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Zabezpečovací systém
XL200
ŠPECIFIKÁCIA
Pracovná frekvencia

868 MHz

Požiadavky na napájanie

Typ C
Nominálne napätie = 6 V
Minimálne napätie batérie = 4.2 V

Počet a typ batérií

8 × alkalické batérie 1.5 V, typu D

Spotreba prúdu

Pohotovostný režim
(primerne za 1h) = 420 μA; max = 1,3 A

Prevádzková teplota

-10 °C /+40 °C (14 °F / 104 °F)

Maximálna relatívna vlhkosť 75 %, nekondenzujúca
Rozmery:
dĺžka × šírka × hĺbka

225 mm × 180 mm × 55 mm

Váha

520 g bez batérií

Normy a certifikáty
CE
EN50130-4:1995; A1:1998; A2:2003
EN50130-5:1998 trieda II
EN50131-1:2006; A1:2009 stupeň 2 - trieda II
EN50131-3:2009 stupeň 2 - ACE typ B
EN50131-4:2009 stupeň 2 – typ sirény W
EN50131-5-3:2005; A1:2009 stupeň 2
EN50131-6:2008 stupeň 2 – typ C

Vstavané prvky:
Klávesnica
- Minimálny počet variácií PIN kódov = 1 109 814
- Počet nepovolených PIN kódov = 186. Zoznam nepovolených
kódov: 00000; 9998 & 9999; 99998 & 99999; 999898 až 		
999999; 314157 až 314159; užívateľský kód +1; užívateľský kód +2.
- Počet nesprávne zadaných kódov pred zablokovaním rozhrania = 5
- Čas pre zadanie kódu = 60 s
- Čas, na ktorý sa zablokuje rozhranie po zadaní nesprávnych
kódov = 90 s
- Životnosť batérie podporujúca pamäť = nie je relevantná
(je použitá flashová pamäť)
Čítačka čipov
- RFID čipy (proximity): VT100
Siréna
- Maximálna doba 15 min.
- Iba pre použitie vo vnútorných priestoroch
- napájaná z batérií ústredne
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Zabezpečovací systém
XL200

Plné zapnutie / ochrana systému
1. Z klávesnice integrovanej v ústredni
- Položte ruku na klávesnicu, klávesnica sa zapne a podsvieti.
- Vložte váš číselný kód a stlačte

alebo

.

- Po potvrdzujúcom zapípaní sa z ústredne ozvú ďalšie dve
		 pípnutia, ktorými dôjde k overeniu príkazu. Ústredňa spustí
		 odpočet doby pre odchod z objektu a potom sa systém aktivuje.
		Tlačidlo každé 2 s blikne.
		
Poznámka: V prípade chyby v zadávaní kódu použite

.

2. Z čítačky čipov integrovanej v ústredni
- Priložte čip k logu na zabezpečovacom systéme.
		 Počkajte na dve pípnutia, ktoré potvrdzujú, že čip bol prečítaný
		 a že začal odpočet doby na odchod z objektu.

Čiastočné zapnutie / ochrana systému
1. Z klávesnice integrovanej v ústredni
- Položte ruku na klávesnicu, klávesnica sa zapne a podsvieti.
- Vložte váš číselný kód a potvrďte tlačidlom

.

- Po potvrdzujúcom zapípaní sa z ústredne ozvú ďalšie dve
		pípnutia, ktorými dôjde k overeniu príkazu. Ústredňa spustí
		odpočet doby pre odchod z objektu a potom sa systém
		čiastočne aktivuje, tzn. že nebudú strážené tie časti objektu,
		 kde sa pohybujete napr. v noci (tzv. zapnutie na noc).
		 Poznámka: V prípade chyby v zadávaní kódu použite

.

		Poznámka: V prípade, že počas aktivácie systému zostane
		otvorený dverový kontakt, vydá ústredňa dve krátke pípnutia
		 každé dve sekundy.
- Tlačidlá a
zablikajú na červeno a na displeji
		 sa ukáže počet príslušných otvorených zariadení.
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Vypnutie systému / príchod do objektu
1. Z klávesnice integrovanej v ústredni
- Položte ruku na klávesnicu, klávesnica sa zapne a podsvieti.
- Vložte váš číselný kód a potvrďte tlačidlom
alebo .
		 Červený zámok prestane blikať. Váš systém je deaktivovaný.
		 Poznámka: V prípade chyby v zadávaní kódu použite

.

2. Z čítačky čipov integrovanej v ústredni
- Priložte čip k panelu tak, aby prekrýval logo na paneli. Počkajte
		 na dve pípnutia, ktoré potvrdzujú, že čip bol prečítaný. Červený
		 zámok prestane blikať. Váš systém je deaktivovaný.

Tiesňové poplachy
1. Z klávesnice integrovanej v ústredni
- Položte ruku na klávesnicu, klávesnica sa zapne a podsvieti.
- Pridržte Váš prst na tlačidle
po dobu 2 sekúnd. Po troch
		 krátkych pípnutiach sa z ústredne ozve hlasné pípnutie
		 a rozsvietia sa 3 poplachové tlačidlá.

Tiesňové tlačidlá a kód hrozby násilia

Užívateľský kód +1
alebo
Užívateľský kód +2

Tiesňové volanie
(PANIC), požiadavka na
výjazd polície/zásahovej
skupiny

zobrazí sa po zadaní
požiadavky na výjazd
polície

Požiadavka na výjazd
prvej pomoci, privolanie
lekára

zobrazí sa po zadaní
požiadavky na výjazd prvej
pomoci

Požiadavka na výjazd
požiarneho zboru

zobrazí sa po zadaní
požiadavky na výjazd
požiarneho zboru

Kód hrozby násilia, tzv.
vypnutie pod nátlakom

zobrazí sa po zadaní
požiadavky o pomoc

Na stlačenie požadovaného tiesňového tlačidla máte cca 10 s.
Vyššie uvedené funkcie tiesňových tlačidiel sú závislé na
poskytovaných službách bezpečnostnej agentúry, na ktorú máte Váš
objekt napojený.
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Deaktivácia systému po poplachu
1. Z klávesnice integrovanej v ústredni
- Položte ruku na klávesnicu, klávesnica sa zapne a podsvieti.
- Vložte váš číselný kód a potvrďte tlačidlom

alebo

.

- Z ústredne sa ozvú štyri rýchle pípnutia, ktoré indikujú, že došlo
		 k poplachu viď. tabuľka Význam symbolov.
2. Z čítačky čipov integrovanej v ústredni
- Priložte čip k panelu tak, aby prekrýval logo na paneli. Počkajte
		 na dve pípnutia, ktoré potvrdzujú, že čip bol prečítaný.
		 Váš systém bol vypnutý.
- Z ústredne sa ozvú štyri rýchle pípnutia, ktoré indikujú, že došlo
		 k poplachu viď. tabuľka Význam symbolov.

InIncase
caseofofdetection
detectionor
orfailure
failureduring
duringthe
thearming
arming
process,
process,press:
press:
--OK
OKto
torestart
restartthe
thearming
armingprocess;
process;
--CLR
CLRto
tobypass
bypassthe
thedevice
deviceduring
duringthis
thisarmed
armed
period.
period.

Význam symbolov
V prípade detekcie
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…a
indikuje ID
príslušného zariadenia.
(0 pre XL ústredňu).

