „Wyślij plik”. Na ekranie komputera 
pojawi się okno wysyłania pliku. 

3. Zmień protokół na „Xmodem” i ustaw po-
prawną ścieżkę dostępu do pliku który będzie 
wysyłany. 

4. Kliknij na przycisk „Wyślij”. Pojawi się okno 
stanu transmisji. Po poprawnym zakończeniu 
transmisji danych karta linii w odbiorniku wy-
kona automatycznie restart.   

4.4. Programowanie ręczne 
W przedniej części odbiornika, obok wyświetlacza LCD znaj-
dują się trzy przyciski: SCROLL UP (przewijanie do góry), 
SCROLL DOWN (przewijanie do dołu) oraz ENTER 
(zatwierdź). Przyciski te umożliwiają dostęp do programowa-
nia kart linii i CPM3, oraz przeglądania komunikatów alarmo-
wych i usterkowych w trybie ręcznym.  
Tryb Konfiguracji umożliwia programowanie funkcji i opcji 
odbiornika System III. Aby wejść do Trybu Konfiguracji, nale-
ży nacisnąć przycisk [Enter]. Na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat z zachętą o podanie kodu (patrz obok). 
Przy użyciu przycisków należy wpisać Kod Master (kod 
główny). Kod Master jest ustawiony w fabryce jako [CAFE]. 
Kod Master może być zmieniony tylko przez użytkownika 
kodu Master. 
 
 
 
 
 
Po wpisaniu poprawnego kodu wyświetlacz pokaże menu 
konfiguracyjne. Menu CPM Options (Opcje CPM) pozwala 
użytkownikowi dostosować do swoich potrzeb sposób adre-
sowania TCP/IP. W tym menu programowane są też hasła, 
ustawienia portu COM i inne funkcje. Zapoznaj się z opisami 
funkcji CPM i ich ustawieniami fabrycznymi.     

Naciśnij [UP] lub [DOWN] aby usta-
wić znaki kodu. Naciśnij [ENTER] aby 

przejść do następnego znaku.    
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4.4.1. Programowanie zaawansowane 
Menu Advanced Programming (Programowanie zaawansowane) umożliwia użytkownikowi zmia-
nę opcji określonego profilu i kart linii. CPM3 poprosi o podanie numeru karty linii, numeru profilu i 
numeru opcji. Kiedy wszystkie te informacje zostaną wprowadzone (numer karty linii, numer profilu i 
numer opcji) CPM3 wyświetli bieżące ustawienie wybranej opcji. Użytkownik może zmienić ustawie-
nie opcji przyciskami [UP] i [DOWN]. Po zmianie ustawienia opcji CPM3 wyświetli komunikat: 

Line card Menu (Menu kart linii)  
0 Go to next Line card number (Idź do następnej karty linii)  
1  Go to the next profile number (Idź do następnego profilu)   
2  Go to the next option number (Idź do następnej opcji)  
3 Save (Zapisz)    

Użytkownik może zmieniać profile i opcje dla karty linii. Po zakończeniu zmian opcji i profili dla każ-
dej karty należy dokonać zapisu aby wprowadzone zmiany zostały wprowadzone do pamięci. Aby 
wyjść z TEGO menu użytkownik musi nacisnąć jednocześnie przyciski [SCROLL UP] i [SCROLL 
DOWN]. 
Uwaga! Karta linii musi zostać zrestartowana, aby wprowadzone zmiany wpłynęły na pracę odbiorni-

ka System III. 

WYBIERZ OPCJĘ KARTY LINII 
 
Powrót 
Programowanie opcji karty linii 
Twardy reset karty linii 

4.4.2. Funkcje systemowe 
 
Reset the CPM3 (Restart CPM3) 
Wykonuje restart CPM3. Jest to konieczne aby zmiany 
niektórych opcji zostały odczytane przez odbiornik. 
Dotyczy to na przykład zmiany adresu IP. 
 
Date and Time (Data i czas) 
Funkcja ustawiania aktualnej daty i czasu w odbiorniku 
System III. To może zostać zrobione także przy użyciu 
programu Console.  

MENU FUNKCJI SYSTEMOWYCH 
 
Powrót 
Restart CPM3 
Data i czas 

Inne opcje programowania karty linii: 
 
Cold boot Line Card (Twardy reset karty linii)  
Kasuje ustawienia wybranej karty linii do nastaw 
fabrycznych, rejestr zdarzeń jest także kasowany.      
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4.5. Opcje CPM3 
 

Opcja [01]:  IP ADDRESS (ADRES IP)  
- FABR. [10.0.7.100] 
Wpisz adres IP dla CPM3. Upewnij się że adres przy-
dzielony dla CPM3 jest adresem unikalnym. 
 
Opcja [02]:  SUBNET MASK ADDRESS  
(MASKA ADRESU PODSIECI) - FABR. [255.255.0.0] 
Wpisz maskę adresu podsieci dla CPM3. 
 
Opcja [03]:  GATEWAY ADDRESS (ADRES BRAMY) 
- FABR. [0.0.0.0] 
Wpisz maskę bramy dla CPM3. 
 
Opcja [04]:  AUTO UPDATE TIME & DATE 
(AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA CZASU I DATY) 
- FABR. [0] 
Ta opcja pozwala aby oprogramowanie do automatycz-
nego odbioru, współpracujące z odbiornikiem System III 
aktualizowało czas i datę w CPM3 poprzez port TCP/IP.  

Naciskaj [UP] lub [DOWN] aby usta-
wić wartość. Naciśnij [ENTER] aby 
przejść do następnego znaku. 

 
Stary adres IP:      010.000.013.240 
Nowy adres IP:     000.000.000.000 

Jeśli opcja jest uaktywniona, CPM3 musi otrzymać informację o aktualizacji daty i czasu w ciągu 
24h od ostatniej poprzedniej aktualizacji. Jeśli to nie nastąpi odbiornik System III prześle informa-
cję o tym stanie na drukarkę i do komputera z programem do automatycznego odbioru. Stan 
usterki w CPM3 nie wystąpi. Funkcja aktualizacji czasu i daty w programie Console musi zostać 
wyłączona jeśli ta funkcja jest włączona. 
Komunikat na wydruku: „Time&Date Update Fail” 
Komunikat do programu odbiorczego: „0RRLLL[#0000|NRU 0000] 
 
Opcja [05]: CONTRAST ADJUST (REGULACJA KONTRASTU) 
Ta opcja pozwala na ustawienie kontrastu wyświetlacza. Zmiany dokonuje się przez przyciskanie 
przycisków [UP] i [DOWN]. Kontrast można też zmienić używając samych przycisków obok wy-
świetlacza. Jednoczesne naciśnięcie przycisków [UP] i [ENTER] zwiększa kontrast. Jednoczesne 
naciśnięcie przycisków [DOWN] i [ENTER] zmniejsza kontrast.   
 
Opcja [06]: PASSWORD MENU (MENU KODÓW) - FABR. [CAFE] 
Ta opcja pozwala na zmianę i kasowanie kodów dostępu użytkowników odbiornika. System III 
umożliwia zdefiniowanie czterocyfrowych kodów dla 16 użytkowników. Użytkownik nr [0] to użyt-
kownik kodu Master (kod główny). Kody od [1]  do [F] mogą być przydzielone pozostałym użyt-
kownikom (operatorom). Kod Master ma dostęp do wszystkich poziomów programowania. Użyt-
kownicy od [1] do [F] nie mają dostępu do ustawień CPM3. Aby skasować kod użytkownika, na-
leży zaprogramować go jako [FFFF].  
Uwaga! Użytkownika Master, numer [0], nie można skasować.        
 
Opcja [07]: COM1 BAUD RATE (SZYBKOŚĆ COM1) - FABR. [9600] 
Ta opcja pozwala na ustawienie szybkości transmisji (RS232) przez port COM1 odbiornika. 
Przez ten port odbywa się komunikacja odbiornika System III z komputerem z programem do 
automatycznego odbioru. Możliwe ustawienia: 2400, 4800, 9600, 19200.  
 
Opcja [08]: COM1 DATA BITS (BITY DANYCH COM1) - FABR. [8] 
Ta opcja pozwala na ustawienie liczby bitów danych w transmisji (RS232) przez port COM1 od-
biornika. Przez ten port odbywa się komunikacja odbiornika System III z komputerem z progra-
mem do automatycznego odbioru. Możliwe ustawienia: [7] - 7 bitów, [8] - 8 bitów, [9] - 9 bitów.  
 
Opcja [09]: COM1 PARITY (PARZYSTOŚĆ COM1) - FABR. [0] 
Ta opcja pozwala na ustawienie parzystości dla transmisji (RS232) przez port COM1 odbiornika.  
Możliwe ustawienia: [0] - bez kontroli parzystości, [1] - parzystość nieparzysta, [2] - parzystość 
parzysta. Uwaga! Liczba bitów stopu wynosi 2 i nie może być zmieniona. 
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Opcja [0A]: COM2 FORMAT (FORMAT COM2) - FABR. [0] 
Ta opcja pozwala na ustawienie trybu pracy portu COM2 w odbiorniku System III. Aby wyłączyć 
ustaw opcję na [0]. Aby COM2 pracował jako port do wydruku komunikatów na drukarce szere-
gowej - ustaw opcję na [1]. Aby COM2 był podłączony do komputera i przekazywał mu komuni-
katy drukarkowe - ustaw [2].  
Aby uaktywnić interfejs SCADA poprzez COM2 - ustaw [3] (to ustawienie będzie do wykorzysta-
nia w przyszłości).       
 
Opcja [0B]: COM2 BAUD RATE (SZYBKOŚĆ COM2) - FABR. [9600] 
Ta opcja pozwala na ustawienie szybkości transmisji (RS232) przez port COM2 odbiornika. 
Przez ten port odbywa się komunikacja odbiornika System III z drukarką szeregową. Możliwe 
ustawienia: 2400, 4800, 9600, 19200.  
 
Opcja [0C]: COM2 DATA BITS (BITY DANYCH COM2) - FABR. [8] 
Ta opcja pozwala na ustawienie liczby bitów danych w transmisji (RS232) przez port COM2 od-
biornika. Przez ten port odbywa się komunikacja odbiornika System III z drukarką szeregową. 
Możliwe ustawienia: [7] - 7 bitów, [8] - 8 bitów, [9] - 9 bitów.  
 
Opcja [0D]: COM2 PARITY (PARZYSTOŚĆ COM2) - FABR. [0] 
Ta opcja pozwala na ustawienie parzystości dla transmisji (RS232) przez port COM2 odbiornika.  
Możliwe ustawienia: [0] - bez kontroli parzystości, [1] - parzystość nieparzysta, [2] - parzystość 
parzysta. Uwaga! Liczba bitów stopu wynosi 2 i nie może być zmieniona. 
 
Opcja [0E]: TCP GUI (TCP GUI) - FABR. [brak]  
Ta opcja będzie wykorzystana w przyszłości. 
 
Opcja [0F]: B32 HEADERS (NAGŁÓWKI B32) - FABR. [00]  
Ta opcja umożliwia kompatybilność odbiornika z oprogramowaniem do automatycznego odbioru 
przez TCP/IP  MAS B32 Automation Software. Aby uaktywnić ustaw [01]. 
 
Opcja [10]: INPUT RRLLL DIGITS (CYFRY RRLLL NA WEJŚCIU) - FABR. [5]  
Ta opcja ustawia liczbę cyfr nagłówka komunikatu otrzymywanego od karty linii. Wartość zapro-
gramowana musi być taka jak w opcji [02] karty liniowej + 2. 
 
Opcja [11]: OUTPUT RRLLL DIGITS (CYFRY RRLLL NA WYJŚCIU) - FABR. [5]  
Ta opcja ustawia liczbę cyfr nagłówka komunikatu który przesyła CPM3 do komputera z progra-
mem odbiorczym. Należy pozostawić wartość [5], chyba że oprogramowanie odbiorcze nie ob-
sługuje formatów transmisji MLR2000 ani System III. 
Uwaga! Upewnij się że opcja [02] w programie karty liniowej DRL3 jest zaprogramowana 
odpowiednio do ustawionej tu wartości. Na przykład: jeśli opcja [11] CPM3 jest zaprogra-
mowana jako [04], to opcja [02] DRL3 musi być ustawiona jako [02].  
 
Opcja [12]: HEART BEAT TIMER (OKRES SYGNAŁU NADZORU) - FABR. [30]  
Ta opcja ustawia okres wysyłania sygnałów nadzoru z odbiornika przez TCP/IP port 1025  i 
COM1. Okres programowany jest w sekundach. Funkcja nadzorowania pozwala kontrolować 
komunikację przez port COM1 i TCP/IP. Okres między transmisjami można zaprogramować w 
zakresie od [01] do [99] (dziesiętnie). Ustawienie [00] blokuje wysyłanie sygnałów nadzoru. 
 
Opcja [13]: MUTE BUZZER (WYCISZ BRZĘCZYK) - FABR. [OFF - WYŁĄCZONE]  
Sygnał dźwiękowy jest generowany przez brzęczyk jeśli odbiornik System III odbierze sygnał 
alarmowy i nie będzie mógł przesłać go poprzez port COM1 lub TCP/IP. Ta opcja pozwala wyłą-
czyć funkcję sygnalizacji dźwiękowej. Jeśli uaktywniono tą opcję to w przypadku przyjścia sygna-
łu alarmowego i braku możliwości przesłania go przez port COM1 lub TCP/IP brzęczyk pozosta-
nie cichy. 
 
Opcja [14]: RECEIVER NUMBER (NUMER ODBIORNIKA) - FABR. [01]  
Numer odbiornika jest używany do celów identyfikacji odbiornika podczas komunikacji z progra-
mem nadzorczym przez port TCP/IP, port COM1 oraz przy pracy z drukarką. Aby zmienić numer 
odbiornika wpisz  nowy numer odbiornika w postaci cyfr [HEX] z zakresu od [01] do [FE].  
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Opcja [15]: PRINTER TEST (TEST DRUKARKI) - FABR. [OFF - WYŁĄCZONE]  
Kiedy opcja jest uaktywniona, o godzinie 05:00 i 17:00 do drukarki wysyłany będzie komunikat 
testowy.  
Komunikat na wydruku: ”26 Nov 2003 16:41:25 - 26 Nov 2003 16:41:25-00/00-SG-01-000-
0000-Printer Test  Message”. 
 
Opcja [16]: MASK PSU 1 (MASKOWANIE PSU 1) - FABR. [OFF - WYŁĄCZONE]  
Odbiorniki System III mogą się różnić między sobą wyposażeniem. Zainstalowanie dodatkowego 
komponentu wiąże się z koniecznością uruchomienia nadzoru tego komponentu. Brak kompo-
nentu wyposażenia wiąże się z koniecznością zamaskowania go czyli wyłączenia nadzoru aby 
odbiornik nie pokazywał niepotrzebnie usterki. Niniejsza opcja i kolejne opcje związane z masko-
waniem służą wyłączeniu pokazywania usterki jeśli określonego komponentu nie ma w wyposa-
żeniu odbiornika.  
Włączenie tej opcji powoduje zamaskowanie PSU 1.  
Uwaga! PSU 1  to moduł PSU3 zamontowany na półce 1. 
 
Opcja [17]: MASK PSU 2 (MASKOWANIE PSU 2) - FABR. [ON - WŁĄCZONE]  
Włączenie tej opcji powoduje zamaskowanie PSU 1.  
Uwaga! PSU 2  to moduł PSU3 zamontowany na półce 2. 
 
Opcja [18]: MASK DC A (MASKOWANIE DC A) - FABR. [OFF - WYŁĄCZONE]  
Włączenie tej opcji powoduje zamaskowanie DC A. DC A jest to prawy moduł DC/DC3 zlokalizo-
wany na tej samej półce co programowane CPM3. 
 
Opcja [19]: MASK DC B (MASKOWANIE DC B) - FABR. [ON - WŁĄCZONE]  
Włączenie tej opcji powoduje zamaskowanie DC B. DC B jest to lewy moduł DC/DC3 zlokalizo-
wany na tej samej półce co programowane CPM3. 
 
Opcja [1A]: MASK DC A2 (MASKOWANIE DC A2) - FABR. [ON - WŁĄCZONE]  
Włączenie tej opcji powoduje zamaskowanie DC A2. DC A2 jest to prawy moduł DC/DC3 zlokali-
zowany na innej półce niż programowane CPM3. 
 
Opcja [1B]: MASK DC B2 (MASKOWANIE DC B2) - FABR. [ON - WŁĄCZONE]  
Włączenie tej opcji powoduje zamaskowanie DC B2. DC B2 jest to lewy moduł DC/DC3 zlokali-
zowany na innej półce niż programowane CPM3. 
 
Opcja [1C]: MASK LOW BATTERY 1 
   (MASKOWANIE NISKIEGO NAPIĘCIA AKUMULATORA 1) - FABR. [ON - WŁĄCZONE]  
Opcja dotyczy DC/DCB z półki 1. Włączenie tej opcji powoduje, że usterka nie jest zgłaszana. 
 
Opcja [1D]: MASK LOW BATTERY 2 
   (MASKOWANIE NISKIEGO NAPIĘCIA AKUMULATORA 2) - FABR. [ON - WŁĄCZONE]  
Opcja dotyczy DC/DCB z półki 2. Włączenie tej opcji powoduje, że usterka nie jest zgłaszana. 
 
Opcja [1E]: MASK FAN 1 FAIL (MASKOWANIE USTERKI WENTYLATORA 1) 
- FABR. [OFF - WYŁĄCZONE] 
Opcja dotyczy wentylatora z półki 1. Włączenie tej opcji powoduje, że usterka nie jest zgłaszana. 
 
Opcja [1F]: MASK FAN 2 FAIL (MASKOWANIE USTERKI WENTYLATORA 2) 
- FABR. [ON - WŁĄCZONE]  
Opcja dotyczy wentylatora z półki 2. Włączenie tej opcji powoduje, że usterka nie jest zgłaszana. 
 
Opcja [20]: MASK UPS AC 1 (MASKOWANIE USTERKI ZASILANIA 230V~ UPS 1) 
- FABR. [ON - WŁĄCZONE] 
Opcja dotyczy zasilacza UPS z półki 1. Włączenie tej opcji powoduje, że usterka nie jest zgłasza-
na. 
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Opcja [21]: MASK UPS BAT 1 (MASKOWANIE USTERKI AKUMULATORA UPS 1) 
- FABR. [ON - WŁĄCZONE]  
Opcja dotyczy zasilacza UPS z półki 1. Włączenie tej opcji powoduje, że usterka nie jest zgłaszana. 
 
Opcja [22]: MASK UPS AC 2 (MASKOWANIE USTERKI ZASILANIA 230V~ UPS 2) 
- FABR. [ON - WŁĄCZONE] 
Opcja dotyczy zasilacza UPS z półki 2. Włączenie tej opcji powoduje, że usterka nie jest zgłaszana. 
 
Opcja [23]: MASK UPS BAT 2 (MASKOWANIE USTERKI AKUMULATORA UPS 2) 
- FABR. [ON - WŁĄCZONE]  
Opcja dotyczy zasilacza UPS z półki 2. Włączenie tej opcji powoduje, że usterka nie jest zgłaszana. 
 
Opcja [24]: MASK SG TCP 1 (MASKOWANIE SG TCP 1) - FABR. [OFF - WYŁĄCZONE]  
Opcja dotyczy SG TCP z półki 1. Włączenie tej opcji powoduje, że usterka nie jest zgłaszana. 
 
Opcja [25]: MASK SG SERIAL 1 (MASKOWANIE SG SERIAL 1) 
 - FABR. [OFF - WYŁĄCZONE]  
Opcja dotyczy SG Serial Automation z półki 1. Włączenie tej opcji powoduje, że usterka nie jest zgła-
szana. 
 
Opcja [26]: MASK SG TCP 2 (MASKOWANIE SG TCP 2) - FABR. [ON - WŁĄCZONE]  
Opcja dotyczy SG TCP z półki 2. Włączenie tej opcji powoduje, że usterka nie jest zgłaszana. 
 
Opcja [27]: MASK SG SERIAL 2 (MASKOWANIE SG SERIAL 2) 
 - FABR. [ON - WŁĄCZONE]  
Opcja dotyczy SG Serial Automation z półki 2. Włączenie tej opcji powoduje, że usterka nie jest zgła-
szana. 
 
Opcja [28]: MASK TCP 1 PRINTER (MASKOWANIE DRUKARKI TCP 1) 
 - FABR. [OFF - WYŁĄCZONE]  
Opcja dotyczy drukarki SG TCP z półki 1. Włączenie tej opcji powoduje, że usterka nie jest zgłasza-
na. 
 
Opcja [29]: MASK PARALLEL 1 PRINTER (MASKOWANIE DRUKARKI RÓWNOLEGŁEJ 1) 
 - FABR. [OFF - WYŁĄCZONE]  
Opcja dotyczy drukarki równoległej SG z półki 1. Włączenie tej opcji powoduje, że usterka nie jest 
zgłaszana. 
 
Opcja [2A]: MASK SERIAL 1 PRINTER (MASKOWANIE DRUKARKI SZEREGOWEJ 1) 
 - FABR. [OFF - WYŁĄCZONE]  
Opcja dotyczy drukarki szeregowej SG z półki 1. Włączenie tej opcji powoduje, że usterka nie jest 
zgłaszana. 
 
Opcja [2B]: MASK TCP 2 PRINTER (MASKOWANIE DRUKARKI TCP 2) 
 - FABR. [ON - WŁĄCZONE]  
Opcja dotyczy drukarki SG TCP z półki 2. Włączenie tej opcji powoduje, że usterka nie jest zgłasza-
na. 
 
Opcja [2C]: MASK PARALLEL 2 PRINTER (MASKOWANIE DRUKARKI RÓWNOLEGŁEJ 2) 
 - FABR. [ON - WŁĄCZONE]  
Opcja dotyczy drukarki równoległej SG z półki 2. Włączenie tej opcji powoduje, że usterka nie jest 
zgłaszana. 
 
Opcja [2D]: MASK SERIAL 2 PRINTER (MASKOWANIE DRUKARKI SZEREGOWEJ 2) 
 - FABR. [ON - WŁĄCZONE]  
Opcja dotyczy drukarki szeregowej SG z półki 2. Włączenie tej opcji powoduje, że usterka nie jest 
zgłaszana. 
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Opcja [2E]: NUMBER OF CARD LINES (LICZBA KART LINII) - FABR. [12]  
Opcja umożliwia ustawienie liczby kart linii, które są odpytywane i nadzorowane przez CPM3. 
Wpisz liczbę z zakresu od [01] do [24]. 
 
Opcja [2F]: AUTOMATION MODE (TRYB PRACY Z KOMPUTEREM ODBIORCZYM) 
 - FABR. [1] (FALL BACK)  
Opcja umożliwia ustawienie trybu pracy z komputerem odbiorczym, a w szczególności reakcji 
odbiornika w przypadku problemów z łącznością z komputerem PC z programem odbiorczym.  
Podstawowym torem komunikacji między odbiornikiem System III a komputerem z programem 
odbiorczym jest interfejs sieciowy TCP/IP. W miarę jak procesy są rozpoczynane i kończone, 
gniazda regularnie pojawiają się i znikają. Po 5 sekundach braku gniazda, odbiornik rejestruje to 
zdarzenie i przełącza przesyłanie komunikatów alarmowych na wyjście transmisji szeregowej. 
 

Pierwsza konfiguracja: LOOP (PĘTLA) [0] 
Jeśli oba wyjścia są obecne to CPM3 przesyła komunikaty przez wyjście TCP/IP. Jeśli wyj-
ście TCP/IP ulegnie awarii,  to odbiornik przełącza się na wyjście szeregowe (COM) i pra-
cuje tak do momentu gdy wyjście szeregowe ulegnie awarii. Wtedy przełącza się na wyjście 
TCP/IP i pracuje tak do momentu, gdy wyjście TCP/IP ulegnie awarii ..... itd.  Patrz diagra-
my pracy na kolejnych stronach.          
 
Druga konfiguracja: FALL BACK (COFNIĘCIE) [1] 
Jeśli oba wyjścia są obecne to CPM3 przesyła komunikaty przez wyjście TCP/IP. Jeśli wyj-
ście TCP/IP ulegnie awarii,  to odbiornik przełącza się na wyjście szeregowe (COM) i pra-
cuje tak do momentu gdy wyjście szeregowe ulegnie awarii. Wtedy odbiornik dalej próbuje 
łączności przez wyjście szeregowe. Wykonanie z programu Console komendy „reset fall-
back” powoduje przełączenie odbiornika na wyjście TCP/IP i podjęcie próby komunikacji tą 
drogą. Patrz diagramy pracy na kolejnych stronach.          
 
Trzecia konfiguracja: ALL (WSZYSTKIE) [2] 
CPM3 przesyła komunikaty przez wszystkie podłączone wyjścia. Jeśli choćby jedno z wyjść 
otrzyma potwierdzenie (ACK) to uważa się, że komunikat alarmowy został przekazany i nie 
ma znaczenia czy pozostałe wyjścia odebrały potwierdzenie. Stosowanie tej konfiguracji 
NIE JEST zalecane. Patrz diagramy pracy na kolejnych stronach.    
 
Czwarta konfiguracja: IP FALL BACK MODE (COFNIĘCIE IP) [3] 
CPM3 A przesyła komunikaty przez wyjście TCP/IP. Jeśli wyjście TCP/IP ulegnie awarii,  to 
odbiornik przełącza się na wyjście TCP/IP w CPM3 B. Jeśli wyjście TCP/IP w CPM3 B ule-
gnie awarii,  to odbiornik przełącza się na wyjście szeregowe w CPM3 A. Jeśli wyjście sze-
regowe w CPM3 A ulegnie awarii to odbiornik przełącza się na wyjście szeregowe w CPM3 
B. Patrz diagramy pracy na kolejnych stronach. 
 
Piąta konfiguracja: AUTOMATIC SG - FALL BACK (AUTOMATYCZNE COFNIĘCIE) [4] 
Ta konfiguracja jest podobna do konfiguracji drugiej FALL BACK. Różnica polega na tym, 
że gdy połączenie przez port TCP/IP zostanie przywrócone to CPM3 automatycznie przełą-
cza się z powrotem na komunikację z komputerem przez wyjście TCP/IP. Ta różnica powo-
duje, że nie ma potrzeby wykonywania komendy „reset fallback” z poziomu programu Con-
sole. 

 
 
Opcja [30]: PRINTER MODE (TRYB PRACY Z DRUKARKĄ) - FABR. [2]  
Tryb pracy odbiornika System III z drukarką konfiguruje się podobnie jak tryb pracy z kompute-
rem w opcji [2F]. Konfiguracja druga „FALL BACK” nie jest dla drukarki możliwa. Ustawienie fa-
bryczne: ALL (WSZYSTKIE) [2]. Sekwencja przełączania jest następująca: wyjście TCP/IP, wyj-
ście równoległe i na koniec wyjście szeregowe. 
Uwaga! Producent zaleca pozostać przy ustawieniu fabrycznym.  
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Opcja [31]: ACK WAIT (OCZEKIWANIE NA ACK) - FABR. [40]  
Określa czas oczekiwania na potwierdzenie (ACK), w dziesiątkach sekundy. Dotyczy wyjść ko-
munikacyjnych do komputera z programem odbiorczym. Jeśli potwierdzenie (ACK) z komputera 
nie dotrze w ciągu ustawianego tutaj czasu, CPM3 spróbuje przesłać dane jeszcze raz. Wpisz 
wartość dziesiętną z zakresu od 40 do 99, co odpowiada czasom od 4 sekund do 9,9 sekundy.         
 
Opcja [32]: DATE FORMAT (FORMAT DATY) - FABR. [0]  
Opcja wyboru sposobu reprezentacji daty używanego dla wyjścia drukarki. Format [1] to format 
amerykański czyli MM/DD/RR. Format [0] to format międzynarodowy czyli DD/MM/RR. 
 
Opcja [33]: PROTOCOL ID (IDENTYFIKATOR PRTOKOŁU) - FABR. [0]  
Kiedy opcja jest zaprogramowana jako [0] (zero) to CPM3 przesyła komunikaty na zewnątrz w 
formacie: „0RRLLL[#AAAA | Nxxyy]. 
Kiedy opcja jest zaprogramowana jako [S] to CPM3 przesyła komunikaty na zewnątrz w forma-
cie: „SRRLLL[#AAAA | Nxxyy]. 
Gdzie: 
S, 0 (zero): numer protokołu 
RR: numer odbiornika 
LLL: numer linii 
AAAA: numer konta, zawsze 0000 
Nxxyy: zdarzenie w SIA 
 
Opcja [34]: TIME CORRECT (KOREKTA CZASU) - FABR. [000] 
CPM3 synchronizuje swój czas podczas komunikacji z programem Console. W niektórych przy-
padkach może być korzystne automatycznie korygować czas CPM3. CPM3 może dokonać ko-
rekty czasu raz na godzinę. Można programować dane z zakresu od [-590] do [+590]. Wartość 
zaprogramowana oznacza dziesiątki sekundy. Na przykład: zaprogramowanie [243] oznacza ko-
rektę o  24,3 sekundy. 
 
Opcja [35]: OUTPUT CONFIG (KONFIGURACJA WYJŚCIA) - FABR. [LOCAL] 
Nie zmieniać. Funkcja będzie wykorzystywana w przyszłości. 
 
Opcja [36]: CIS ENABLE (AKTYWUJ CIS) - FABR. [0] 
Aktywacja protokołu CIS dla wyjść komunikacyjnych do komputera z programem odbiorczym.  
Nie zmieniać. Funkcja będzie wykorzystywana w przyszłości. 
 
Opcja [37]: RBUS HIGH SPEED (RBUS - SZYBKA TRANSMISJA) - FABR. [1] 
Opcja ustawia dużą szybkość komunikacji między CPM3 a kartami linii DRL3.  
Uwaga! Podobna opcja w programie DRL3 musi zostać ustawiona identycznie, aby komu-
nikacja przebiegała poprawnie. Wszystkie karty muszą mieć ustawioną tą samą szybkość. 
Po zmianie  opcji szybkości karta musi zostać zrestartowana, aby zmiana została zareje-
strowana.   
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DIAGRAM TRYBU PĘTLI - LOOP MODE [0] 

CPM3 (A) 
PORT TCP 
Aktywny?  

CPM3 (A) 
PORT COM 
Aktywny?  

Nie 

Nie 

Ręczny restart za pomocą  
Console (Reset Fallback)  

Ręczny restart za pomocą  
Console (Reset Fallback)  

 Komputer PC  
z programem  
odbiorczym 

Tak 

Tak 

Włączenie 
 zasilania  
Restart 
 zasilania 
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DIAGRAM TRYBU FALL BACK [1] 

CPM3 (A) 
PORT TCP 
Aktywny?  

CPM3 (A) 
PORT COM 
Aktywny?  

Nie 

Nie 

Ręczny restart za pomocą  
Console (Reset Fallback)  

Ręczny restart za pomocą  
Console (Reset Fallback)  

 Komputer PC 
z programem 
odbiorczym 

Tak 

Tak 

Włączenie 
 zasilania  
Restart 
 zasilania 

Tryb Automatic 
Fall Back [4]  

Tryb Automatic 
Fall Back [4]  

Uwaga! Liniami przerywanymi zaznaczono działanie w trybie AUTOMATIC FALL BACK [4]. 
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DIAGRAM TRYBU ALL [2] 

CPM3 (A) 
PORT TCP 
Aktywny?  

CPM3 (A) 
PORT COM 
Aktywny?  

Tak 

 Komputer PC 
z programem 
odbiorczym 

Włączenie 
 zasilania  
Restart 
 zasilania 

Tak 

Nie Nie 
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DIAGRAM TRYBU IP FALL BACK [3] 

CPM3 (A) 
PORT TCP 
Aktywny?  

Nie 

Ręczny restart za pomocą  
Console (Reset Fallback)  

 Komputer PC 
z programem 
odbiorczym 

CPM3 (B) 
PORT TCP 
Aktywny?  

Nie 

Tak 

Tak 

Włączenie 
 zasilania  
Restart 
 zasilania 

Ręczny restart za pomocą  
Console (Reset Fallback)  

CPM3 (A) 
PORT COM 
Aktywny?  

Nie 

Tak 

CPM3 (B) 
PORT COM 
Aktywny?  

Tak 

Ręczny restart za pomocą  
Console (Reset Fallback)  

Ręczny restart za pomocą  
Console (Reset Fallback)  

Nie 
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5. Programowanie zaawansowane 
 
5.1. Wprowadzenie do profili 
Wirtualny odbiornik DRL3 może podczas swojej pracy ładować do pamięci unikalne profile w celu 
zapewnienia maksymalnie efektywnej komunikacji z centralami alarmowymi. Profil jest zbiorem za-
programowanych opcji karty linii. Z profilem jest związany unikalny numer DNIS. DNIS wskazuje na 
konkretny profil, który jest ładowany do pamięci karty linii, zanim karta wyśle pierwszy sygnał syn-
chronizacji początkowej (ang. „handshake”). Poprawne ustawienie profili ma zasadnicze znaczenie 
dla poprawnej komunikacji odbiornika z centralami alarmowymi. Każdy wirtualny odbiornik może 
mieć zdefiniowane maksimum 64 profile. Aby zmieniać ustawienia profili należy użyć programu Con-
sole. Program Console umożliwia edycję profili przez użytkownika lub operatora. 
 
Uwaga!  
DNIS (Dialled Number Identification Service) - usługa identyfikacji numeru wybieranego. Numer re-
prezentuje numer telefoniczny który został wybrany w celu realizacji połączenia.       
ANI (Automatic Number Identification) - automatyczna identyfikacja numeru. Numer reprezentuje 
źródło skąd przychodzi połączenie. 
Caller ID - identyfikacja dzwoniącego. Numer reprezentuje źródło skąd przychodzi połączenie. 
Dla potrzeb tej instrukcji jako „Caller ID” będą nazywane obie usługi Caller ID i ANI. Należy pamiętać 
że nie mogą one być wykorzystywane w tym samym czasie. 
Skontaktuj się z dostawcą usług telekomunikacyjnych w celu sprawdzenia który z systemów identyfi-
kacji jest używany w sieci  telekomunikacyjnej. 
 
Zarówno usługa DNIS jak i Caller ID mogą być używane do wyboru odpowiedniego profilu w trakcie 
procedury odbioru połączenia przychodzącego z centrali alarmowej. 
 
Rysunek 5-1. Diagram procedury wyboru profilu 
     na podstawie przychodzącego numeru Caller ID lub DNIS.  

Znaleziono 
numer 
i profil ? 

Nie 

Szukanie numeru w tabeli 
numerów 

Użyj profilu skojarzonego 
z numerem  

Użyj ustawień opcji 
dla tego profilu 

Użyj profilu 0  

Wykonane 

Tak 

Odbiór DNIS  
lub Caller ID 

Każdy profil jest zbudowany z opcji statycz-
nych i dynamicznych. Opcje statyczne są ta-
kie same dla wszystkich profili. Opcje dyna-
miczne mogą być programowane inaczej w 
każdym profilu, tak aby dostosować go do 
określonych grup central. 
 
Po odbiorze numeru identyfikacyjnego DNIS 
lub Caller ID, jest on wyszukiwany w tabeli 
numerów a następnie odpowiadający mu pro-
fil jest ładowany do pamięci karty linii. 
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Opcje 
dynamiczne 
profilu 0 

 

Profil 
0 

(domyślny) 

Profil 
1 
 

Profil 
2 
 

Profil 
63 
 

Opcje statyczne - identyczne dla wszystkich profili 00 

 

2F 

Opcje 
dynamiczne 
profilu 1 

Opcje 
dynamiczne 
profilu 2 

Opcje 
dynamiczne 
profilu 63 

30 

 

 

 

 

 

 

AF 

Profil 0 jest profilem domyślnym. Kiedy połączenie przychodzące do odbiornika nie zawiera informa-
cji o numerze (Caller ID, DNIS) lub kiedy odebrany numer nie jest związany z żadnym profilem to 
wtedy odbiornik użyje domyślnego profilu 0.  
Profile są używane w do redukcji czasu trwania połączenia, do obsługi specyficznych klientów, typów 
central i formatów. Profil umożliwia ustawienie kolejności handshake’ów zgodnie z wymaganiami 
central obsługiwanych według tego profilu. Niektóre formaty wymagają ustawienia pewnych dodatko-
wych opcji, co też można zdefiniować w profilu. 
Profile umożliwiają bardzo dobre przystosowanie odbiornika do potrzeb stacji monitorowania. Za-
miast kart linii dedykowanych określonym użytkownikom lub typom central alarmowych karta linii od-
biornika używa profili co umożliwia odbiór każdego formatu. Każda karta linii przechowuje własną 
tabelę numerów i profili. Tabela może być współużytkowana z kilkoma liniami lub wszystkimi liniami 
w odbiorniku. 
Operator może wybrać jedną z dwóch typów tabel numerów i profili. Pierwszy typ tabeli dotyczy nu-
merów DNIS. Liczba cyfr DNIS nie przekracza 5 cyfr. Tabela zawiera 10 000 rekordów. 
Przykład tabeli typu 1: 

Odebrany numer 
DNIS   

Numer profilu który ma 
zostać użyty do obsługi    

00001 01 

00002 03 

00003 24 

... ... 

99999 45 

Drugi typ tabeli dotyczy numerów Caller ID (ANI) i / lub DNIS. Liczba cyfr numeru nie przekracza 10 
cyfr. Tabela może zawierać 5 000 rekordów. 
Przykład tabeli typu 2: 

Odebrany numer 
Caller ID   

Konwersja danych  Profil 

05 603 000 Nie używana 0 

05 603 001 Nie używana 1 

05 603 002 Nie używana 2 

05 603 003 Nie używana 3 
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Odebrany numer 
DNIS   

Konwersja danych  Profil 

12345 54321 0 

12346 54322 1 

1234 54333 2 

Tabela typu drugiego jest dwuczęściowa. Zawiera cześć dla Caller ID/ANI  i cześć dla DNIS. Każda 
część może zawierać od 0 do 5000 rekordów. W sumie całość nie może przekroczyć 5000 rekordów. 
 
Odbiornik sprawdza najpierw w części Caller ID, jeśli numer Caller ID został odebrany. Jeśli został 
odebrany tylko numer DNIS, lub numer Caller ID został odebrany ale nie został znaleziony w tabeli, 
to odbiornik sprawdza numer w części DNIS.  
 
W standardowym odbiorniku, transmisja do komputera z programem odbiorczym będzie wyglądała 
następująco: 

1RRLLLssssssAAAAsYsZZ[DC4]  

W odbiorniku System III, pole RRLLL zawierające zwykle numer odbiornika i numer karty, zostanie 
zamienione na odebrany numer DNIS lub numer wynikający z konwersji danych w tabeli. Pozwala to 
na duplikację kont jeśli tylko połączenia przychodzą z różnych numerów. 
Transmisja do komputera z programem odbiorczym będzie wyglądała następująco: 

1DDDDDssssssAAAAsYsZZ[DC4]  

Gdzie DDDDD to numer DNIS. Zobacz opcję [20] aby przeczytać więcej na temat tabeli numerów. 

5.2. Opcje statyczne: [00] - [2F] 

Opcja [00]: RESERVED (REZERWA) 
 
Opcja [01]: LINE CARD NUMBER (NUMER KARTY LINII) - FABR. [01]  
Ta opcja umożliwia ustawienie wirtualnego numeru do identyfikacji karty linii DRL3. Można pro-
gramować numery [HEX] od [01] do [FE]. 
 
Opcja [02]: LINE CARD NUMBER LENGTH (DŁUGOŚĆ NUMERU KARTY LINII) - FABR. [0A]  
Ta opcja umożliwia ustawienie liczby cyfr z numeru karty liniowej, które będą wysyłane do wyj-
ścia do drukarki lub komputera. Jest też możliwość ustawienia sposobu wyświetlania numeru w 
postaci HEX lub dziesiętnej. 
Zaprogramuj opcję [02] na jedną z poniższych wartości. 

01 - wysyłanie jednej cyfry HEX na wyjście do drukarki lub komputera. Jeśli numer karty linii 
jest dwucyfrowy to przesyłana jest ostatnia cyfra. 

02 - wysyłanie na wyjście dwóch cyfr HEX numeru karty linii. 
03 - wysyłanie na wyjście trzech cyfr HEX numeru karty linii. Na początku wstawiona będzie 

cyfra 0. 
0A - wysyłanie na wyjście trzech cyfr numeru karty linii. Tak jak wpisano, bez konwersji. 
0D - wysyłanie na wyjście trzech cyfr numeru karty linii w formacie dziesiętnym (konwersja z 

postaci dziesiętnej do HEX dziesiętnej). 
 

Uwaga!  Długość numeru karty linii musi być ustawiona odpowiednio do liczby odbiera-
nych cyfr DNIS. Na przykład, jeśli odbieranych jest 5 cyfr DNIS to należy ustawić liczbę 
cyfr numeru karty linii na 3. Wtedy po odebraniu pięciu cyfr DNIS „1ddddd” zastąpi  
„1RRLLL”.         



SUR-GARD SYSTEM III – Instrukcja obsługi i programowania 

AAT Holding sp. z o.o.  Wszelkie prawa zastrzeżone. 34 

Opcja [03]: INTERNAL MESSAGES RS-232 (KOMUNIKATY WEWNĘTRZNE RS-232) 
 - FABR. [01]  
Kiedy opcja jest zaprogramowana jako [00] to DRL3 przesyła swoje wewnętrzne komunikaty w 
formacie: „SRRLLL[#AAAA | Nxxyy]. 
Kiedy opcja jest zaprogramowana jako [01] to DRL3 przesyła swoje wewnętrzne komunikaty w 
formacie: „0RRLLL[#AAAA | Nxxyy]. 
Gdzie: 
S, 0 (zero): numer protokołu 
RR: numer odbiornika 
LLL: numer linii 
AAAA: numer konta, zawsze 0000 
Nxxyy: zdarzenie w SIA 
 
Opcja [04]: 2-WAY AUDIO ACTIVATION TIME (CZAS AKTYWACJI AUDIO) - FABR. [00]  
Opcja określa jak długo, od momentu inicjacji, będzie aktywna funkcja dwukierunkowego audio. 
Czas zaprogramowany to wartość wpisana x 10 sekund. Po tym czasie karta linii zakończy połą-
czenie. Zaprogramuj wartości od „01” do „FF” co odpowiada czasom od 10 sekund do 2550 se-
kund. Zalecany czas dla dwukierunkowego audio to 3 minuty. Aby wyłączyć funkcję dwukierun-
kowego audio, zaprogramuj wartość [00]. 
Uwaga! Jeśli centrala alarmowa wysyła kod do aktywacji dwukierunkowego audio, a ko-
munikacja audio jest uaktywniona dla tego formatu (opcja [7F]) to odbiornik pozostanie w 
połączeniu audio przez 60 sekund, nawet jeśli czas aktywacji nie jest zaprogramowany. 
 
Opcja [05]: PRE- H.S. DURATION (CZAS PRZED H.S.) - FABR. [0A]  
Kiedy karta linii odbierze połączenie to czeka przez czas programowany w tej opcji zanim wyśle 
pierwszy sygnał handshake’u (synchronizacji). Czas zaprogramowany to wartość wpisana [HEX] 
x 100 ms. Wartość fabryczna to [0A], co odpowiada 1000 ms. Czas minimalny to 1 sekunda. Je-
śli zaprogramujemy czas krótszy niż 1 sekunda to karta linii będzie stosować czas opóźnienia 
równy 1 sekunda.         
 
Opcja [06], [07], [08]: RESERVED (REZERWA) 
 
Opcja [09]: FIRST RING LENGTH (CZAS PIERWSZEGO DZWONKA) - FABR. [05]  
Aby karta linii wykryła połączenie przychodzące, musi najpierw zarejestrować dzwonek. Aby 
dzwonek został zarejestrowany czas jego trwania musi być odpowiednio długi. Ta opcja umożli-
wia ustawienie minimalnego wymaganego czasu dzwonka, aby mógł zostać zarejestrowany 
przez odbiornik. Wartość fabryczna to [00] co odpowiada 1 s. Minimalny czas dzwonka to 200 ms 
co odpowiada wpisaniu wartości [02]. Czas zaprogramowany to wartość wpisana pomnożona 
przez 100 ms. Wpisanie wartości [00] lub [01] odpowiada czasowi 1 sekundy.  
 
Opcja [0A], [0B], [0C]: RESERVED (REZERWA) 
 
Opcja [0D]: RING SELECT (WYBÓR DZWONKA) - FABR. [00]  
Opcja pozwala ustawić detekcję pojedynczego dzwonka - wartość [00] lub podwójnego dzwonka 
- wartość [01]. 
 
Opcja [0E]: BACKUP LINE ENABLE/DISABLE (WŁ./WYŁ. REZERW. LINII TEL.) - FABR. [00]  
Opcja pozwala ustawić rezerwę (backup) dla linii DRL3. Jeśli zaprogramowano [00] to funkcja 
jest wyłączona. Jeśli zaprogramowano wartość [01] to funkcja jest włączona i wystąpienie awarii 
na linii podstawowej powoduje przełączenie na linię zapasową i kontynuowanie pracy. Zaprogra-
mowanie wartości innej niż [01] powoduje wyłączenie funkcji linii zapasowej.  
Uwaga! Monitoring audio nie działa na linii zapasowej. 
 
Jeśli funkcja jest włączona to znaczenie stanów wskaźnika LED usterki linii ulega zmianie. Tabe-
la na następnej stronie pokazuje sposób działania wskaźnika.  
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Linia podstawowa Linia zapasowa Wskaźnik LED usterki linii  Linia aktywna 

Sprawna Sprawna Nie świeci się  Podstawowa 

Sprawna Usterka linii Nie świeci się  Podstawowa 

Usterka linii Sprawna Nie świeci się  Zapasowa 

Usterka linii Usterka linii Świeci się  Żadna 

Jeśli linia podstawowa ulegnie awarii to następuje przełączenie na linię zapasową. Jeśli linia pod-
stawowa powróci do stanu normalnego (linia sprawna) to karta linii przełączy się z linii zapasowej 
ma linie podstawową po zakończeniu komunikacji z centralą na linii zapasowej. 
 
Komunikaty do komputera i drukarki o usterce linii podstawowej  i powrocie linii podstawowej do 
stanu normalnego są identyczne z tymi kiedy funkcja jest wyłączona. 
Komunikaty do komputera  o usterce linii zapasowej  i powrocie linii zapasowej do stanu normal-
nego są identyczne jak dla linii podstawowej.   
Komunikaty do drukarki o usterce linii zapasowej  i powrocie linii zapasowej do stanu normalnego 
są inne i zawierają cyfrę „2” .   

Jul 17 1998 - 08:08:35 -SS/OO-SG-RR-LLL-0000-PHONE LINE 2 RESTORE 
Jul 17 1998 - 08:08:35 -SS/OO-SG-RR-LLL-0000-PHONE LINE 2 TROUBLE 

Opcje [0F-10]: RESERVED (REZERWA) 

Opcja [11]: HOOK FLASH ENABLE/DISABLE (FUNKCJA FLASH) - FABR. [00] 

Opcja umożliwia wykonanie funkcji „flash” na linii telefonicznej. Jeśli zaprogramowano [00] to 
funkcja jest wyłączona. Jeśli zaprogramowano wartość HEX różną od [00] to po pomnożeniu jej 
przez 10 ms otrzymamy czas trwania impulsu „flash”  w ms.  Np. aby ustawić czas 500 ms trzeba 
zaprogramować wartość 50 (500ms / 10ms = 50) w postaci HEX czyli  [32].  
 

Opcja [12]: CALLER SOURCE ID OPTION (OPCJE CALLER ID) - FABR. [00] 
Opcja pozwala, aby karta linii odbierała  informacje Caller ID lub DNIS jakie są transmitowane po 
pierwszym dzwonku połączenia przychodzącego. Trzeba się upewnić czy dostawca usług teleko-
munikacyjnych udostępnia usługę Caller ID / DNIS. 
Wartość [00] - odbieranie informacji o numerze jest wyłączone 
Wartość [01] - odbieranie informacji o numerze  w standardzie Bellcore Caller-ID 
Wartość [02] - rezerwa 
Wartość [03] - rezerwa 
Wartość [0X] - odbieranie „x” (od 4 do 10) cyfr DTMF DNIS 
Wartość [2X] - odbieranie DNIS i ANI w postaci <DNIS> C <ANI> C 
Wartość [4X] - odbieranie ANI i DNIS w postaci <ANI> C <DNIS> C 
  
Inne komunikaty poza identyfikacją numeru DNIS i Caller ID: 
1) Połączenie z telefonu z zablokowaną identyfikacją numeru — połączenie anonimowe.    
2) Połączenie z innego obszaru numeracyjnego  lub nie zawierające informacji o numerze. 
3) Połączenie niezidentyfikowane - brak informacji o numerze ponieważ numer nie został wysła-

ny lub odebrany. 
 

Opcja [13]: CALLER SOURCE TO SG COMPUTER (CALLER ID DO KOMPUTERA) - FABR. [00] 
Opcja pozwala, aby informacja o Caller ID lub ANI została przekazana do portu wyjściowego do 
którego podłączony jest komputer z programem odbiorczym. Opcje: 
Wartość [00] - nie wysyłaj do komputera 
Wartość [01] - wysyłaj do komputera „4RRLL”, Caller ID, standard amerykański   
Wartość [02] - wysyłaj do komputera „URRLLL”, Caller ID standard międzynarodowy    
Wartość [04] - wysyłaj do komputera „4RRLLL”, ANI 
Uwaga! Opcja [12] musi być zaprogramowana jako „01” aby Caller ID mogło być używane 
lub jako „4x” dla ANI, gdzie „x” oznacza liczbę cyfr DNIS (włącznie z cyfrą kończącą).    



SUR-GARD SYSTEM III – Instrukcja obsługi i programowania 

AAT Holding sp. z o.o.  Wszelkie prawa zastrzeżone. 36 

Opcja [14]: CALLER SOURCE TO PRINTER (CALLER ID DO DRUKARKI) - FABR. [00] 
Opcja pozwala, aby informacja o Caller ID lub ANI została przekazana do portu wyjściowego do 
którego podłączona jest drukarka. Opcje: 
Wartość [00] - nie wysyłaj do drukarki 
Wartość [01] - wysyłaj do drukarki, drukuj informację o Caller ID w dodatkowej linii   
Wartość [04] - wysyłaj do drukarki, drukuj informację o ANI w dodatkowej linii 
 
Uwaga! Opcja [12] musi być zaprogramowana jako „01” aby Caller ID mogło być używane 
lub jako „4x” dla ANI, gdzie „x” oznacza liczbę cyfr DNIS (włącznie z cyfrą kończącą).  
 

Opcja [15]: RESERVED (REZERWA) 
 

Opcja [16]: FORMAT DISABLING OPTION (DEZAKTYWACJA FORMATÓW) - FABR. [00]  
Ta opcja umożliwia wyłączenie dekodowania wybranych formatów DTMF. Poszczególnym for-
matom odpowiadają bity. Wartość ustawiona w tej opcji wynika z ustawienia poszczególnych bi-
tów. Przykład: aby wyłączyć formaty DTMF 13, 22 i 23 cyfrowe należy zaprogramować liczbę 
[4A]. 

Bit 1: format DTMF 15 cyfrowy 
Bit 2: format DTMF 13 cyfrowy 
Bit 3: format DTMF  8 cyfrowy  
Bit 4: format DTMF  22 cyfrowy 
Bit 5: format DTMF 11 cyfrowy 
Bit 6: format DTMF 12 cyfrowy 
Bit 7: format DTMF  23 cyfrowy 

 
Opcja [17]: DMP USER LENGTH (LICZBA CYFR NR LINII I UŻYTKOWNIKA) - FABR. [00]  

Ta opcja umożliwia ustawienie formatu (liczby cyfr) numeru linii i numeru użytkownika. Pierwsza 
cyfra dotyczy liczby cyfr numeru użytkownika a druga numeru linii. Przykład: zaprogramowanie 
[24] powoduje że odbiornik będzie wysyłał 2 cyfrowe numery użytkowników i 4 cyfrowe numery 
linii. Wartość fabryczna [00] oznacza 2 cyfrowe numery linii i 2 cyfrowe numery użytkowników. 
Uwaga! Opcja [17] dotyczy formatu DMP szeregowego 1. Opcja a nie dotyczy DMP szere-
gowego 3.  
 

Opcja [18]: SURGARD DTMF 4/3 FORMAT OUTPUT (FORMAT SURGARD DTMF 4/3) 
  - FABR. [00]  

Ta opcja umożliwia ustawienie sposobu formatowania danych na wyjściu do komputera w forma-
cie 4/3. Wartość wpisywana w tej opcji jest kodowana jako 2 x 4 bity. Pierwsza czwórka bitów 
pozwala połączyć kody włączeń i wyłączeń użytkowników i grup. Jeśli zaprogramujemy „1x” to 
kody grupowych włączeń i wyłączeń będą połączone z kodami użytkowników w jeden sygnał któ-
ry zostanie wysłany do komputera. 
Przykład: następująca informacja może być wysłana do komputera (ustawienia nie wpływają na 
komunikaty wysyłane do drukarki): 
Drukarka: 
1234-B01 CloseGrp 
1234-416  Close 
1234-C02 Open Grp 
1234-532  Open 
Komputer: 
1234 C1 16 (zamiast wysyłać 1234 C 01 i 1234 C 16) 
1234 O2 32 (zamiast wysyłać 1234 O 02 i 1234 O 32) 
 
Jeśli kod użytkownika nie jest odebrany po włączeniu/wyłączeniu (zamknięciu/otwarciu) grupo-
wym będzie wysłany komunikat „1234 C1 FF”. Liczba „FF” oznacza że kod użytkownika nie zo-
stał odebrany.  
Druga czwórka bitów pozwala ustawić sposób konwersji informacji o numerze linii i numerze 
użytkownika. Format SurGard 4/3  składa się z 4 cyfr kodu identyfikującego obiektu, 1 cyfry kodu 
zdarzenia i 2 cyfr kodu numeru linii lub użytkownika. Niektóre programy odbiorcze wymagają ko-
du użytkownika w postaci dziesiętnej a nie HEX. Ta opcja pozwala na wykonanie konwersji kodu 
z postaci HEX do dziesiętnej jeśli program odbiorczy tego wymaga.    
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Możliwe ustawienia: 
X0 - wysyła ostatnie dwie cyfry czyli  kod użytkownika bez konwersji 
X1 - konwertuje dwie ostatnie cyfry (kod użytkownika) do postaci dziesiętnej według reguły: 
 
Odebrany kod użytkownika  Kod użytkownika po konwersji 
00 do 99      00 do 99 
B0 do B9     100 do 109 
C0 do C9     110 do 119 
D0 do D9     120 do 129 
E0 do E9     130 do 139 
F0 do F9     140 do 149 
Przykład: jeśli odebrano „1234 4 B1” to do komputera zostanie przesłane „1234 C 101”  
 
X2 - wysyła ostatnie 3 cyfry jako kody linii dozorowych, piąta cyfra nadal przenosi informację o 

rodzaju  zdarzenia. Przykład: jeśli odbierane jest „1234 161” do komputera zostanie przesła-
na informacja „1234 A 161”.  
Kiedy używane są indywidualne kody rodzaju zdarzenia (5 bit) to jeśli zostanie odebrane 
„1234 401” to do komputera zostanie wysłana informacja „1234 C 01”.  
Kiedy używany jest kod ogólny dla rodzaju zdarzenia to jeśli zostanie odebrane „1234 401”, 
to do komputera zostanie wysłana informacja „1234 Z 401” gdzie „Z” jest symbolem ogólne-
go kodu zdarzenia.       

 
X3 - wysyła ostatnie 3 cyfry jako numery linii i konwertuje tylko kody użytkowników do postaci 

dziesiętnej. 
 
Uwaga! Jeśli pierwsza czwórka bitów jest ustawiona na 1 to 3 cyfrowe kody użytkowników 
będą połączone z numerem grupy jak poniżej: 
 
Kod odebrany  Kod wysyłany do komputera 
1234B01  bez transmisji 
12344B1  1234 C1 101 
 

Opcja [19]: FAULT CALL COUNTER (LICZNIK BŁĘDNYCH POŁACZEŃ) - FABR. [00]  
Ta opcja umożliwia ograniczenie liczby komunikatów o błędnych połączeniach jakie są przesyła-
ne do komputera i drukarki. Ustawienie fabryczne [00] oznacza, że komunikat o błędnym połą-
czeniu jest przesyłany do drukarki i komputera raz na 10 błędnych połączeń. Jeśli informacja o 
każdym błędnym połączeniu ma być przesyłana do komputera i drukarki należy ustawić opcję na 
[01]. 
 

Opcja [1A]: DNIS INPUT SENSITIVITY (CZUŁOŚĆ DNIS) - FABR. [00]  
Uwaga! Nie należy zmieniać ustawień tej opcji bez konsultacji z serwisem producenta 
(DSC). 
 

Opcja [1B]: REZERWA  
 

Opcja [1C]: BUSY OUT (ZAJĘTOŚĆ LINII TEL.)  - FABR. [00] 
Ta opcja pozwala, aby karta linii zajęła linię telefoniczną w przypadku gdy wystąpi błąd sumy 
kontrolnej po programowaniu lub po tym jak bufor zdarzeń karty zostanie wypełniony zdarzenia-
mi „brak komunikacji z CPM”. Zaprogramuj jedną z wartości opisanych poniżej: 
 
Wartość 00 - linia jest zajmowana jeśli wystąpi jeden z przypadków opisanych powyżej.     
Wartość 01 - linie NIE jest zajmowana przez kartę jeśli wystąpi jeden z przypadków opisanych 

powyżej.      
Wartość 04 - linia zostanie zajęta natychmiast, jeśli odbiornik stwierdzi brak komunikacji z kom-

puterem odbiorczym.        
Wartość 05 - linia jest zajmowana przez kartę jeśli wystąpi brak komunikacji z komputerem od-

biorczym lub pełny bufor zdarzeń z powodu braku komunikacji z CPM. Jeśli wystąpi 
utrata komunikacji z drukarką to nowe alarmy nie będą buforowane (karta linii ma 
dwa bufory: do łączności z komputerem i do łączności z drukarką). 
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Uwaga! Jeśli opcja jest ustawiona na „01” to karta linii nie będzie buforować żadnych alar-
mów od momentu wypełnienia bufora. Ustawianie tej opcji na „01” jest NIE ZALE-
CANE.  

 
Opcja [1D]: REZERWA 
 
Opcja [1E]: REZERWA 
 
Opcja [1F]: DEBUG OUTPUT (WYJŚCIE DEBUGOWANIA)- FABR. [00]  

Aby uaktywnić tryb debugowania należy ustawić „01”. Tryb debugowania należy uaktywniać tylko 
wtedy, gdy jest to konieczne i wyłączać po użyciu. 
  

Opcja [20]: C.L.A.S.S. FIELD DATA (DANE O USŁUGACH TELEKOMUNIKACYJNYCH)- FABR. 
[04]  

Wartość 00 - wysyła „0” w polu danych C.L.A.S.S. E-Bus.     
Wartość 01 - wysyła numer karty linii  odbiornika w polu danych C.L.A.S.S. E-Bus.    .      
Wartość 02 - wysyła DNIS w polu danych C.L.A.S.S. E-Bus. 
Wartość 03 - wysyła Caller ID w polu danych C.L.A.S.S. E-Bus.          
Wartość 04 - wysyła cokolwiek co jest ustawione w opcji [12] CALLER SOURCE ID OPTION w 

polu danych C.L.A.S.S. E-Bus. 
Wartość 05 - jeśli odbiornik jest zaprogramowany do odbioru DNIS, wysyła skonwertowane dane 

z Tablicy Konwersji DNIS/Caller ID w polu danych C.L.A.S.S. E-Bus dla alarmów. 
Jeśli konwertowane dane wynoszą „0” to wstawiony zostanie odebrany DNIS. Jeśli 
karta linii nie jest zaprogramowana do odbioru DNIS (tylko na przykład Caller ID) to 
funkcje przeszukiwania tablicy pozostają takie same. Jeśli dane zostaną znalezione 
używany jest profil z tabeli do wykonania zmiany profilu. 

 
Uwaga! Jeśli ustawiane są wartości od „00” do „04” to odbiornik przyjmuje, że Tabela 

DNIS została wcześniej załadowana do karty linii. Jeśli ustawiona została wartość 
„05” to odbiornik przyjmuje, że Tabela Złożona została wcześniej załadowana do 
karty linii. Jeśli tak nie było (NIE ZALECANE) i tabela nie została wcześniej załado-
wana to spowoduje to awarię procedury wyszukiwania w tabeli i wyboru profilu. 
Wtedy karta linii ustawi się na profil „0”.        

          
 Opcja [21]: RBUS SPEED (SZYBKOŚĆ RBUS)- FABR. [56]  

Opcja pozwala na ustawienie szybkości komunikacji między DRL3 a CPM3. Ustawienie „00” od-
powiada szybkości 19,2 kb/s. Wartość fabryczna „56” odpowiada szybkości 57,6kb/s.  
 
Uwaga! Wszystkie karty linii i CPM3 muszą mieć ustawioną tą samą szybkość transmisji 
aby funkcjonowały poprawnie. Starsza wersja odbiornika System III miała komunikację 
tylko z szybkością 19,2 kb/s. Zmiana tej opcji wymaga wykonania resetu. 
 

 Opcje [22] - [26]: INTERNAL USE ONLY (NIE PROGRAMOWAĆ) 
 
 Opcja [27]: CALLER SOURCE PROCESS (LICZBA CYFR DO PRZETWARZANIA)- FABR. [05] 

Opcja pozwala ustawić liczbę cyfr Caller ID lub DNIS będzie przetwarzana przez odbiornik. Pro-
gramuje się „0x” gdzie „x” to liczba cyfr z zakresu (1 - A) HEX. 
 

 Opcje [28] - [29]: REZERWA 
  
 Opcja [2A]: HOOK FLASH DELAY (OPÓŹNIENIE FUNKCJI FLASH) - FABR. [00] 

Opcja umożliwia zaprogramowanie opóźnienia dla wykonania funkcji flash na linii telefonicznej. 
Czas opóźnienia jest równy wartości zaprogramowanej pomnożonej przez 100ms, limit 9,5 s.  
Jeśli chcemy dłuższych opóźnień to jeśli pierwsza zaprogramowana cyfra HEX to [A] to drugą 
cyfrę mnożymy przez 10s aby uzyskać czas opóźnienia np. zaprogramowanie [AF] oznacza czas 
opóźnienia 150 sekund. 

 
Opcje [2B] - [2C]: REZERWA 
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Opcja [2D]: A.H.S. (AUTOMATYCZNY WYBÓR HANDSHAKE’U) - FABR. [00] 
A.H.S (AUTOMATIC HANDSHAKE SELECTION) jest procesem uruchamianym przez kartę linii 
który powoduje wysłanie handshake’u odpowiedniego dla ANI. Umożliwia też zapamiętanie przez 
CPM 3 jakie handshake’i  są używane z poszczególnymi numerami ANI. A.H.S może być używa-
ne z DNIS do wyboru predefiniowanego profilu w tabeli DNIS jaka jest zapisana w pamięci karty 
linii. Handshake jest wybierany z tabeli A.H.S, a pozostałe opcje z profilu DNIS. 
Jeśli centrala nie odpowiada na handshake podawany przez kartę linii to procedura będzie pro-
wadzona dalej z sekwencją handshake’ów z tego profilu a nie według profilu defaultowego. 
Wartość 00 - Funkcja A.H.S wyłączona 
Wartość 01 - funkcja A.H.S włączona, 10 cyfr 
Wartość 02 - funkcja A.H.S włączona, międzynarodowa 
 
Blokowanie połączenia kiedy funkcja A.H.S jest włączona 
W każdym czasie operator może wykorzystać funkcję blokowania połączeń od wybranych klien-
tów (np. w czasie zawieszenia świadczenia usługi). Operator może ręcznie zaktualizować bazę 
A.H.S przy użyciu programu Console. Jeśli operator chce zablokować połączenie od konkretne-
go klienta (Caller ID) to powinien wpisać mu wartość handshake’u „99”. Po wysłaniu zmiany do  
karty linii, karta linii będzie zwalniać linię jak wykryje  Caller ID. 
 
Komunikat do komputera : 0RRLLL[#0000|ACPM BLOCKED CALL] 
Komunikat do drukarki: RRLLL-0000—CPM BLOCKED CALL 
         

Opcja [2E]: REZERWA 
 
Opcja [2F]: ONLINE TIME OUT ( ZAKOŃCZENIE POŁĄCZENIA ) - FABR. [00] 

Opcja pozwala na zakończenie połączenia po upływie zaprogramowanego czasu. Czas może 
być programowany w zakresie od 1 do 255 sekund (HEX 01 - FF). Jeśli ustawimy wartość „00” to 
połączenie trwa do momentu jego zakończenia przez centralę alarmową. Jeśli po upłynięciu 
ustawionego czasu DRL3 zakończy połączenie to wyśle do komputera i drukarki odpowiedni sy-
gnał (identyfikator YB w SIA).  
Na przykład: 
Komunikat do drukarki: „DRL Online Time-Out” 
Komunikat do komputera: NYS0102 (półka 01, karta 02).    
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5.3. Opcje dynamiczne: [30] - [FF] 

Opcje [30] - [3F]: 3/1 -  4/1 DIGIT 0-F (3/1- 4/1 cyfry 0-F)  
Karta DRL3 wykorzystuje protokół komunikacji SurGard 
do transmisji danych poprzez CPM3 do komputera z 
programem odbiorczym. Kody zdarzeń odpowiadające 
kodom alarmowym w formatach od 10 baud do 40 baud i 
DTMF 4/1 i 4/3 są używane w tym protokole komunikacji 
do przeniesienia do komputera informacji o rodzaju alar-
mu. 
 
DRL3 będzie używać ostatniej cyfry danych w formatach 
3/1 i 4/1 do określenia kodu rodzaju zdarzenia. Informa-
cja o rodzaju zdarzenia jest transmitowana do kompute-
ra z programem odbiorczym. Sprawdź w Bibliotece De-
kodowania DRL3 kompletną listę kodów zdarzeń jaka 
jest używana przez DRL3. W sekcjach [30] do [3F], pro-
gramuj kody ASCII zgodnie z Biblioteką. 
NIE UŻYWAJ wartości innych niż z zakresu [20]-[7F] 
(ASCII). Ustawienia fabryczne w tabeli obok:       

Opcja Wartość Kod 

30 41 A 

31 41 A 

32 41 A 

33 41 A 

34 41 A 

35 41 A 

36 41 A 

37 41 A 

38 41 A 

39 52 R 

3A 41 A 

3B 4F O 

3C 43 C 

3D 5C / 

3E 52 R 

3F 54 T 

Opcje [40] - [4F]: 3/2 -  4/2 DIGIT 0-F (3/2- 4/2 cyfry 0-F)  
DRL3 będzie używać pierwszej cyfry jaka następuje po 
numerze identyfikacyjnym w formatach 4/2, 3/1 rozsze-
rzonym i 3/2 do określenia kodu rodzaju zdarzenia. Infor-
macja o rodzaju zdarzenia jest transmitowana do kom-
putera z programem odbiorczym. Sprawdź w Bibliotece 
Dekodowania DRL3 kompletną listę kodów zdarzeń jaka 
jest używana przez DRL3. W sekcjach [40] do [4F], pro-
gramuj kody ASCII zgodnie z Biblioteką. 
NIE UŻYWAJ wartości innych niż z zakresu [20]-[7F] 
(ASCII). Ustawienia fabryczne w tabeli obok:       

Opcja Wartość Kod 

40 41 A 

41 41 A 

42 41 A 

43 41 A 

44 41 A 

45 41 A 

46 41 A 

47 41 A 

48 41 A 

49 52 R 

4A 41 A 

4B 4F O 

4C 43 C 

4D 5C / 

4E 52 R 

4F 54 T 
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Opcje [50] - [5F]: 4/3 DIGIT 0-F (4/3 cyfry 0-F)  
DRL3 będzie używać piątej cyfry danych w formatach 
4/3 do określenia kodu rodzaju zdarzenia. Informacja o 
rodzaju zdarzenia jest transmitowana do komputera z 
programem odbiorczym. Sprawdź w Bibliotece Dekodo-
wania DRL3 kompletną listę kodów zdarzeń jaka jest 
używana przez DRL3. W sekcjach [50] do [5F], progra-
muj kody ASCII zgodnie z Biblioteką. 
NIE UŻYWAJ wartości innych niż z zakresu [20]-[7F] 
(ASCII). Ustawienia fabryczne w tabeli obok:       

Opcja Wartość Kod 

50 41 A 

51 41 A 

52 41 A 

53 41 A 

54 41 A 

55 41 A 

56 41 A 

57 41 A 

58 41 A 

59 52 R 

5A 41 A 

5B 43 C 

5C 4F O 

5D 42 B 

5E 54 T 

5F 5C / 

Opcje [60] - [6F]: PRINTER WORDS (KOMUNIKATY DRUKARKI)  
Biblioteka komunikatów w języku angielskim może zostać użyta do przypisania określonych ko-
munikatów do kodów zdarzeń. Na przykład jeśli komunikat „exit alarm” ma być powiązany z ko-
dem alarmu „1”  w formacie 3/1 lub 4/1 to opcja [61] musi być zaprogramowana jako „90” 
W Dodatku A znajduje się lista dostępnych komunikatów. 
Ustawienia fabryczne w tabeli poniżej:       

Opcja Wartość Komunikat 

60 F2 PERIODIC TEST REPORT 

61 0A FIRE ALARM 

62 14 PANIC ALARM 

63 1E BURGLARY 

64 63 CLOSING 

65 62 OPENING 

66 E5 SERVICE 

67 00 MEDICAL 

68 E4 MESSAGE 

69 61 RESTORE 

6A F2 PERIODIC TEST REPORT 

6B C6 GROUP CLOSING  

6C C7 GROUP OPENING 

6D E6 ZONE BYPASS 

6E 50 SYSTEM TROUBLE 

6F A6 CANCEL 

Opcja [70]: AUTOMATION COMMON EVENT CODE (KOD OGÓLNY W TRANSM. DO KOMP.) - 
  FABR. [00] 

Niektóre programy odbiorcze nie potrafią przetwarzać alarmów przy użyciu kodów zdarzeń jakie 
znajdują się w Bibliotece Dekodowania DRL3. Jeśli stacja monitorowania przetwarza dane z ty-
sięcy kont to często się zdarza, że te same kody raportujące mają inne znaczenie dla poszcze-
gólnych firm instalacyjnych. Z tego powodu kody zaprogramowane w opcjach od [30] do [5F] nie 
mogą dokładnie odwzorowywać stanów alarmowych. Aby pokonać to ograniczenie opcja [70] 
może być zaprogramowana następująco:    
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Wartość „00” - używanie indywidualnych kodów zdarzeń 
Wartość z zakresu „20”, „30-39” i „41-5A” - oznacza używanie kodu ogólnego, którego kod został 
tu zaprogramowany. DSC rekomenduje użycie „5A” HEX co odpowiada literze „Z” lub „41” HEX 
co odpowiada literze „A”. Można też użyć znaku spacji „20” HEX do oznaczania kodu ogólnego. 
Wybranie odpowiednie znaku kodu ogólnego zależy od wymagań programu odbiorczego.      

 
Opcja [71]: LIBRARY SELECT (WYBÓR BIBLIOTEKI) - FABR. [04] 

Określa jak używać opcji komunikatów drukarki (dotyczy opcji [60-6F]). 
Wartość „00” - bez komunikatów drukarki  
Wartość „01” - komunikaty drukarki używane tylko dla formatów z kodami jednocyfrowymi, inne 

formaty używają predefiniowanej biblioteki. 
Wartość „02” - komunikaty drukarki używane tylko dla formatów z kodami dwucyfrowymi, inne 

formaty używają predefiniowanej biblioteki. 
Wartość „03” - komunikaty drukarki używane tylko dla formatów z kodami 3 cyfrowymi, inne for-

maty używają predefiniowanej biblioteki. 
Wartość „04” - komunikaty drukarki używane tylko dla formatów z kodami 1 i 2 cyfrowymi, inne 

formaty używają predefiniowanej biblioteki. 
Wartość „05” - komunikaty drukarki używane dla formatów z kodami 1, 2 i 3 cyfrowymi. 
 

Opcja [72]: SIA OPTION (OPCJA SIA) - FABR. [00] 
Ta opcja jest opcją ustawianą bitowo. Każdy bit ma określone znaczenie. Na przykład, aby uak-
tywnić funkcję „Force SIA Zone Number” i funkcję „Convert Pulse formats to SIA” ustaw wartość 
tej opcji na „05”.  
Bit 0 - Force SIA Zone Number - odbiornik będzie dekodować alarmy w SIA wysyłane bez nume-

ru linii i dodawać „00” jako numer linii. Na przykład: [#1234|NriBA] będzie po konwersji 
[#1234|NriBA00]. 

Bit 1 - Convert SIA Account A’s - każde cyfry numeru obiektu odebrane jako „A” będą konwerto-
wane do „0”. Na przykład:  [#A123|NriBA01] będzie po konwersji [#0123|NriBA01]. 

Bit 2 - Convert Pulse formats to SIA – dla formatów impulsowych, komunikaty do drukarki i kom-
putera będą konwertowane do formatu SIA w dwóch krokach. 
Na wyjściu do komputera będzie używany protokół ID „R”. Typ alarmu jest określany 
przez opcje [30 - 5F] i [70]. Następnie, w drugim kroku, typ alarmu jest mapowany do SIA 
zgodnie z poniższą tabelą.        

Wartość Kod SIA 

41 A BA 

42 B BA 

43 C CL 

46 F FA 

48 H HA 

4F O OP 

4D M MA 

50 P PA 

52 R BR 

54 T TA 

5C \ OC 

62 b BR 

66 f FH 

68 h HH 

6D m MH 

70 p PH 

74 t TH 

7C | UB 

Na przykład: „12341” zostaje przetworzone na „1234 
A 1”, a następnie na [#1234|NBA1]. 
Wartości zaprogramowane w opcjach [30-5F] i [70] 
inne niż w tej tabeli zostaną przetworzone na „UAxx” 
czyli alarm nie zdekodowany. 

Bit 3 - Convert BFSK format to SIA - powoduje konwersje z 
formatu BFSK do SIA. Na wyjściu do komputera bę-
dzie używany protokół ID „R”. Kiedy ta funkcja jest 
uaktywniona to jest nadrzędna do opcji [A4] BFSK 
RS232. Konta 3/x i 4/x. Opcja [76] może być użyta 
by wprowadzenia początkowego „0” to numeru 
obiektu. Przykład [#123|NFA1]. 
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Opcja [73]: DSP INPUT AND OUTPUT (WEJ. WYJ. DSP) - FABR. [13] 
Starsza czwórka bitów pozwala ustawić czułość wejściową DSP. Młodsza czwórka bitów ustawia 
poziom wyjściowy czułości. Ta opcja nie powinna być zmieniana bez konsultacji z działem tech-
nicznym producenta  (DSC). 
 

Opcja [74]: EQUIVALENT LINE NUMBER (ZASTĘPCZY NUMER LINII) - FABR. [00] 
Zastępczy numer linii jest używany wraz z numerem odbiornika przy przesyłaniu sygnałów do 
komputera z programem odbiorczym. Ta opcja może być używana jeśli żaden numer DNIS nie 
jest odbierany przez kartę linii. 
 

Opcja [75]: RECEIVER NUMBER (NUMER ODBIORNIKA) - FABR. [01] 
Numer odbiornika jest używany przy wysyłaniu sygnałów do komputera z programem odbior-
czym. Sprawdź czy program odbiorczy nie ma specjalnych wymagań dotyczących numeru od-
biornika. Sprawdź czy jakiś inny odbiornik na stacji monitorowania nie ma ustawionego tego sa-
mego numeru. 
 

 Opcja [76]: ACCOUNTS 3/x TO 4/x (NUMERY OBIEKTU 3/x NA 4/x) - FABR. [00] 
Wartość „00” - jeśli alarm jest raportowany w formacie 3/1, 3/1 rozszerzony, BFSK, 3/2 lub 3/8 

ACRON to przed 3 cyfrowym numerem obiektu wstawiana jest spacja: 
„1RRLLLsssssssAAAsXsssY[DC4]”. 

Wartość „01” - jeśli alarm jest raportowany w formacie 3/1, 3/1 rozszerzony,  3/2 lub 3/8 ACRON 
to przed 3 cyfrowym numerem obiektu wstawiane jest zero „0”: 
„1RRLLLssssss0AAAsXsssY[DC4]”. 

Wartość „02” - jeśli alarm jest raportowany w formacie 3/1, 3/1 rozszerzony, 3/2 lub 3/8 ACRON 
to przed 3 cyfrowym numerem obiektu wstawiane jest zero „0”. Drugie zero jest 
wstawiane  przed  jednocyfrowym kodem raportującym dla wymienionych forma-
tów oraz dla 4/1 i 5/1: „1RRLLLssssss0AAAsXss0Y[DC4]”. 

Wartość „04” - jeśli alarm jest raportowany w formacie SIA to przed 3 cyfrowym numerem obiektu 
wstawiane jest zero „0”. Na przykład: „S1011[#0AAA|Nri0/FH00]”. 

Wartość „05” - jeśli alarm jest raportowany w formacie 3/1, 3/1 rozszerzony,  3/2 BFSK, SIA lub 
3/8 ACRON to przed 3 cyfrowym numerem obiektu wstawiane jest zero „0”. 

Wartość „06” - jeśli alarm jest raportowany w formacie 3/1, 3/1 rozszerzony,  3/2 BFSK, SIA lub 
3/8 ACRON to przed 3 cyfrowym numerem obiektu wstawiane jest zero „0”. Zero 
jest też wstawiane przed 1 cyfrowym kodem alarmu. 

 
Opcja [77]: DIGIT REPLACE (WYMIANA CYFR) - FABR. [00] 

Opcja [77] jest związana z opcją [A2]. W opcji [77] programuje się wartość HEX znaku ASCII. 
Znak ASCII będzie wstawiany w pozycji cyfr numeru obiektu. Opcja [A2] jest używana do wymia-
ny cyfry lub wstawiania cyfry. Aby wymienić cyfrę użyj „0x” gdzie „x” jest cyfrą która będzie wy-
mieniana. Aby przesunąć cyfrę użyj opcji [A2] i ustaw „8x” gdzie „x” jest pozycją w numerze 
obiektu. 
Przykład 1 
Opcja [77] jest zaprogramowana na „41”, a opcja [A2] jest ustawiona na „01” 
Standardowy komunikat w formacie 4/2:  
„1RRLLLssssssAAAAsXssYZ” 
  Numer obiektu jest 9876 
„1RRLLLssssss9876sXssYZ” 
Odbiornik wymieni pierwszą cyfrę numeru obiektu (bo [A2] =01) i zamieni ją na A („41” ASCII). 
Po przetworzeniu będzie:  
„1RRLLLssssssA876sXssYZ”. 
 
Przykład 2 
Aby wstawić cyfrę użyj „8x” gdzie „x” wskazuje miejsce wstawienia cyfry. Opcja [77] jest zapro-
gramowana na „2D”, a opcja [A2] jest ustawiona na „82”. 
  Numer obiektu jest 9876 
„1RRLLLssssss9876sXssYZ” 
Odbiornik wstawia znak ASCII zaprogramowany w opcji [77] czyli „-”, w pozycji drugiej ([A2]=82), 
a numer obiektu przesuwa w lewo. Po konwersji uzyskamy: 
„1RRLLLssssss9-876sXssYZ”.                                                     Uwaga! Nie dotyczy SIA. 
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Opcja [78]: MAX INTER-DIGIT (MAKS. CZAS MIĘDZY CYFRAMI) - FABR. [00] 
Niektóre dialery starych typów central alarmowych mają problemy z komunikacją z kartami linii 
DRL3. Ta opcja może posłużyć do rozwiązania tych problemów. Tej opcji nie można zmieniać 
samodzielnie bez konsultacji z producentem (DSC). Kiedy ustawiona jest wartość „00” to czas 
między cyframi wynika z szybkości formatu transmisji jaki jest używany. Wpisanie innych warto-
ści pozwala na ustawienie czasu który jest krotnością 100 ms. 
00 - czas zależny od szybkości formatu 
01 - 100 ms 
02 - 200 ms 
....          
0A - 1000 ms 
 

Opcja [79]: MAX INTER-BURST (MAKS. CZAS MIĘDZY BURSTAMI) - FABR. [00] 
Niektóre dialery starych typów central alarmowych mają problemy z komunikacją z kartami linii 
DRL3. Ta opcja może posłużyć do rozwiązania tych problemów. Tej opcji nie można zmieniać 
samodzielnie bez konsultacji z producentem (DSC). Kiedy ustawiona jest wartość „00” to czas 
między burstami wynosi 100 ms.  Wpisanie innych wartości pozwala na ustawienie czasu który 
jest krotnością 10 ms. 
00 - czas 100 ms (ustawienie domyślne) 
01 - 10 ms 
02 - 20 ms 
.... Itd. 
 

Opcja [7A]: 4 AND 5 DIGIT ACCOUNT CODES TO ACTIVATE 2-WAY AUDIO (4 i 5 CYFROWE 
NUMERY OBIEKTU DO AKTYWACJI DWUKIERUNKOWEGO AUDIO) - FABR. [00] 

Opcja określa jakie numery obiektów będą mogły realizować dwukierunkową transmisję audio. 
Zaprogramuj pierwsze cyfry zakresu numerów obiektów które będą miały tą możliwość. 
Przykłady:  
Jeśli komunikacja audio ma być możliwa dla numerów obiektów z zakresu od 1000 do 2FFF to 
zaprogramuj wartość „12”. 
Jeśli komunikacja audio ma być możliwa dla numerów obiektów z zakresu od 3000 do 6FFF to 
zaprogramuj wartość „36”. 
Aby wyłączyć funkcję komunikacji audio zaprogramuj „00”. 
Uwaga! Opcja może być używana z każdym formatem transmisji jaki obsługuje odbiornik 
System III.   
 

Opcja [7B]: 3 DIGIT ACCOUNT CODES TO ACTIVATE 2-WAY AUDIO (3 CYFROWE NUMERY 
OBIEKTU DO AKTYWACJI DWUKIERUNKOWEGO AUDIO) - FABR. [00] 

Opcja określa jakie 3 cyfrowe numery obiektów będą mogły realizować dwukierunkową transmi-
sję audio. Zaprogramuj pierwsze cyfry zakresu numerów obiektów które będą miały tą możli-
wość. 
Przykłady:  
Jeśli komunikacja audio ma być możliwa dla numerów obiektów z zakresu od 200 do 3FF to za-
programuj wartość „23”. 
Jeśli komunikacja audio ma być możliwa dla numerów obiektów z zakresu od 300 do 6FF to za-
programuj wartość „36”. 
Aby wyłączyć funkcję komunikacji audio dla 3 cyfrowych numerów zaprogramuj „00”. 
Uwaga! Opcja może być używana z każdym formatem transmisji, operującym na 3 cyfro-
wych numerach obiektów, jaki obsługuje odbiornik System III.   
 

Opcja [7C]: ALARM CODES TO ACTIVATE 2 WAY AUDIO(KODY ALARMÓW AKTYWUJĄCE 
DWUKIERUNKOWE AUDIO) - FABR. [00] 

Opcja określa zakres kodów alarmów które aktywują funkcję dwukierunkowego audio. Programuj 
pierwsze cyfry kodów alarmów. 
Przykład: 
DRL3 inicjuje audio sprawdzając ustawienia w opcjach [7A] i [7B] lub w tej opcji. Jeśli wszystkie 
kody alarmów zaczynające się na na 6,7 i 8 mają powodować transmisję audio to należy zapro-
gramować opcję [7C] na „68”. Opcja [7C] może być używana z formatami od 10 baud do 40 
baud, DTMF 4/1, 4/2 i 4/3. Aby wyłączyć tą funkcję programuj „00”.       
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Przykład 1: 
Format 4/2 z numerem obiektu 1234, kod alarmu 2 na linii dozorowej 3. (1234-23) 
   Opcja [7A]    [7C] Aktywacja audio Opis 
            00 12      Tak   Kod alarmu należy do zakresu 1-2 
  11 00 Tak   Numer obiektu należy do zakresu 1-1 
  23 00 Nie   Numer obiektu nie należy do zakresu 2-3 
  00 34 Nie   Kod alarmu nie należy do zakresu 3-4 
  12 34 Nie    Obie opcje są zaprogramowane więc obie muszą speł-
       niać warunek, kod alarmu 2 nie należy do zakresu 3-4.   
  35 13 Nie   Obie opcje są zaprogramowane więc obie muszą speł-
       niać warunek, numer obiektu nie należy do zakresu 3-5. 
  14 15 Tak   Kod alarmu należy do zakresu 1-5 a numer obiektu na-
       leży do zakresu 1-4.     

 
Opcja [7D]: AUDIO ZONE CODE (KOD LINII DLA AKTYWACJI AUDIO) - FABR. [00] 

Opcja określa zakres kodów linii które spowodują aktywację audio. Pierwsza cyfra to najniższy 
kod (numer?), a druga cyfra najwyższy numer linii który spowoduje aktywację audio. Opcja doty-
czy formatów 10, 20 i 40 baud, DTMF 4/1, 4/2 i 4/3. 
Uwaga! Opcja [7D] pracuje tylko z DMP szeregowym 1. Nie dotyczy DMP szeregowego 3. 
 

Opcja [7E]: AUDIO RS-232 (AUDIO RS-232) - FABR. [00] 
Opcja pozwala zdefiniować kod który jest wysyłany do programu odbiorczego w celu zasygnali-
zowania aktywacji dwu-kierunkowego audio. Jeśli zaprogramowano „00” to komunikat o aktywa-
cji audio nie jest wysyłany. Jeśli zaprogramowano „01” to komunikat o aktywacji audio jest wysy-
łany z identyfikatorem „S” w protokole. Jeśli zaprogramowano „02” to komunikat o aktywacji au-
dio jest wysyłany z identyfikatorem „0” w protokole. 
Wartość „00” - bez transmisji 
Wartość „01” - wysyłany jest SRRLLL[#AAAA|NLFssoo][DC4] 
Wartość „02” - wysyłany jest 0RRLLL[#AAAA|NLFssoo][DC4] 
 

 Opcja [7F]: AUDIO FORMAT ENABLE (WYBÓR FORMATU DLA AUDIO) - FABR. [00] 
Opcja pozwala zdefiniować który format komunikacji ma mieć możliwość przełączenia na dwu-
kierunkowe audio. Ustawienie bitu na „1” uaktywnia możliwość komunikacji audio. Ustawienie „0” 
powoduje że audio dla tego formatu nie  będzie możliwe. 
Bit 0 - format impulsowy 3 cyfrowy 
Bit 1 - format impulsowy 4 i 5 cyfrowy 
Bit 2 - format DTMF 
Bit 3 - format Contact ID 
Bit 4 - format SIA 
Bit 5 - format Modem II 
Bit 6 - format ITI 
Bit 7 - format Westec 
 
Na przykład: jeśli użytkownik chce audio tylko z formatami: impulsowym 3 cyfrowym i SIA to usta-
wi dla tej opcji wartość [11], co odpowiada ustawieniu bitu 0 i 4.  
 

Opcja [80]: KISS-OFF TO HANG-UP TIME (CZAS OD KISS-OFF DO KOŃCA POŁĄCZENIA) - 
FABR. [1F] 

Ta opcja określa czas opóźnienia między sygnałem kiss-off a zakończeniem połączenia przez 
kartę linii. Zaprogramowana wartość HEX będzie konwertowana do wartości dziesiętnej i prze-
mnożona przez 100ms, co da w efekcie czas opóźnienia. 
Na przykład:  „0A” HEX = „10” DEC x 100 ms = 1000 ms = 1s 
   „28” HEX = „40” DEC x 100 ms = 4000 ms = 4s 
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Opcja [81] do [88]: HANDSHAKE SELECTION (WYBÓR SYGNAŁU HANDSHAKE) 
FABR.  [81] - 23 [85] - 0E 

[82] - 14 [86] - 0B 
[83] - 2D [87] - 00 
[84] - 0C [88] - 00 

 
DRL3 jest wielo-formatowym odbiornikiem który może wysyłać kilka sygnałów handshake do dialera 
centrali alarmowej. Często jednak jest ważne który sygnał wysyłany jest jako pierwszy. Opcje od [81] 
do [88] pozwalają dobrać sygnał handshake do odpowiednich zastosowań. Opcje sygnałów hand-
shake’u: 
00 Brak handshake’u 
2D Podwójny dual-tone handshake 
0C SIA FSK handshake 
0B Modem II handshake  
0E Modem IIE i ITI handshake 
1D Pojedynczy dual-tone handshake 
0F DMP handshake 
0D Westec handshake 
EC SURTEC 
Wszystkie inne częstotliwości mogą być zaprogramowane przy użyciu dwóch cyfr które odnoszą się 
do cyfr dziesiętnych setek i tysięcy. 
Przykład: 
23 2300Hz 
18 1800Hz 
14 1400Hz 
10 1000Hz 
 
Opcje [89] do [90]: HANDSHAKE AND KISS-OFF DURATION (CZAS TRWANIA SYGNAŁÓW 
HANDSHAKE I KISS-OFF) - FABR. [00] 
Różne centrale alarmowe mogą wymagać różnych czasów trwania sygnałów handshake’u. Każdy 
moduł może mieć ustawiony czas trwania w zakresie od 100 ms do 8,1 sekundy co 100 ms. W 
opcjach [89] do [90] można ustawić żądany czas trwania sygnałów. 
 
00 1 sekunda 
01 100 ms 
02 200 ms 
03 300 ms 
04 400 ms 
0A 1 sekunda 
0C 1,2 sekundy... i tak dalej 
 
Firma DSC nie zaleca programowania czasów trwania sygnałów na wartość powyżej 1.5 sekundy 
gdyż sygnały takie mogą nie być tolerowane przez centralę alarmową. Dla specjalnych aplikacji za-
programowanie czasu dłuższego może być konieczne ale nie można zaprogramować wartości powy-
żej 8,1 sekundy. 
UWAGA: Opcje ustawiane są tylko dla sygnałów handshake o stałym tonie. 
 
Opcja [89]: Czas trwania handshake’u nr 1 
Opcja [8A]: Czas trwania handshake’u nr 2 
Opcja [8B]: Czas trwania handshake’u nr 3 
Opcja [8C]: Czas trwania handshake’u nr 4 
Opcja [8D]: Czas trwania handshake’u nr 5 
Opcja [8E]: Czas trwania handshake’u nr 6 
Opcja [8F]: Czas trwania handshake’u nr 7 
Opcja [90]: Czas trwania handshake’u nr 8 
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Opcja [91]: INTER-HANDSHAKE DURATION (CZAS POMIĘDZY KOLEJNYMI SYGNAŁAMI 
HANDSHAKE) - FABR. [00] 
Karta linii DRL3 po wysłaniu sygnału handshake zwykle oczekuje 4 sekundy na odpowiedź centrali 
alarmowej. Jeżeli w tym czasie nie otrzyma odpowiedzi to wysyła następny sygnał handshake. W 
niektórych aplikacjach centrale alarmowe nie mogą tak długo oczekiwać na sygnał handshake szcze-
gólnie gdy odpowiedni sygnał jest np. piąty w kolejce. W takich przypadkach czas pomiędzy kolejny-
mi sygnałami może zostać skrócony w opcji [91]. 
 
00 4 sekundowa przerwa pomiędzy sygnałami 
01 1 sekundowa przerwa pomiędzy sygnałami 
02 2 sekundowa przerwa pomiędzy sygnałami 
03 3 sekundowa przerwa pomiędzy sygnałami 
 
Opcja [92]: RESERVED (REZERWA) 
 
Opcja [93]: MIN AUDIO TONE (TON AUDIO) - FABR. [00] 
Opcja ta jest używana dla ustawienia tonu detekcji przy dwu-kierunkowej łączności audio dla określo-
nych typów central. Opcja ta powinna pozostać na ustawieniu fabrycznym chyba że inaczej zalecił 
Dział Techniczny firmy DSC. 
 
Opcja [94]: ACCOUNT DIGIT STRIPPING (SKRACANIE CYFR KONTA) - FABR. [00] 
Kiedy opcja [94] ustawiona jest na 01 to wiodąca cyfra czterocyfrowego kodu konta będzie skrócona 
jeżeli będzie to litera ‘F’. 
 
Przykład: 
Standardowy format 4/2: 
1RRLLLssssssF245sXssYZ 
Przykład 1: 
Opcja [94] ustawiona na 00 
Kod konta jest ustawiony jako F245 
1RRLLLssssssF245sXssYZ 
 
Jeżeli opcja [94] ustawiona jest na 01 to litera ’F’ zostanie zastąpiona odstępem. 
To ustawienie uaktywnia także możliwość dekodowania przez odbiornik specjalnego impulsowego 
formatu rozszerzony-rozszerzony. 
1RRLLLsssssss245sXssYZ  
 
Jeżeli opcja [94] ustawiona jest na 02 to wiodąca cyfra czterocyfrowego kodu konta będzie skrócona 
jeżeli będzie to cyfra ‘0’. 
Opcja ta pracuje z następującymi formatami transmisji: 
Standardowe impulsowe i DTMF (4/8/1, 4/8) 
Contact ID 
ITI 
SIA 
Modem II 
SKFSK 
 
Przykład 1: 
Opcja [94] ustawiona na 00 
Kod konta jest ustawiony jako 0345 
1RRLLLssssss0345sXssYZ 
 
Jeżeli opcja [94] ustawiona jest na 02 to cyfra ’0’ zostanie zastąpiona odstępem. 
1RRLLLsssssss245sXssYZ  
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Opcja [95]: 5-DIGIT PULSE (5-CYFROWE FORMATY IMPULSOWE) - FABR. [00] 
Karta linii DRL3 nie może rozróżnić formatów 4/1, 3/2 i 3/1 + checksum ponieważ wszystkie zawiera-
ją 5 cyfr. Dlatego opcja ta musi zostać zaprogramowana aby karta wiedziała który z tych trzech for-
matów jest używany. Analogicznie DRL3 nie jest w stanie rozróżnić formatów 4/2 i 5/1 gdyż oba za-
wierają 6 cyfr. W tym przypadku karta także musi zostać odpowiednio zaprogramowana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*UWAGA 1: Komunikaty drukarki dla formatu 3/2 są takie same jak używane dla formatu 4/2. 
 
**UWAGA 2: Należy wybrać 3/1 tylko dla formatu Radionics Fast (prędkość 40 Baud) z  

handshake’iem 2300Hz i dla formatu 4/1 bez względu na prędkość i rodzaj handsha-
ke’a. 

 
***UWAGA 3: Komunikaty drukarki dla formatu 5/1 są takie same jak używane dla formatu 4/1. 
 
Opcja [96]: 4/1 EXTENDED (FORMAT 4/1 ROZSZERZONY) - FABR. [00] 
Zaprogramowanie opcji jako ’01’ umożliwia związanie dwóch oddzielnych sygnałów przesyłanych 
przez centralę alarmową w formacie 4/1 rozszerzonym w jeden komunikat 4/2 przesyłany do kompu-
tera i na drukarkę. Dla przykładu, jeżeli opcja jest ustawiona jako ’01’ czyli aktywna, centrala alarmo-
wa może przesłać następujące informacje: 
1234 3 
1234 3 
3333 1 
3333 1 
Karta DRL3 zinterpretuje te informacje jako: 1234 31. 
Ustawienie fabryczne opcji na ‘00’ dezaktywuje możliwość odbierania i prawidłowego interpretowania 
przesyłanych informacji przez kartę linii w formacie 4/1 rozszerzonym. 
 
Opcja [97]: 4/2 EXTENDED (FORMAT 4/2 ROZSZERZONY) - FABR. [00] 
Zaprogramowanie opcji jako ’01’ umożliwia związanie dwóch oddzielnych sygnałów przesyłanych 
przez centralę alarmową w formacie 4/2 rozszerzonym w jeden komunikat 4/3 przesyłany do kompu-
tera i na drukarkę. Dla przykładu, jeżeli opcja jest ustawiona jako ’01’ czyli aktywna, centrala alarmo-
wa może przesłać następujące informacje: 
1234 05 
1234 05 
0505 16 
0505 16 
Karta DRL3 zinterpretuje te informacje jako: 1234 516. Jeżeli natomiast centrala prześle następujące 
informacje: 
1234 03 
1234 03 
3333 01 
3333 01 
Karta DRL3 zinterpretuje te informacje jako: 1234 516. Należy pamiętać że odbiór formatu 4/2 roz-
szerzonego zajmuje karcie linii więcej czasu niż odbiór standardowego formatu 4/2.  
Ustawienie fabryczne opcji na ‘00’ dezaktywuje możliwość odbierania i prawidłowego interpretowania 
przesyłanych informacji przez kartę linii w formacie 4/2 rozszerzonym. 

Zaprogramowana 
wartość 

Ustawienie dla 5 cyfr Ustawienie dla 6 cyfr 

00 Wybrano format 4/1 Wybrano format 4/2 

01 Wybrano format 4/2* Wybrano format 4/2 

02 Wybrano format 3/1 + checksum Wybrano format 4/2 

03 Wybrano format specjalny 3/1 + 
checksum** 

Wybrano format 4/2 

10 Wybrano format 4/1 Wybrano format 5/1*** 

11 Wybrano format 3/2* Wybrano format 5/1*** 

12 Wybrano format 3/1 + checksum Wybrano format 5/1*** 

13 Wybrano format specjalny 3/1 + 
checksum** 

Wybrano format 5/1*** 
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Opcja [98]: 3/1 EXTEND (FORMAT 3/1 ROZSZERZONY) - FABR. [01] 
Zaprogramowanie opcji jako ’01’ umożliwia związanie dwóch oddzielnych sygnałów przesyłanych 
przez centralę alarmową w formacie 3/1 rozszerzonym w jeden komunikat 3/2 przesyłany do kompu-
tera i na drukarkę. Dla przykładu, jeżeli opcja jest ustawiona jako ’01’ czyli aktywna, centrala alarmo-
wa może przesłać następujące informacje: 
123 3 
123 3 
333 1 
333 1 
Karta DRL3 zinterpretuje te informacje jako: 123 31. 
Ustawienie fabryczne opcji na ‘00’ dezaktywuje możliwość odbierania i prawidłowego interpretowania 
przesyłanych informacji przez kartę linii w formacie 3/1 rozszerzonym. 
 
Opcja [99]: ADEMCO EXPRESS (FORMAT ADEMCO EXPRESS) - FABR. [01] 
Karta DRL3 może mieć problem z jednoczesnym odbiorem następujących formatów transmisji: 
Ademco 4/1 Express, Sur-Gard DTMF 4/3 z checksum i FBI Super fast bez checksum. W związku z 
powyższym należy zaprogramować który z wymienionych formatów transmisji może być używany 
przez centrale alarmowe do komunikacji ze stacją monitorowania.  
00 Sur-Gard DTMF 4/3 z checksum 
01 Ademco 4/1 Express 
02 FBI bez checksum 
 
Opcja [9A]: RESERVED (REZERWA) 
 
Opcja [9B]: ECHO CANCELLER (ANULOWANIE ECHA) - FABR. [00] 
00 nieaktywne 
01 aktywne: wyłączone anulowanie echa 
 
Opcja [9C]: ACRON RS-232 (FORMAT ACRON - RS-232) - FABR. [01] 
Gdy opcja jest zaprogramowana jako ‘00’ to karta linii DRL3 konwertuje sygnał przesłany w formacie 
Acron Super fast na format 3/2 lub 4/2 (np. AAAsXssYY[DC4] ). Jeżeli opcja będzie zaprogramowa-
na jako ’01’ to do komputera zostanie przesłana następująca informacja: 
 
 
 
Gdzie:  
9 = numer protokołu 
RR = numer odbiornika 
LLL = numer linii 
ssss = odstępy 
AAAA = kod konta 
CCCC = kanał 1-4 
CCCC = kanał 5-8 
[DC4] = terminator 
 
Opcja [9D]: MODEM II RS-232 (FORMAT MODEM II - RS232) - FABR. [01] 
Karta linii DRL3 posiada możliwość dekodowania formatów Modem II. Handshake 0B koniecznie 
powinien zostać zaprogramowany jako jeden z handshake’ów DRL3 dla formatu Modem II i jako 0E 
dla formatów Modem IIE i Modem IIIa 2. Opcja [9D] określa protokół który ma zostać przesłany do 
komputera. Należy zwrócić uwagę że opcja ta wpływa także na format BFSK tylko jeżeli jest zapro-
gramowana jako [00] lub [01]. 
Opcja 9D: Programowanie 
Opcję [9D] zmieniono z opcji o programowanej wartości na opcję o programowanych bitach. 
Bit 0: kontroluje jeżeli format Modem II jest ‘01’ lub ‘06’. 
Bit 1: kontroluje jeżeli format Modem II jest formatem Modem II lub skonwertowany format SIA bez 
tekstu, 
Bit 2: kontroluje jeżeli format Modem II jest skonwertowany do formatu SIA zawierającego tekst 
ASCII. 
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Bit 3: aktywacja przesyłania do komputera i na drukarkę pełnego kodu konta jeżeli przesyłany kod 
jest dłuższy niż 4 cyfry. Należy odnieść się do przykładu który podaje więcej szczegółów. Oddziałuje 
to na protokół wyjścia przy standardowym formacie Modem jak i przy skonwertowanym formacie SIA. 
 
UWAGA: jeżeli opcja jest nieaktywna to tylko pierwsze 4 cyfry zostaną zdekodowane mimo iż cyfr 
będzie więcej. 
 
Dla poprzednich wersji które zostały zaprogramowane 
Przed 1.70  Ekwiwalent na 1.70 
 00   00 
 01   01 
 02   02 
 03   06 
 
UWAGA: Należy upewnić się że oprogramowanie komputera jest zgodne z ustawieniami ‘02 i ‘04’ 
jeżeli wymagany jest protokół SIA. 
 
Opcja [9E]: SCANTRONICS SELECT (WYBÓR FORMATU SCANTRONICS) - FABR. [00] 
Jeżeli opcja zostanie zaprogramowana jako ‘00’ to 14 cyfrowy sygnał DTMF zostanie zdekodowany 
jako format Scantronics 4-8-1 z checksum.  
Jeżeli opcja zostanie zaprogramowana jako ‘01’ to 14 cyfrowy sygnał DTMF zostanie zdekodowany 
jako format Scantronics 5-8-1. 
 
Opcja [9F]: ADEMCO HIGH SPEED RS-232 (FORMAT ADEMCO HIGH SPEED - RS-232) - FABR. 
[01] 
Jeżeli opcja zostanie zaprogramowana jako ‘00’ to karta DRL3 skonwertuje sygnał w formacie High 
Speed na format 4/2 (np. 1RRLLLssssssAAAAsXssYY[DC4] ). Jeżeli opcja zostanie zaprogramowa-
na jako ‘01’ to sygnał w formacie Ademco High Speed zostanie przesłany do komputera w następu-
jącej postaci: 
 
 
 
Gdzie: 
8 = numer protokołu 
RR = numer odbiornika 
LLL = numer linii 
AAAA = kod konta 
CCCC = kanał 1-4 
s = odstęp 
CCCC = kanał 5-8 
s = odstęp 
C = kanał 9 
[DC4] = terminator 
 
Opcja [A0]: 11/12 DIGIT DTMF (ACRON OR SCANTRONICS) {11/12 CYFROWY SYGNAŁ DTMF 
(FORMAT ACRON LUB SCANTRONICS)} - FABR. [00] 
Jeżeli opcja zostanie zaprogramowana jako ‘00’ to 11 lub 12 cyfrowy sygnał DTMF odbierany przez 
odbiornik będzie dekodowany jako format ACRON. 
Jeżeli opcja zostanie zaprogramowana jako ‘01’ to 11 lub 12 cyfrowy sygnał DTMF odbierany przez 
odbiornik będzie dekodowany jako format SCANTRONICS. 
 

8RRLLLAAAAsCCCCsCCCCsC[DC4] 

Wartość zaprogramowana Format przychodzący Format dekodowany 

00 11 - cyfrowy DTMF Acron 3-8 

00 12 - cyfrowy DTMF Acron 4-8 

01 11 - cyfrowy DTMF Scantronics 2-8-1 

01 12 - cyfrowy DTMF Scantronics 3-8-1 
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Opcja [A1]: FBI RS-232 (FORMAT FBI - RS-232) - FABR. [01] 
Aby uaktywnić odbiór sygnałów w formacie FBI Super Fast należy zaprogramować opcję [A1] jako 
‘01’. Jeżeli opcja będzie uaktywniona to na wyjście komputera zostanie przesłana następująca infor-
macja: 
 
 
 
Gdzie: 
J = identyfikator protokołu FBI 
RR = numer odbiornika 
LLL = numer linii 
s = odstęp 
AAAA = kod konta 
T = typ linii 
ZZ = numer linii w hex 
E = kod zdarzenia 
Jeżeli E = 0 i T = 0: podsłuch. 
 
Opcja [A2]: DIGIT REPLACE (ZAMIANA CYFR) - FABR. [00] 
Opcja [A2] pracuje w połączeniu z opcją [77]. W opcji [77] zaprogramowana jest wartość w formacie 
ASCII która będzie zamieniana lub wstawiana w kodzie konta. Opcja [A2] jest używana do ustalenia 
czy cyfra ma być zamieniona czy też wstawiona. Aby zamienić cyfrę należy ustawić ‘0x’ gdzie x jest 
cyfrą która ma zostać zamieniona. Aby wstawić cyfrę należy ustawić opcję jako ‘8x’ gdzie x jest miej-
scem w kodzie konta. 
 
Opcja [A3]: D6500 RS-232 (FORMAT D6500 - RS-232) - FABR. [00] 
Opcja ta jest używana do skrócenia cyfr hex na wyjściu komputera. Moduł DRL3 emuluje protokół 
Radionics 6500 RS-232 tylko w formatach impulsowych Ademco Exppress i Varitech. Jeżeli opcja 
[A3] jest ustawiona na ‘01’ cyfra hex zostanie skrócona do 1 cyfrowego kodu raportującego zawiera-
jącego Varitech 4/1. 
Przykład 1: Kod 1 
Wyjście komputera: 1RRLLLsssssss022sAsss1 
Przykład 2: Kod B 
Wyjście komputera: 1RRLLLsssssss022sOssss 
 
Jeżeli opcja [A3] zostanie ustawiona na ‘02’ to cyfra hex zostanie skrócona do 2 cyfrowego kodu ra-
portującego zawierającego Varitech 4/2.  
Przykład 1: Kod 21 
Wyjście komputera: 1RRLLLsssssss022sAss21 
Przykład 2: Kod B1 
Wyjście komputera: 1RRLLLsssssss022sOsss1 
 
Jeżeli opcja [A3] zostanie ustawiona na ’03’ to cyfra hex zostanie skrócona do 1 i 2 cyfrowego kodu 
raportującego zawierającego Varitech. 
Jeżeli opcja [A3] zostanie ustawiona na ’04’ to cyfra hex zostanie skrócona do BFSK. 
UWAGA: opcja ta pracuje poprawnie tylko wtedy gdy opcja A4 jest ustawiona na ’01’. 
Przykład 1: Kod 21 
Wyjście komputera: 6RRLLLsssssss022sAss21 
Przykład 2: Kod B1 
Wyjście komputera: 6RRLLLsssssss022sOsss1 
 
Jeżeli opcja [A3] zostanie ustawiona na ‘05’ to cyfra hex zostanie skrócona do 1 cyfrowego kodu ra-
portującego BFSK. 
Jeżeli opcja [A3] zostanie ustawiona na ‘06’ to cyfra hex zostanie skrócona do 2 cyfrowego kodu ra-
portującego BFSK. 
Jeżeli opcja [A3] zostanie ustawiona na ‘07’ to cyfra hex zostanie skrócona do 1 lub 2 cyfrowego ko-
du raportującego BFSK. 
UWAGA: opcja [70] musi być opuszczona jako indywidualny kod zdarzenia gdy ta opcja jest aktyw-
na. 

JRRLLLssssssAAAATZZEss[DC4] 
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Opcja [A4]: BFSK RS-232 (FORMAT BFSK - RS-232) - FABR. [00] 
Jeżeli opcja [A4] zostanie zaprogramowana jako ‘00’ to format BFSK będzie raportowany jako Radio-
nics 6500 BFSK do komputera; identyfikatorem protokołu będzie 6. 
Przykład 1: Kod 21 
Wyjście komputera: 6RRLLL 022sAsss1 
Przykład 2: Kod B1 
Wyjście komputera: 6RRLLL 022sOsss1 
 
Jeżeli opcja [A4] zostanie ustawiona na ‘01’ to BFSK będzie raportowany jako standardowy format 
3/1 rozszerzony, identyfikator protokołu także będzie zmieniony od 6 do 1. 
Przykład 1: Kod 21 
Wyjście komputera: 1RRLLL 022sAss21 
Przykład 2: Kod B1 
Wyjście komputera: 1RRLLL 022sOssB1 
 
Opcja [A5]: SESCOA SUPER SPEED (FORMAT SESCOA SUPER SPEED) - FABR. [01] 
Jeżeli opcja zostanie ustawiona na ‘00’ to format Sescoa Super Speed zostanie wyłączony a aktyw-
ny będzie format 4/2 z checksum. 
Jeżeli opcja zostanie ustawiona na ‘01’ to format Sescoa Super Speed zostanie włączony a nieak-
tywny będzie format 4/2 z checksum. 
Jeżeli opcja zostanie ustawiona na ‘03’ to format Sescoa Super Speed zostanie wyłączony a aktyw-
ny będzie format 4/2 z checksum. Podwójne powtórzenie w formacie 4/2 będzie wyłaczone. 
 
Opcja [A6]: ITI ADJUST (REGULACJA FORMATU ITI) - FABR. [00] 
Jeżeli opcja zostanie ustawiona jako ‘01’ to kod konta w formacie ITI zostanie skonwertowany do 4 
cyfrowego poprzez skrócenie ostatniej cyfry. Na przykład: numer konta ‘23459’ będzie przyjmowany 
jako ‘2345’. Jeżeli pierwszą cyfrą w numerze konta będzie cyfra ‘0’ to to numer zostanie skrócony a 
cyfra ‘0’ zostanie zastąpiona odstępem. Na przykład: numer konta ‘02349’ przesłany do odbiornika 
zostanie odebrany jako ‘234’. 
 
Opcja [A7]: SILENT KNIGHT FSK2 RS-232 (FORMAT SILENT KNIGHT FSK2 - RS-232) - FABR. 
[00] 
Karta DRL3 zapewnia dwie możliwości przesłania komunikatu do komputera dla formatu Silent Kni-
ght FSK2. Możliwości te przedstawiono poniżej: 
 
[A7] = ‘00’ SKFSK nieaktywny 
[A7] = ‘01’ SKFSK aktywny: 
  SKFSK1 
  ERRLssssssAAAAYYssss[DC4] 
  SKFSK2 Protokół nr 2 
  CRRLssssAAAAAAYYZZss[DC4] 
[A7] = ‘02’ SKFSK aktywny: 
  SKFSK1 
  ERRLssssssAAAAYYssss[DC4] 
  SKFSK Protokół nr 2 
  FRRL ssssAAAAAAYYZZss[DC4] 
 
Opcja [A8]: DIAL-OUT NUMBER FOR 2-WAY AUDIO TRANSFER (PRZEKAZYWANIE WYBIE-
RANEGO NUMERU DLA DWU-KIERUNKOWEJ ŁĄCZNOŚCI AUDIO) - FABR. [00] 
 
8 opcji jest używane dla zapewnienia wybierania numeru jeżeli użytkownik chce przenieść połącze-
nie do innego numeru wewnętrznego. Można zaprogramować do 16 cyfr zawierających ‘Polecenia 
funkcji’. Wartości zawarte w tych opcjach będą przesyłane jako tony DTMF przez linię telefoniczną 
gdy następujące zdarzenia będą miały miejsce: 
1. Karta linii DRL3 rozpoznała aktualne połączenie jako konto łączności dwu-kierunkowej audio i kod   
     alarmu. 
2. Centrala alarmowa połączona z odbiornikiem kończy przesyłanie informacji o alarmie i przełącza       
     się w tryb dwu-kierunkowej łączności audio. 
3. Karta DRL3 wykona przełączenie (‘hook-flash’) zgodnie z czasem zaprogramowanym w opcji [11] i  
     zacznie wybierać numer zaprogramowany w opcjach od [A8] do [AF]. 
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Opcje od [A8] do [AF] powinny być zaprogramowane w następujący sposób: cyfry od 1 do 9 są pro-
gramowane jako numery od 1 do 9. Cyfra ‘A’ powinna być wprowadzona jeżeli w numerze występuje 
cyfra ‘0’ i jest używana do przekazania informacji do karty linii DRL3 że nie ma więcej cyfr w numerze 
do wybrania. Jeżeli znak ’*’ musi być wprowadzony należy zaprogramować cyfrę ‘B’. Podobnie, jeżeli 
znak ‘#’ ma zostać wprowadzony to należy zaprogramować cyfrę ‘C’.  
Aby wprowadzić 3 sekundową przerwę należy zaprogramować cyfrę ‘D’.  
Na przykład: jeżeli karta linii ma przekazać dwu-kierunkowe połączenie audio na numer 51386 z 3 
sekundową przerwą pomiędzy rozkazem przekazania a rozpoczęciem wybierania numeru to opcje 
od [A8] do [AF] muszą być zaprogramowane w następujący sposób: 

A8 = B7 AC = 60 
A9 = AD AD = 00 
AA = 51 AE = 00 
AB = 38 AF = 00 
 

Opcje od [B0] do [FF]: ZAREZERWOWANE 
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6. Terminologia 
 
Account - (Konto) część sygnału zawierająca informacje identyfikujące położenie lub właściciela 
systemu alarmowego. Może także oznaczać numer konta, kod konta lub cyfry konta. 
 
Acknowledgement  (ACK) - (Potwierdzenie) sygnał przesyłany z odbiornika do centrali informujący 
o odebraniu danych przez odbiornik. Pozytywne potwierdzenie (ACK) oznacza że dane zostały prze-
słane bez błędów, natomiast negatywne potwierdzenie (NAK) oznacza, że dane zostały przesłane 
ale wystąpiły pewne błędy (zobacz: kiss-off). Potwierdzenie może zostać przesłane za pośrednic-
twem pakietu lub alarmu. 
 
AHS (Automatic Hanshake Selection) - Automatyczny Wybór Handshake’a; odnosi się do funkcji 
odbiornika która umożliwia dobranie przez kartę linii odpowiedniego sygnału hanshake dla danej 
centrali alarmowej która łączy się odbiornikiem. Moduł CPM posiada bazę danych najczęściej używa-
nych handshake’ów dla wszystkich kont podłączonych do odbiornika. Dany typ handshake’a prze-
chowywany jest w pamięci wraz z numerem telefonu danego obiektu. 
 
Alarm - (Alarm) komunikat przesyłany z centrali alarmowej do odbiornika zawierający numer konta, 
zdarzenie, numer użytkownika lub inne informacje. Podczas dzwonienia może zostać przesłany je-
den lub więcej komunikatów. Komunikat o alarmie może zostać powtórzony podczas tego samego 
połączenia jeżeli poprzednia próba przesłania komunikatu nie zakończy się sukcesem. Sygnał alar-
mowy może składać się z jednego lub więcej pakietów. Pakiety mogą zawierać ilość powtórzeń lub 
inne informacje. Transmisja alarmu jest inicjowana sygnałem handshake i jeżeli jest poprawna to 
zostaje potwierdzona sygnałem kiss-off, 
 
ANI (Automatic Number Identification) - Automatyczna Weryfikacja Numeru. 
 
ASCII (America Standard Code for Informational Interchange) - Standardowe Amerykańskie Ko-
dy Wymiany Informacji; 7 bitowe kody używane powszechnie do przesyłania informacji. Do 7 bito-
wych kodów często dodawana jest parzystość celem detekcji błędów. 
 
Automation - (Automatyczny odbiornik) kombinacja odpowiedniego oprogramowania z komputerem 
PC służąca do odbioru informacji odbiornika System III. Automatyczny odbiornik może zostać podłą-
czony do systemu poprzez port szeregowy lub poprzez sieć TCP/IP.  
 
Automation Message - (Automatyczny komunikat) informacja o alarmie przesłana w specjalnym 
protokole z odbiornika do komputera PC lub do sieci. Informacja ta nazywana jest także komunika-
tem komputerowym. 
 
Backplane - (Tylna Płyta) należy zobaczyć BP3. 
 
Block - (Blok) grupa danych która szczególnie charakteryzuje jeden z elementów alarmu. Na przy-
kład: blok konta, blok zdarzenia lub blok alarmu. Jeden pakiet może zawierać wiele bloków. 
 
BP3 - tylna płyta BP3 zapewnia połączenie pomiędzy modułami a wyjściami odbiornika. Jest wypo-
sażona w gniazda do których można podłączyć do 12 kart linii DRL3, 1 moduł CPM3, 1 moduł PSC3 
i 2 moduły DC/DC3. Ponadto dwie płyty BP3 mogą być połączone razem przy konfiguracji z dwoma 
odbiornikami System III. Dodatkowo płyta BP3 jest wyposażona w port równoległy drukarki i 2 porty 
szeregowe oraz port Ethernet.  
 
Busy Out - (Zajęta) stan karty linii. W tym stanie karta linii jest czynna ale nie przyjmuje żadnych 
nowych alarmów. 
 
Call - (Połączenie przychodzące) proces podczas którego odbiornik jest w stanie czynnym, obiera 
jedną lub kilka informacji o alarmie i przechodzi w stan bierny. 
 
Caller ID - (Numer ID połączenia przychodzącego) informacja przesyłana w formacie FSK przez kar-
tę linii. Informacja ta może zostać wykorzystana przez odbiornik do wyboru odpowiedniego sygnału 
handshake dla połączenia przychodzącego. Informacja ta także może być wykorzystana przez od-
biornik do zapewnienia dodatkowych informacji dla wszystkich alarmów odbieranych podczas połą-
czenia. 
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Capture - (Przechwyt) zdolność odbiornika do zapamiętania wszystkich informacji przesłanych do 
centrali alarmowej z komputera PC po przesłaniu wszystkich alarmów z centrali alarmowej do odbior-
nika. 
 
Centronics - standardowy równoległy interfejs drukarki. Znany jest także pod nazwą standard IE-
EE1284. Interfejs Centronics został zaimplementowany do modułu CPM3 i jego wyjście znajduje się 
na płycie tylnej BP3 jako wyjście do podłączenia drukarki równoległej. 
 
Checksum - (Suma Kontrolna) dodatkowe informacje dodane do sygnału alarmowego wskazujące 
czy zawartość komunikatu została odebrana poprawnie. Odbywa się to przez zsumowanie wszyst-
kich cyfr komunikatu i przesłanie tej informacji jako sumy kontrolnej. Różne metody obliczania sumy 
kontrolnej mogą być różne dla konkretnego formatu lub protokołu. 
 
C.L.A.S.S. (Custom Local Area Signaling Services) - Usługa Sygnalizacji dla Sieci Lokalnej; ter-
min ten jest używany w przemyśle telefonicznym dla oznaczenia wszystkich funkcji linii telefonicznej 
takich jak: numer ID połączenia przychodzącego, przesyłanie danych połączenia, 3-drożne połącze-
nie itp. 
 
Client - (Klient) jedna ze stron dwustronnego połączenia przez sieć TCP. Klient jest odpowiedzialny 
za zainicjowanie połączenia ze zdalnym serwerem. Konsola reprezentuje stronę klienta przy połą-
czeniu z modułem CPM3. 
 
Computer Message - (Komunikat komputera) zobacz Automatyczny komunikat. 
 
Console - (Konsola) program na komputer PC który umożliwia połączenie z odbiornikiem i zapewnia 
możliwość diagnostyki i programowania przez użytkownika. Dla System III program łączy się z CPM3 
poprzez sieć TCP/IP. 
 
CPM3 - moduł procesora; moduł CPM3 kontroluje wszystkie operacje wykonywane przez odbiornik 
System III w których zawiera się multipleksowanie sygnałów alarmowych z wszystkich kart linii i prze-
syłanie informacji o nich na odpowiednie wyjścia. 
 
DC/DC3 - zasilacz napięcia stałego odbiornika System III. 
 
Dialer - (Dialer) inna nazwa centrali alarmowej. 
 
DNIS (Dialed Number Identification Service) - Usługa Identyfikacji Wybieranego Numeru. 
 
DRL3 - cyfrowy odbiornik, karta linii. 
 
DTMF (Dual Tone Multiple Frequency) - Podwójny Ton Wielokrotna Częstotliwość; metoda wybie-
rania numeru telefonu, która wykorzystuje 2 komplety 4 tonów (częstotliwości) każdy. Wybranie jed-
nego tonu z każdego kompletu wytwarza 16 różnych par. Pary te są wykorzystywane do wybierania 
cyfr numeru telefonu. 
 
Ethernet - protokół sieci, który otacza najniższą logiczną warstwę stosu sieci, natychmiast ponad 
fizycznym poziomem. Ten protokół jest nadzorowany przez IEEE i jest opisany w specyfikacji IEEE8-
02.3. Ethernet składa się z kilku odmian, między innymi: 10Base2, 10Base5, 10BaseT, 100BaseT i 
inne. Odmiany 10BaseT i 100BaseT są najczęściej wykorzystywane. 
 
Equivalent Line Number - (Ekwiwalent numeru linii) opcja w odbiorniku. Fabrycznie, wydruk i komu-
nikaty komputera, zawierają numer karty linii. Czasami jest to konieczne by przetworzyć wydruk lub 
komunikat komputera z innym numerem karty linii; w tym przypadku opcja ta może być użyta do nad-
pisania numeru karty linii na wydruku i w komputerze odbiornika. 
 
Event - (Zdarzenie) określony typ alarmu z centrali alarmowej. 
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Event Code - (Kod zdarzenia) termin oznaczający cyfrę (literę) lub grupę cyfr (liter) stanowiących 
komunikat. Cyfry (litery) te są używane do oznaczenia zdarzenia raportowanego przez centralę alar-
mową. Przykład 1: automatyka SG raportuje alarm jako kod zdarzenia ‘A’, powrót jako kod ’B’, uster-
kę jako kod ’T’. Przykład 2: Kod zdarzenia ’alarm włamaniowy’ w formacie SIA jest raportowany jako 
’BA’. 
 
FES (Format Expert Systems) - nazwa zadania odbiornika które obejmuje następujące funkcje: 1) 
przesłanie handshake’a, 2) detekcja formatu transmisji wykorzystywanego przez centralę alarmową, 
3) przetworzenie odebranego z centrali alarmu, 4) wysłanie sygnału kiss-off do centrali alarmowej.   
 
Format - (Format) zdefiniowane dla każdego zdarzenia alarmowego kody zdarzeń składające się z 
cyfr lub liter za pomocą których informacja jest przesyłana z centrali alarmowej do stacji monitorowa-
nia. 
 
FSK (Frequency Shift Keying) - technika modulacji wykorzystywana w modemach pracujących na 
wolnych prędkościach (od 300 do 1800 bps).  
 
Handshake - sygnał wysyłany z odbiornika do centrali alarmowej informujący o tym że połączenie 
zostało odebrane i zachęcający centralę do przesłania informacji o zdarzeniu. Może to być sygnał 
tonowy lub dane modemu. 
 
Heartbeat - (Sygnał nadzoru) periodycznie wysyłany sygnał sprawdzający poprawność połączenia 
pomiędzy odbiornikiem a komputerem. Cykl wysyłania sygnału nadzoru jest kontrolowany przez 
opcję w module CPM3. Alternatywnie, sygnałem nadzoru nazywany jest sygnał pomiędzy modułami 
CPM3 przy konfiguracji z dwoma odbiornikami sprawdzający obecność każdego z modułów. 
 
Hook Flash - proces odbiornika który jest chwilowo czynny, zazwyczaj podczas próby przekazania 
połączenia telefonicznego. 
 
Hot-Swappable - (Wyjmowanie modułów bez potrzeby zdejmowania napięcia zasilania) w odbiorni-
ku System III wszystkie poszczególne moduły mogą być wyjmowane i przekładane bez potrzeby 
zdejmowania napięcia zasilania co zapewnia stałą nie przerywaną pracę odbiornika. 
 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - protokół wysokiego poziomu w komplecie protokołów TCP/IP 
odpowiedzialny za zaimplementowanie przeglądarek web. Jest to protokół zaimplementowany przez 
moduł CPM3 do uaktywnienia interfejsu web. 
 
IEEE 1284 - zobacz Centronics. 
 
IEEE 802.3 - zobacz Ethernet. 
 
Inter-burst Time - (Czas pomiędzy częściami sygnału) termin odnoszący się do formatów impulso-
wych. Jest to czas pomiędzy dwoma sekwencjami sygnału. 
 
Inter-digit Time - (Czas pomiędzy cyframi) termin odnoszący się do formatów impulsowych i DTMF. 
Jest to czas pomiędzy dwoma cyframi. 
 
Internal Trouble - (Wewnętrzna usterka) stan usterki który zostaje wygenerowany przez odbiornik w 
przeciwieństwie do sygnałów wysyłanych przez centrale alarmowe. Usterka wewnętrzna jest także 
przesyłana na drukarkę i do komputera. 
 
Kiss-off - termin używany w technice alarmowej oznaczający pozytywne potwierdzenie przyjęcia 
sygnału. 
 
Line - (Linia) indywidualny kanał na karcie linii, równoważny jednej linii telefonicznej. 
 
Line Card - (Karta linii) wyjmowana karta zawierająca interfejs linii telefonicznej analogowej POTS, 
kontrolująca jedną lub więcej linii telefonicznych analogowych POTS. W odbiorniku System III jedna 
karta linii (DRL3) posiada jeden interfejs linii telefonicznej. 
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Line Conditioning - (Kompensacja linii) elektryczna kompensacja polegająca na tłumieniu zakłóceń 
wywołanych opóźnieniem fazy na linii telefonicznej PSTN. Kompensacja jest wykonywana przez uży-
cie korektora. 
 
MAC adres (Media Access Control) - (Adres MAC) jest to 6 bajtowy unikalny adres dla urządzeń 
podłączanych do sieci Ethernet. Przypisywanie adresów MAC jest realizowane przez IEEE; każde 
przedsiębiorstwo OEM, które produkuje urządzenia Ethernet musi zastosować się i zakupić OUI 
(Organizationally Unique Identifier), który składa się z bloku 16,777,216 adresów MAC, wszyst-
kich, które mają takie same pierwsze 3 bajty. Dalszy przydział adresów w tych bloków jest dowolny 
dla nabywcy. Każde wyprodukowane urządzenie Ethernet musi posiadać inny adres MAC aby za-
gwarantować możliwość poprawnego działania urządzeń w sieci. W odbiorniku System III, adres 
MAC jest wprowadzony do EEPROM’u na płycie modułu CPM3. Adres jest programowany podczas 
produkcji. 
 
MLRF3 - metalowa obudowa odbiornika przeznaczona do montażu w szafie rack. W obudowie mon-
towane są wszystkie moduły pojedynczego odbiornika System III. 
 
MPC860 - główny mikroprocesor w systemie znajdujący się na module CPM3. 
 
Multidrop - (Wielopunktowy) Link komunikacyjny w którym pojedynczy kanał jest podzielony przez 
kilka stacji lub terminali (DVACS jest siecią wielopunktową). Tylko jedna ze stacji może nadawać w 
tym samym czasie. 
 
Negative Acknowledgement - (Negatywne potwierdzenie) zobacz Acknowlegdement. 
 
Off-hook - (Czynny) proces obierania połączenia przychodzącego albo wybierania numeru zdalnego 
urządzenia. 
 
On-hook - (Bierny) proces rozłączania się po zakończeniu połączenia („odkładanie słuchawki”). 
 
Options - (Opcje) ustawialne parametry konfiguracji urządzenia które kontrolują działanie urządze-
nia. W odbiorniku System III moduły DRL3 i CPM3 zawierają zestaw takich opcji. Opcje statyczne 
odwołują się do wszystkich profilów na karcie linii. Opcje dynamiczne są unikalne dla każdego z pro-
fili. 
 
Packet - (Pakiet) grupa cyfr lub liczb zawierających informacje o alarmie. 
 
Panel - (Centrala alarmowa) urządzenie alarmowe które ma zadanie przesyłać informacje o alarmie 
do odbiornika stacji monitorowania. 
 
Ping - standardowe polecenie sieciowe które jest używane do sprawdzania obecności urządzenia 
które posiada adres IP w sieci komputerowej. Ping jest zaimplementowany jako część protokołu 
ICMP i zawiera polecenia Echo Request (Prośba Echa) oraz Echo Replay (Odpowiedź Echa). 
 
POTS (Plain Old Telephone System) - skrót oznaczający standardową analogową sieć telefoniczną 
lub standardową analogową linię telefoniczną. 
 
Printer Message - (Komunikat na drukarkę) informacja o alarmie dostarczana do drukarki podłączo-
nej do odbiornika na stacji monitorowania. Informacja jest przedstawiana ogólnie w formie opisowej 
w języku angielskim. 
 
Profile - (Profil) odnosi się do grupy opcji. Odbiornik może wybrać profil oparty na ustalonych warun-
kach. 
 
Protocol - (Protokół) ustalony sposób przesyłania informacji za pomocą odpowiednich kodów pomię-
dzy odbiornikiem a komputerem monitoringu. 
 
PSC3 (Power Supply Controller 3) - Kontroler zasilania odbiornika System III. 
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PSTN (Public Switched Telephone Network)  - zobacz POTS. 
 
PSU3 (Power Supply Unit 3) - moduł zasilacza 
 
Receiver - (Odbiornik) urządzenie służące do odbioru informacji o alarmie wysyłanych przez centrale 
alarmowe. ODBIORNIKI FIRMY Sur-Gard to SLR i MLR. Nazwa ‘Odbiornik’ jest czasami wymiennie 
stosowana do określenia karty linii jako karty która aktualnie odbiera sygnał alarmowy w odbiorniku 
MLR. 
 
Ring - jeden z przewodów linii telefonicznej. Zazwyczaj jest to przewód w kolorze czerwonym. 
 
Rounds - (Rundy) dwa lub więcej pakietów informacji o alarmie przesyłanych w celu weryfikacji błę-
dów. Jeżeli dwa odebrane pakiety danych są identyczne oznacza to że pakiet zawiera poprawne in-
formacje. 
 
RRLLL - część komunikatu przesyłanego do komputera który zawiera numer odbiornika i numer kar-
ty linii. Długość tego komunikatu jest kontrolowana przez opcje w karcie linii i module CPM3. 
 
Server - ( Serwer) jedna ze stron dwustronnego połączenia w sieci TCP/IP. Serwer jest odpowie-
dzialny za odbieranie połączenia ze zdalnymi komputerami klientów sieci. Może on równocześnie 
odbierać połączenia od wielu zdalnych komputerów. Moduł CPM3 jest serwerem dla konsli i interfej-
su sieci. 
 
SG (Sur-Gard) - nazwa marki handlowej firmy DSC. Nazwa ta jest używana także do oznaczenia 
typu wyjścia odbiornika do komunikacji z komputerem PC. 
 
SIA (Security Industry Association) - nazwa stowarzyszenia przemysłu ochrony. Nazwa ta jest 
także używana do oznaczenia formatu komunikacji np. z modulacją FSK. 
 
RS-232 - asynchroniczny, szeregowy protokół komunikacji. Używany jest przy komunikacji pomiędzy 
modułem CPM3 i komputerem PC przez wyjście debug. Protokół ten jest także używany do komuni-
kacji pomiędzy odbiornikiem a komputerem PC z programem monitorowania alarmów.  
 
System III - nazwa pojedynczej konfiguracji odbiornika zawierającego obudowę rack, moduł CPM3, 
karty linii, zasilacze itp. 
 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - standardowy protokół komunikacji po 
sieci komputerowej. W odbiorniku System III protokół TCP/IP przy komunikacji pomiędzy konsolą i 
modułem CPM3. Protokół ten jest także używany przy komunikacji modułu CPM3 z drukarką TCP/IP 
(umieszczoną w konsoli) i programem monitorowania po TCP/IP (niezależnym od konsoli). 
 
Tip - jeden z przewodów linii telefonicznej. Zazwyczaj jest to przewód w kolorze zielonym. 
 
UIB3 (User Interface Board 3) - (Płyta Interfejsu Użytkownika) płyta którą należy podłączyć do mo-
dułu CPM3. Płyta zawiera diody LED i 4 przyciski używane do obsługi interfejsu użytkownika. Do 
płyty jest także podłączany ekran LCD. 
 
Zone - (Linia) część sygnału która zawiera informacje o naruszonej linii dozorowej w centrali alarmo-
wej. 
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Dodatek A - komunikaty na wydruku: opcje [60-6F] 
 
 

Numer Hex Komunikat Tłumaczenie 
00 MEDICAL MEDYCZNY 
01 PENDANT TRANSMITTER BRELOK NADAJNIK 
02 FAIL TO REPORT IN BŁĄD RAPORTOWANIA 
03 RESERVED ZAREZERWOWANE 
04 RESERVED ZAREZERWOWANE 
05 RESERVED ZAREZERWOWANE 
06 RESERVED ZAREZERWOWANE 
07 RESERVED ZAREZERWOWANE 
08 RESERVED ZAREZERWOWANE 
09 RESERVED ZAREZERWOWANE 
0A FIRE ALARM ALARM POŻAROWY 
0B SMOKE CZUJKA DYMU 
0C COMBUSTION CZUJKA ZAPŁONU 
0D WATER FLOW ZRASZACZE 
0E HEAT CZUJKA TEMPERATURY 
0F PULL STATION ROP 
10 DUCT CZUJKA KANAŁOWA 
11 FLAME CZUJKA PŁOMIENIA 
12 NEAR FIRE ALARM BLISKI ALARM POŻAROWY 
13 RESERVED ZAREZERWOWANE 
14 PANIC ALARM ALARM NAPADOWY 
15 DURESS ALARM ALARM WYMUSZENIE 
16 SILENT ALARM CICHY ALARM 
17 AUDIBLE ALARM GŁOŚNY ALARM 
18 DURESS WYMUSZENIE 
19 DURESS WYMUSZENIE 
1A RESERVED ZAREZERWOWANE 
1B RESERVED ZAREZERWOWANE 
1C RESERVED ZAREZERWOWANE 
1D RESERVED ZAREZERWOWANE 
1E BURGLARY WŁAMANIOWY 
1F PERIMETER ZAKRES 
20 INTERIOR WEWNĘTRZNA 
21 24 HOUR 24 GODZINNA 
22 ENTRY/EXIT WEJŚCIA/WYJŚCIA 
23 DAY/NIGHT DZIENNA/NOCNA 
24 OUTDOOR ZEWNĘTRZNA 
25 TAMPER SABOTAŻ 
26 NEAR BURGLARY ALARM BLISKI ALARM WŁAMANIOWY 
27 INTRUSION VERIFIER WERYFIKACJA WTARGNIĘCIA 
28 GENERAL ALARM ALARM OGÓLNY 
29 POLLING LOOP OPEN POLLING LOOP OTWARTY 
2A POLLING LOOP SHORT POLLING LOOP KRÓTKI 
2B EXPANSION MODULE FAILURE USTERKA MODUŁU ROZSZERZENIA 
2C SENSOR TAMPER SABOTAŻ CZUJNIKA 
2D EXPANSION MODULE TAMPER SABOTAŻ MODUŁU ROZSZERZENIA 
2E SILENT BURG CICHY WŁAMANIOWY 
2F SENSOR SUPERVISION FAILURE USTERKA NADZORU CZUJNIKÓW 
30 RESERVED ZAREZERWOWANE 
31 RESERVED ZAREZERWOWANE 
32 24 HOUR NON-BURGLARY 24 GODZINNA NIE WŁAMANIOWA 
33 GAS DETECTED GAZ WYKRYTY 
34 REFRIGERATION CHŁODZENIE 
35 LOSS OF HEAT UTRATA GORĄCA 
36 WATER LEAKAGE WYCIEK WODY 
37 FOIL BREAK WSTRZYMANA PRZERWA 
38 DAY TROUBLE USTERKA DZIENNA 
39 LOW BOTTLED GAS LEVEL NISKI POZIOM GAZU W BUTLI 
3A HIGH TEMPERATURE WYSOKA TEMPERATURA 
3B LOW TEMPERATURE NISKA TEMPERATURA 
3C RESERVED ZAREZERWOWANE 
3D LOSS OF AIR FLOW UTRATA STRUMIENIA POWIETRZA 
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Numer Hex Komunikat Tłumaczenie 
3E CARBON MONOXIDE TLENEK WĘGLA 
3F TANK LEVEL POZIOM CYSTERNY 
40 RESERVED ZAREZERWOWANE 
41 RESERVED ZAREZERWOWANE 
42 RESERVED ZAREZERWOWANE 
43 RESERVED ZAREZERWOWANE 
44 RESERVED ZAREZERWOWANE 
45 RESERVED ZAREZERWOWANE 
46 FIRE SUPERVISORY NADZÓR POŻAR 
47 LOW WATER PRESSURE NISKIE CIŚNIENIE WODY 
48 LOW CO2 NISKIE CO2 
49 GATE VALVE SENSOR CZUJNIK ZAWORU BRAMY 
4A LOW WATER LEVEL NISKI POZIOM WODY 
4B PUMP ACTIVATED POMPY AKTYWNE 
4C PUMP FAILURE USTERKA POMP 
4D RESERVED ZAREZERWOWANE 
4E RESERVED ZAREZERWOWANE 
4F RESERVED ZAREZERWOWANE 
50 SYSTEM TROUBLE USTERKA SYSTEMOWA 
51 AC LOSS UTRATA ZASILANIA AC 
52 LOW SYSTEM BATTERY NISKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA 
53 RAM CHECKSUM BAD BŁĘDNA SUMA KONTROLNA PAMIĘCI RAM 
54 ROM CHECKSUM BAD BŁĘDNA SUMA KONTROLNA PAMIĘCI ROM 
55 SYSTEM RESET RESET SYSTEMU 
56 PANEL PROGRAM CHANGED ZMIANA PROGRAMU PANELA 
57 SELF-TEST FAILURE USTERKA WŁASNY-TEST 
58 SYSTEM SHUTDOWN ZAMKNIĘCIE SYSTEMU 
59 BATTERY TEST FAILURE USTERKA TEST AKUMULATORA 
5A GROUND FAULT USTERKA DOZIEMIENIE 
5B BATTERY MISSING/DEAD UTRATA/USZKODZENIE AKUMULATORA 
5C POWER SUPPLY OVERCURRENT PRZECIĄŻENIE ZASILACZA 
5D ENGINEER RESET RESET INŻYNIERSKI 
5E RESERVED ZAREZERWOWANE 
5F RESERVED ZAREZERWOWANE 
60 RESERVED ZAREZERWOWANE 
61 RESTORE ALARM POWRÓT ALARMU 
62 OPENING ALARM ALARM OTWARCIA 
63 CLOSING ALARM ALARM ZAMKNIĘCIA 
64 SOUNDER/RELAY SYGNALIZATOR/PRZEKAŹNIK 
65 BELL 1 SYGNALIZATOR 1 
66 BELL 2 SYGNALIZATOR 2 
67 ALARM RELAY PRZEKAŹNIK ALARM 
68 TROUBLE RELAY PRZEKAŹNIK USTERKA 
69 REVERSING ODWRACAJĄCY 
6A NOTIFICATION APPLIANCE 3 CHECK ZAWIADOMIENIE URZĄDZENIA 3 SPRAWDZONE 
6B NOTIFICATION APPLIANCE 4 CHECK ZAWIADOMIENIE URZĄDZENIA 4 SPRAWDZONE 
6C RESERVED ZAREZERWOWANE 
6D RESERVED ZAREZERWOWANE 
6E SYSTEM PERIPHERAL SYSTEM PERYFERYJNY 
6F POLLING LOOP OPEN ROZWARCIE LINII ODPYTYWANIA 
70 POLLING LOOP SHORT ZWARCIE LINII ODPYTYWANIA 
71 EXPANSION MODULE FAILURE USTERKA MODUŁ U ROZSZERZENIA 
72 REPEATER FAILURE USTERKA REPETER’A 
73 LOCAL PRINTER PAPER OUT BRAK PAPIERU W LOKALNEJ DRUKARCE 
74 LOCAL PRINTER FAILURE USTERKA LPKALNEJ DRUKARKI 
75 EXPANSION MODULE DC LOSS UTRATA ZASILANIA DC W MODULE ROZSZERZENIA 
76 EXPANSION MODULE LOW BATTERY NISKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA W MODULE ROZ-

SZERZENIA 
77 EXPANSION MODULE RESET RESET MODUŁU ROZSZERZENIA 
78 RESERVED ZAREZERWOWANE 
79 EXP. MODULE TAMPER SABOTAŻ MODUŁU ROZSZERZENIA 
7A EXP. MODULE AC LOSS UTRATA ZASILANIA AC W MODULE ROZSZERZENIA 
7B EXP. MODULE SELF-TEST FAIL USTERKA WŁASNY-TEST W MODULE ROZSZERZE-

NIA 
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Numer Hex Komunikat Tłumaczenie 
7C LOSS SUPERVISORY RF UTRATA NADZORU RF 
7D RESERVED ZAREZERWOWANE 
7E RESERVED ZAREZERWOWANE 
7F RESERVED ZAREZERWOWANE 
80 RESERVED ZAREZERWOWANE 
81 RESERVED ZAREZERWOWANE 
82 COMMUNICATION KOMUNIKACJA 
83 TELCO 1 FAULT USTERKA LINII TELEFONICZNEJ NR 1 
84 TELCO 2 FAULT USTERKA LINII TELEFONICZNEJ NR 1 
85 LONG RANGE RADIO NADAJNIK DALEKIEGO ZASIĘGU 
86 FAIL TO COMMUNICATE USTERKA KOMUNIKACJI 
87 LOSS OF RADIO SUPERVISION UTRATA NADZORU NADAJNIKA 
88 LOSS OF CENTRAL POLLING UTRATA ODPYTYWANIA CENTRALI 
89 VSWR VSWR 
8A RESERVED ZAREZERWOWANE 
8B RESERVED ZAREZERWOWANE 
8C PROTECTION LOOP LINIA OCHRONY 
8D PROTECTION LOOP OPEN ROZWARTA LINIA OCHRONY 
8E PROTECTION LOOP SHORT ZWARTA LINIA OCHRONY 
8F FIRE TROUBLE USTERKA LINII POŻAROWEJ 
90 EXIT ALARM ALARM Z LINII WYJŚCIA 
91 PANIC ZONE TROUBLE USTERKA LINII NAPADOWEJ 
92 HOLDUP ZN TROUBLE USTERKA LINII POMOCY 
93 SWINGER TROUBLE USTERKA LICZNIKA 
94 CROSS ZONE TROUBLE USTERKA LINII Z WERYFIKACJĄ 
95 RESERVED ZAREZERWOWANE 
96 SENSOR TROUBLE USTERKA CZUJNIKA 
97 LOSS OF SUPERVISORY - RF UTRATA NADZORU RF 
98 LOSS OF SUPERVISORY - RPM UTRATA NADZORU RPM 
99 SENSOR TAMPER SABOTAŻ CZUJNIKA 
9A RF TRANSMITTER. LOW BATTERY NISKIE NAPIĘCIE BATERII URZĄDZENIA BEZP. 
9B SMOKE HI-SENSOR WYSOKA CZUŁOŚĆ CZUJNIKA DYMU 
9C SMOKE LOW-SENSOR NISKA CZUŁOŚĆ CZUJNIKA DYMU 
9D INTRUSION HI-SENSOR WYSOKA CZUŁOŚĆ CZUJNIKA WTARGNIĘCIA 
9E INTRUSION LOW-SENSOR NISKA CZUŁOŚĆ CZUJNIKA WTARGNIĘCIA 
9F SELF TEST FAIL BŁĄD AUTOTEST 
A0 OPEN/CLOSE OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE 
A1 O/C BY USER O/Z PRZEZ UŻYTKOWNIKA 
A2 GROUP O/C GRUPA O/Z 
A3 AUTOMATIC O/C AUTOMATYCZNE O/Z 
A4 LATE O/C OPÓŹNIENIE O/Z 
A5 DEFERRED O/C ODROCZENIE O/Z 
A6 CANCEL ANULOWANIE 
A7 REMOTE ARM/DISARM ZDALNE WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE 
A8 QUICK ARM SZYBKIE WŁĄCZENIE 
A9 KEYSWITCH O/C O/Z LINIĄ KLUCZ 
AA RESERVED ZAREZERWOWANE 
AB CALLBACK REQUEST MADE WYKONANA PROŚBA O ODDZWONIENIE 
AC SUCCESSFUL DOWNLOAD ACCESS DOSTĘP DO DOWNLADINGU ZAKOŃCZONY SUKCE-

SEM 
AD UNSUCCESSFUL ACCESS DOSTĘP NIE ZAKOŃCZONY SUKCESEM 
AE SYSTEM SHUTDOWN ZAMKNIĘCIE SYSTEMU 
AF DIALER SHUTDOWN ZAMKNIĘCIE DIALERA 
B0 SUCCESS FULL UPLOAD PEŁNY UPLOAD ZAKOŃCZONY SUKCESEM 
B1 RESERVED ZAREZERWOWANE 
B2 RESERVED ZAREZERWOWANE 
B3 RESERVED ZAREZERWOWANE 
B4 RESERVED ZAREZERWOWANE 
B5 ACCESS DENIED ODMOWA DOSTĘPU 
B6 ACCESS REPORT BY USER DOSTĘP ZARAPORTOWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA 
B7 FORCED ACCESS SIŁOWY DOSTĘP 
B8 EGRESS DENIED ODMOWA WYJŚCIA 
B9 EGRESS GRANTED DOSTĘP DO WYJŚCIA 
BA ACCESS DOSTĘP 
BB ACCESS DOSTĘP 
BC ACCESS DOSTĘP 
BD ACCESS DOSTĘP 
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Numer Hex Komunikat Tłumaczenie 
BE RESERVED ZAREZERWOWANE 
BF ARMED STAY WŁĄCZENIE W TRYBIE POZOSTANIE 
C0 KEYSWITCH ARMED STAY WŁACZENIE W TRYBIE POZOSTANIE LINIĄ KLUCZ 
C1 RESERVED ZAREZERWOWANE 
C2 RESERVED ZAREZERWOWANE 
C3 RESERVED ZAREZERWOWANE 
C4 RESERVED ZAREZERWOWANE 
C5 RESERVED ZAREZERWOWANE 
C6 GROUP CLOSING ZAMKNIĘCIE GRUPY 
C7 GROUP OPENING OTWARCIE GRUPY 
C8 EXCEPTION O/C WYJĄTEK O/Z 
C9 EARLY O/C WCZESNE O/Z 
CA LATE O/C PÓŹNE O/Z 
CB FAIL TO O/C BŁĄD O/Z 
CC FAIL TO O/C BŁAD O/Z 
CD AUTO ARM FAIL BŁĄD AUTO WŁĄCZENIA 
CE O/C PARTIAL ARMED CZĘŚCIOWE O/Z 
CF EXIT ERROR BŁĄD WYJŚCIA 
D0 USER PRESENT UŻYTKOWNIK OBECNY 
D1 RECENT CLOSE OSTATNIE ZAMKNIĘCIE 
D2 SOUNDER/RELAY DISABLED SYGNALIZATOR/PRZEKAŹNIK NIEAKTYWNY 
D3 BELL 1 DISABLE BELL 1 NIEAKTYWNY 
D4 BELL 2 DISABLE BELL 2 NIEAKTYWNY 
D5 ALARM RELAY DISABLE PRZEKAŹNIK ALARMU NIEAKTYWNY 
D6 TROUBLE RELAY DISABLE PRZEKAŹNIK USTERKI NIEAKTYWNY 
D7 REVERSING RELAY DISABLE PRZEKAŹNIK ODWRACAJĄCY NIEAKTYWNY 
D8 NOTIFICATION APPLIANCE 3 DISABLED ZAWIADOMIENIE URZĄDZENIA 3 NIEAKTYWNE 
D9 NOTIFICATION APPLIANCE 4 DISABLED ZAWIADOMIENIE URZĄDZENIA 4 NIESKTYWNE 
DA RESERVED ZAREZERWOWANE 
DB RESERVED ZAREZERWOWANE 
DC RESERVED ZAREZERWOWANE 
DD DIALER DISABLED DIALER NIEAKTYWNY 
DE RADIO TRANSMITTER DISABLED RADIO NADAJNIK NIEAKTYWNY 
DF REMOTE UPLOAD/DOWNLOAD DISA-

BLED 
ZDALNY UPLOAD/DOWNLOAD NIEAKTYWNY 

E0 RESERVED ZAREZERWOWANE 
E1 RESERVED ZAREZERWOWANE 
E2 RESERVED ZAREZERWOWANE 
E3 RESERVED ZAREZERWOWANE 
E4 MESSAGE KOMUNIKAT 
E5 SERVICE SERWIS 
E6 ZONE BYPASS BLOKADA LINII 
E7 FIRE BYPASS BLOKADA LINII POŻAROWEJ 
E8 24 HOUR ZONE BYPASS BLOKADA LINII 24 GODZINNEJ 
E9 BURGLARY BYPASS BLOKADA LINII WŁAMANIOWEJ 
EA GROUP BYPASS BLOKADA GRUPY LINII 
EB SWINGER BYPASS BLOKADA LICZNIKA NARUSZEŃ 
EC ACCESS ZN SHUNT PRZETOCZENIE LINII DOSTĘPU 
ED ACCESS POINT BYPASS BLOKADA PUNKTU DOSTĘPU 
EE RESERVED ZAREZERWOWANE 
EF UNBYPASS ODBLOKOWANIE 
F0 RESERVED ZAREZERWOWANE 
F1 MANUAL TRIGGER TEST TEST RĘCZNEGO WŁĄCZNIKA 
F2 PERIODIC TEST REPORT RAPORT TESTU OKRESOWEGO 
F3 PERIODIC RF TRANSMISSION OKRESOWA TRANSMISJA RF 
F4 FIRE TEST TEST POŻAROWY 
F5 STATUS REPORT TO FOLLOW ŚLEDZENIE RAPORTU STATUSU 
F6 LISTEN-IN TO FOLLOW ŚLEDZENIE PODSŁUCHU 
F7 WALK TEST MODE TRYB TESTU INSTALACJI 
F8 OFF NORMAL CONDITION STAN NORMALNEGO WYŁĄCZENIA 
F9 VIDEO TRANSMITTER ACTIVE NADAJNIK VIDEO AKTYWNY 
FA RESERVED ZAREZERWOWANE 
FB FIRE POINT TEST TEST PUNKTU POŻAROWEGO 
FC FIRE POINT NOT TESTED BRAK TESTU PUNKTU POŻAROWEGO 
FD INTRUSION ZONE WALK TESTED LINIA WTARGNIĘCIA PRZETESTOWANA 
FE FIRE ZONE WALK TESTED LINIA POŻAROWA PRZETESTOWANA  
FF PANIC ZONE WALK TESTED LINIA NAPADOWA PRZETESTOWANA  
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Dodatek B - wewnętrzne komunikaty statusu CPM3 
Opis Komunikat na wydruku Komunikat kompute-

ra (YYZZZZ) 
Komunikat na ekra-

nie LCD 
Usterka zasilacza PSU3 w odbiorniku 1 PSU 1 Failed AT0000 PSU 1 FAIL 
Powrót zasilacza PSU3 w odbiorniku 1 PSU 1 Restored AR0000 N/A 
Usterka zasilacza PSU3 w odbiorniku 2 PSU2 Failed AT0001 PSU 2 FAIL 
Powrót zasilacza PSU3 w odbiorniku 2 PSU2 Restored AR0001 N/A 

Usterka modułu DC/DC3 A w odbiorniku 1 DCA 1 Failed YP0100 DCA 1 FAIL 
Powrót modułu DC/DC3 A w odbiorniku 1 DCA 1 Restored YR0100 N/A 
Usterka modułu DC/DC3 B w odbiorniku 1 DCB 1 Failed YP0101 DCB 1 FAIL 
Powrót modułu DC/DC3 B w odbiorniku 1 DCB 1 Restored YR0101 N/A 
Usterka modułu DC/DC3 A w odbiorniku 2 DCA 2 Failed YP0200 DCA 2 FAIL 
Powrót modułu DC/DC3 A w odbiorniku 2 DCA 2 Restored YR0200 N/A 
Usterka modułu DC/DC3 B w odbiorniku 2 DCB 2 Failed YP0201 DCB 3 FAIL 
Powrót modułu DC/DC3 B w odbiorniku 2 DCB 2 Restored YR0201 N/A 
Niskie napięcie akumulatora w odbiorniku 1 12v Battery 1 Low YT0100 BATTERY 1 LOW 

Powrót niskiego napięcia akumulatora w odbiorniku 1 12V Batteru 1 Restored YR0100 N/A 
Niskie napięcie akumulatora w odbiorniku 2 12v Battery 2 Low YT0200 BATTERY 2 LOW 

Powrót niskiego napięcia akumulatora w odbiorniku 2 12V Battery 2 Restored YR0200 N/A 
Usterka obwodu wentylatora w odbiorniku 1 Fan Circuit 1 Failed YX0100 FAN 1 FAIL 
Powrót usterki wentylatora w odbiorniku 1 Fan Circuit 1 Restored YZ0100 N/A 
Usterka obwodu wentylatora w odbiorniku 2  Fan Circuit 2 Failed YX0200 FAN 2 FAIL 
Powrót usterki wentylatora w odbiorniku 2 Fan Circuit 2 Restored YZ0200 N/A 
Usterka drukarki TCP/IP w odbiorniku 1 TCP/IP 1 Printer Failed VZ0100 TCP 1 PRINTER FAIL 

Powrót usterki drukarki TCP/IP w odbiorniku 1 TCP/IP 1 Printer Restored VY0100 N/A 
Usterka drukarki TCP/IP w odbiorniku 2 TCP/IP 2 Printer Failed VZ0200 TCP 2 PRINTER FAIL 

Powrót usterki drukarki TCP/IP w odbiorniku 2 TCP/IP 2 Printer Restored VY0200 N/A 
Usterka drukarki równoległej w odbiorniku 1 Parallel 1 Printer Failed VZ0101 PAR 1 PRINTER FAIL 

Powrót usterki drukarki równoległej w odbiorniku 1 Parallel 1 Printer Restored VY0101 N/A 
Usterka drukarki równoległej w odbiorniku 2 Parallel 2 Printer Failed VZ0201 PAR 2 PRINTER FAIL 

Powrót usterki drukarki równoległej w odbiorniku 2 Parallel 2 Printer Restored VY0201 N/A 
Usterka wejścia SG-TCP/IP w odbiorniku 1 SG-TCP/IP 1 Failed NT0100 SG-TCP/IP 1 FAIL 

Powrót usterki wejścia SG-TCP/IP w odbiorniku 1 SG-TCP/IP 1 Restored NR0100 N/A 
Usterka wejścia SG-TCP/IP w odbiorniku 2 SG-TCP/IP 2 Failed NT0200 SG-TCP/IP 2 FAIL 

Powrót usterki wejścia SG-TCP/IP w odbiorniku 2 SG-TCP/IP 2 Restored NR0200 N/A 
Usterka wejścia SG-Serial w odbiorniku 1 SG-SERIAL 1 Failed YC0101 SG-SERIAL 1 FAIL 

Powrót usterki wejścia SG-Serial w odbiorniku 1 SG-SERIAL 1 Restored YK0101 N/A 
Usterka wejścia SG-Serial w odbiorniku 2 SG-SERIAL 2 Failed YC0201 SG-SERIAL 2 FAIL 

Powrót usterki wejścia SG-Serial w odbiorniku 2 SG-SERIAL 2 Restored YK0201 N/A 
Przełączenie w tryb aktywności Taking Over Polling N/A N/A 
Przełączenie w tryb manualny Switching To Manual Mode N/A MANUAL 
Przełączenie w tryb normalny Switching To Normal Mode N/A ACTIVE 
Przełączenie w tryb czuwania Switching To Stanby Mode N/A STANDBY 

Karta linii nieobecna Line Card Absent YDssOO N/A 
Powrót karty linii Line Card Restored YEssOO N/A 

Błąd komunikacji wewnętrznej (komputer) Computer: Inter-Comm. Error YOssOO N/A 
Błąd komunikacji wewnętrznej (drukarka) Printer: Inter-Comm. Error YOssOO N/A 
Błąd komunikacji wewnętrznej (konsola) Console: Inter-Comm. Error YOssOO N/A 

Tryb aktywności zainicjowany przez operatora User:# # Entered Programming LB00## N/A 
Włączenie podstawowego modułu CPM3 Primary CPM3 Power Up RR0001 N/A 
Włączenie zapasowego modułu CPM3 Secondary CPM3 Power Up RR0002 N/A 
Usterka podstawowego modułu CPM3 Primary CPM3 Failure YX0001 N/A 

Powrót usterki podstawowego modułu CPM3 Primary CPM3 Restored RR0001 N/A 
Usterka zapasowego modułu CPM3 Secondary CPM3 Failure YX0002 N/A 

Powrót usterki zapasowego modułu CPM3 Secondary CPM3 Restored RR0002 N/A 
Baza danych AHS pełna CPM3 AHS Database Full N/A N/A 

Usterka zasilania AC w UPS w odbiorniku 1 (wej. PGM) UPS AC 1 Fail AT0102 UPS AC 1 FAIL 
Powrót usterki zasilania AC w UPS w odbiorniku 1 UPS AC 1 Fail AR0102 N/A 

Powrót usterki niskiego napięcia akumulatora w UPS w odbiorniku 1 UPS Battery 1 Restored YR0102 N/A 
Usterka niskiego napięcia akumulatora w UPS w odbiorniku 1 UPS Battery 1 Low YT0102 UPS BATT 1 LOW 

Usterka zasilania AC w UPS w odbiorniku 2 (wej. PGM) UPS AC 2 Fail AT0202 UPS AC 2 FAIL 
Powrót usterki zasilania AC w UPS w odbiorniku 2 UPS AC 2 Fail AR0202 N/A 

Powrót usterki niskiego napięcia akumulatora w UPS w odbiorniku 2 UPS Battery 2 Restored YR0202 N/A 
Usterka niskiego napięcia akumulatora w UPS w odbiorniku 2 UPS Battery 2 Low YT0202 UPS BATT 2 LOW 

Odmowa sesji z konsolą z podstawowego CPM3 Primary Console Session Denied RD0001 N/A 
Odmowa sesji z konsolą z zapasowego CPM3 Secondary Console Session Denied RD0002 N/A 

Karta linii zajęta LC Programming YBssOO N/A 
Rejestr komputera pełny Computer Buffer Full YBssOO N/A 
Rejestr drukarki pełny Printer Buffer Full YBssOO N/A 
Błędna suma kontrolna Checksum Failed YBssOO N/A 

Usterka czasu i daty w komputerze Time & Date Update Failed RU0000 N/A 
DRL3 przekroczony czas on-line DRL3 On-Line Time Out NYSssOO N/A 
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Dodatek C - Wyprowadzenia złącza telefonicznego 
 
UWAGA: Wszystkie kanały B są używane do dwudrożnej komunikacji audio lub jako zapasowa linia 
telefoniczna. Wyprowadzenia 25 i 50 nie są używane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA: Wszystkie porty B są używane do dwudrożnej komunikacji audio lub jako zapasowa linia 
telefoniczna. Należy zapoznać się opcjami modułu DRL3 aby uzyskać więcej informacji. 
 
 
Dodatek D - Tabela konwersji DEC - HEX - BIN  

Port 
1 26 A Tip/Ring Kanał 1 
2 27 B Tip/Ring Kanał 1 
3 28 A Tip/Ring Kanał 2 
4 29 B Tip/Ring Kanał 2 
5 30 A Tip/Ring Kanał 3 
6 31 B Tip/Ring Kanał 3 
7 32 A Tip/Ring Kanał 4 
8 33 B Tip/Ring Kanał 4 

Pin Port 
9 34 A Tip/Ring Kanał 5 
10 35 B Tip/Ring Kanał 5 
11 36 A Tip/Ring Kanał 6 
12 37 B Tip/Ring Kanał 6 
13 38 A Tip/Ring Kanał 7 
14 39 B Tip/Ring Kanał 7 
15 40 A Tip/Ring Kanał 8 
16 41 B Tip/Ring Kanał 8 

Pin Port 
17 42 A Tip/Ring Kanał 9 
18 43 B Tip/Ring Kanał 9 
19 44 A Tip/Ring Kanał 10 
20 45 B Tip/Ring Kanał 10 
21 46 A Tip/Ring Kanał 11 
22 47 B Tip/Ring Kanał 11 
23 48 A Tip/Ring Kanał 12 
24 49 B Tip/Ring Kanał 12 

Pin 

Dec Hex Binary 
000 00 0000 0000 
001 01 0000 0001 
002 02 0000 0010 
003 03 0000 0011 
004 04 0000 0100 
005 05 0000 0101 
006 06 0000 0110 
007 07 0000 0111 
008 08 0000 1000 
009 09 0000 1001 
010 0A 0000 1010 
011 0B 0000 1011 
012 0C 0000 1100 
013 0D 0000 1101 
014 0E 0000 1110 
015 0F 0000 1111 
016 10 0001 0000 
017 11 0001 0001 
018 12 0001 0010 
019 13 0001 0011 
020 14 0001 0100 
021 15 0001 0101 
022 16 0001 0110 
023 17 0001 0111 
024 18 0001 1000 
025 19 0001 1001 
026 1A 0001 1010 

Dec Hex Binary 
027 1B 0001 1011 
028 1C 0001 1100 
029 1D 0001 1101 
030 1E 0001 1110 
031 1F 0001 1111 
032 20 0010 0000 
033 21 0010 0001 
034 22 0010 0010 
035 23 0010 0011 
036 24 0010 0100 
037 25 0010 0101 
038 26 0010 0110 
039 27 0010 0111 
040 28 0010 1000 
041 29 0010 1001 
042 2A 0001 1010 
043 2B 0010 1011 
044 2C 0010 1100 
045 2D 0010 1101 
046 2E 0010 1110 
047 2F 0010 1111 
048 30 0011 0000 
049 31 0011 0001 
050 32 0011 0010 
051 33 0011 0011 
052 34 0011 0100 
053 35 0011 0101 



SUR-GARD SYSTEM III – Instrukcja obsługi i programowania 

AAT Holding sp. z o.o.  Wszelkie prawa zastrzeżone. 65 

Dodatek E - Tabela znaków ASCII 
 
Zgodne z ASCII na drukarce (Opcja 70) 
 

Kod Znak  Kod Znak 

20 Odstęp  49 I 

30 0  4A J 

31 1  4B K 

32 2  4C L 

33 3  4D M 

34 4  4E N 

35 5  4F O 

36 6  50 P 

37 7  51 Q 

38 8  52 R 

39 9  53 S 

41 A  54 T 

42 B  55 U 

43 C  56 V 

44 D  57 W 

45 E  58 X 

46 F  59 Y 

47 G  5A Z 

48 H  5C \ 
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Dodatek F - Formaty komunikacji DRL3 

 
 

Nazwa Handshake Dane Baud Format Rozszerzony Kiss off 
Acron 1400/2300Hz DTMF DTMF 3/8, 4/8 NIE 1400/2300Hz 

Ademco Express Dual Tone DTMF DTMF 4/1 (opcja), 4/2 NIE 1400Hz 
Ademco Slow 1400Hz 1900Hz 10bps 3/1, 4/1 (lub 3/2), 

4/2 
NIE 1400Hz 

Ademco Slow 1400Hz 1900Hz 10bps 4/2, 4/1, 3/1 TAK 1400Hz 
Contact ID Dual Tone DTMF DTMF 4/2/1/3/2/3 NIE 1400Hz 

Contact ID 10 Digit Dual Tone DTMF DTMF 10/2/1/3/2  NIE 1400Hz 
FBI Super Fast 2300Hz DTMF DTMF 4/3/1 NIE 2300Hz 

Franklin 2300Hz 1800Hz 20bps 3/1, 4/1 (lub 3/2), 
4/2 

NIE 2300Hz 

Franklin 2300Hz 1800Hz 20bps 4/2, 4/1, 3/1 TAK 2300Hz 
ITI ITI FSK 110/300 Baud - NIE ITI 

Modem II Modem II FSK 110 Baud FSK NIE Modem II 
Modem IIE Modem II FSK 300 Baud - NIE Modem IIE 
Modem IIIa Modem II FSK 300 Baud - NIE Modem IIIa 
Radionics 2300Hz 1800Hz 40bps 3/1, 4/2 NIE 2300Hz 
Radionics 2300Hz 1800Hz 40bps 4/2, 3/1 TAK 2300Hz 
Radionics 2300Hz 1800Hz 40bsp 3/1 + parzystość NIE 

4/2 + parzystość 
2300Hz 

Radionics 2300Hz 1800Hz 40bps 3/1 + parzystość 
4/2 + parzystość 

TAK 2300Hz 

RadionicsBFSK 1400Hz FSK 42 Baud 3/2 NIE 1400Hz 
RadionicsBFSK 2300Hz FSK 42 Baud 3/2 NIE 2300Hz 
S.F. Ademco Dual Tone DTMF DTMF 4/8/1 NIE 1400Hz 
S.F. Ademco Dual Tone DTMF DTMF 4/8/1 + checksum NIE 1400Hz 

Sescoa S. Speed 2300Hz 1800Hz 40bps 4/3 + checksum NIE 2300Hz 
Sescoa S. Speed 2300Hz 1800Hz 40bps 4/3 + checksum ID O/C 2300Hz 

SIA FSK 
Level 1, 2 i 3 

SIA FSK 110bps/ 
300bps 

- - tonal, data ACK 

Silent Knight Fast 1400Hz 1900Hz 14bps 3/1, 4/1 (lub 3/2), 
4/2 

NIE 1400Hz 

Silent Knight Fast 1400Hz 1900Hz 14bps 4/2, 4/1, 3/1 TAK 1400Hz 
Silent Knight FSK 0 1400/2300Hz FSK 110 Baud 4/1 NIE 1400/2300Hz 
Silent Knight FSK 1 2300Hz FSK 110 Baud 4/2, 5/2, 6/2 NIE 2300Hz 
Silent Knight FSK 1 1400/2300Hz FSK 100 Baud 4/2 NIE 1400/2300Hz 
Silent Knight FSK 2 2300Hz FSK 110 Baud SIA equiv. NIE 2300Hz 
Silent Knight FSK 2 1400/2300Hz FSK 100 Baud 4/2 NIE 1400/2300Hz 

Sur-Gard 2300Hz DTMF DTMF 4/1, 4/2, 4/3 NIE 2300Hz 
Sur-Gard Dual Tone DTMF DTMF 4/1, 4/2, 4/3 NIE 1400Hz 
Sur-Gard 2300Hz DTMF DTMF 4/3 + checksum NIE 2300Hz 
Sur-Gard Dual Tone DTMF DTMF 4/3 + checksum NIE 1400Hz 

DMP Serial 1 DMP FSK 300 Baud DMP NIE DMP 
DMP Serial 2 DMP FSK 300 Baud DMP NIE DMP 
Varitech 2300Hz FSK 110Baud 4/1, 4/2 NIE 2300Hz 

Scantronics 1400Hz,  
Dual Tone 

DTMF DTMF 4/8/1, 4/16/1, 2/8/1, 
8/1, 6/8/1, 6/16/1, 
2/16/1, 3/16/1 

NIE 1400Hz 

Adcor 2300Hz Pulse Pulse 3/1, 3/2 NIE 2300Hz 
Westec 1,2,3,5,6 Westec DTMF DTMF Westec NIE Westec 

Surtec Surtec DTMF DTMF Surtec NIE Surtec 
CFSK CFSK FSK 300 Baud 6/2 NIE CFSK 
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Warszawa 
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e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl 
Warszawa II 

ul. Łęczycka 37, 85-737 Bydgoszcz 
tel./faks 0 52 342 91 24, 342 98 82 

e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl 
Bydgoszcz 

ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice  
tel./faks 0 32 351 48 30, 256 60 34 

e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl 
Katowice 

ul. Prosta 25, 25-371 Kielce 
tel./faks 0 41 361 16 32, 361 16 33 

e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl 
Kielce 

ul. Mieszczańska 18/1, 30-313 Kraków 
tel./faks 0 12 266 87 95, 266 87 97 

e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl 
Kraków 

 ul. Energetyków 13a, 20-468 Lublin 
tel. 0 81 744 93 65-66, faks 0 81 744 91 77 

e-mail: aat.lublin@aat.pl, www.aat.pl 
Lublin 

 90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 25 
tel./faks 0 42 674 25 33, 674 25 48 

e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl 
Łódź 
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e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl 
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