Silver Sea JSC

Tài liệu lưu hành nội bộ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG
BÁO ĐỘNG HLX-40/40A/40B
I.
Giới thiệu chung:
1. Tổng quát:
Bộ báo động không dây HLX-40 của Rosslare gồm 40 zones trong đó 39 zones không dây
và một zone có dây áp dụng cho văn phòng, biệt thự , tòa nhà, kho bãi..
Hệ thống kết nối tới 8 điều khiển từ xa, 4 còi báo động không dây, 4 bộ bàn phím không dây và
4 bộ thông báo bằng âm thanh.
2. Sơ đồ khối
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Sơ đồ đấu dây:
Tb cần điều khiển

(Rơle, đèn, cửa)
Nguồn

+Vdc
Nguồn còi
Còi hoặc đèn
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Vùng gắn module GSM

Khe cắm cáp MD-62

kết nối máy tính

III.

Cách thiết lập phần cứng:
Ấn Nút Menu để chuyển đổi qua lại giữa các menu.
Ấn Enter để truy cập hoặc xác nhận giá trị cài đặt.
Để truy cập vào menu cài đặt dùng pass: 8888
Để truy cập vào menu User dùng pass: 1234

1. Cài đặt kiểu Zone:
Vào menu Menu installer/Zones
Thiết lập cho từng zone:
+ Kiểu zone (zone type)
- Interior (nội)
-

Perimeter
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-

Delay

-

Fire

-

24 Hour Silent

-

24 Hour Audible

+ Mô tả về zone (Discription)
38 tùy chọn sẵn + 5 tùy chọn custom
+ Âm báo (Chime): Thiết lập báo âm hay không.
+ Không hoạt động (No activity)
2.Kết nối với các thiết bị:
2.1 Kết nối với cảm biến:
Vào menu Installer/Enrolling/Detector/Zone:
- Regular
- Tamper
Kích hoạt cảm biến. Ấn Enter để xác nhận.
2.2 Kết nối với điều khiển từ xa:
Vào Menu Installer/Enrolling/Remote control/ Remote control*/
Ấn một nút trên điều khiển để hệ thống nhận.
Ấn Enter để xác nhận.
2.3 Kết nối với còi báo động không dây, bàn phím không dây, kích:
Vào các menu sau:
Installer/Enrolling/R.Sirens
Installer/Enrolling/Keypads
Installer/Enrolling/Repeaters
3. Thiết lập chế độ an ninh, an toàn:
Vào menu sau Installer/Security
4. Thiết lập kết nối với hệ thống thông tin:
Vào menu sau Installer/Communication
4.1 Cài đặt số điện thoại của hệ thống (system telephone):
Nếu là số máy lẻ thì nhập số máy lẻ sau dấu phẩy ( VD: 7913858,303 ). Ấn * là dấu
phẩy.
4.2 Cài đặt báo cáo nội bộ (Private report):
Nhập số điện thoại hệ thống có thể gọi tới khi có alarm (ví dụ: 0914234545)
4.3 Thiết lập trễ ra hệ thống
Thiết lập độ trễ cho phép người dùng kết nối toàn bộ hệ thống và thoát ra ngoài sử dụng một
đường đi đã được chọn trước sau khi kết nối toàn bộ hệ thống, mà không làm hệ thống cảnh báo.
Tiếng Bip ngắt sẽ phát ra khi hệ thống đã được kết nối, hệ thống sẽ đếm ngược ( bằng giọng nói) 10 giây
cuối cùng của chu kỳ đợi. Thời gian trễ khi đi ra ngoài đặt mặc định là 30 giây.
Cách thiết lập thời gian trễ exit:
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1. Sử dụng bàn phím số để chọn thời gian trễ từ 1-99giây.
2. Ấn Enter để xác nhận.

4.4 Thiết lập trễ vào.
Một khoảng thời gian trễ để cho người sử dụng có thể đi vào sử dụng của và đường đã được
định trước mà không làm cho hệ thống phát tín hiệu cảnh báo. Thời gian trễ khi đi vào được đặt mặc định
là 30 giây.
Sau khi đi và, người sử dụng phải bỏ kết nối của hệ thống trước khi thời gian trễ kết thúc. Hệ thống sẽ
đếm ngược ở 10 giây cuối cùng.
Cách thiết lập thời gian trễ khi đi vào:
1. Sử dụng phím số để nhập giá trị thời gian trễ từ 1-99 giây.
2. Ấn Enter để lưu giá trị.

4.5 Thiết lập bypass zone.
Cho phép bạn tùy chọn những vùng bypass riêng, hoặc cho phép hệ thống có thể mở theo kết
nối một số zone khi đang ở chế độ bảo vệ. Mặc định là bypass off.
Cách thiết lập:
a. Sử dụng nút menu để chọn một trong các tùy chọn sau:
o Off tắt bypass.
o Off / Force cho phép tự động bypass
o Manual chỉ cho phép bypass bằng tay
o Manual/Force cho phép bypass tự động và cả bằng tay.
b. Ấn Enter để xác nhận.

IV. Cách sử dụng:
Người sử dụng có thể bật hoặc tắt báo động trong trường hợp ở nhà(hoặc đi vắng) thiết
lập chế độ bảo vệ là Home (hoặc Away) bằng nút Home(nút Away) trên điều khiển từ xa, hoặc
trên bàn phím của HLX-40. Ngoài ra người sử dụng có thể thiết lập một số tùy chọn:
Vào menu User ( với mã pass mặc định là 1234) để thiết lập.
User/Set date & time Cài đặt thời gian
User/Zone bypass Thiết lập những vùng bypass.
User/User code Tạo thêm code cho người dùng khác.
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