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Moduł Centrali Alarmowej

Moduª Centrali Alarmowej pozwala na wspóªprac¦ Systemu Vision z certykowanymi centralami alarmowymi. Jego podstawowym zadaniem jest nawi¡zanie komunikacji z urz¡dzeniami tego typu oraz odbieranie od nich kluczowych
w kwestii bezpiecze«stwa informacji. Dane te mog¡ pó¹niej zosta¢ dowolnie
wykorzystane w Systemie - do wizualizacji, rejestracji zdarze«, zdalnego informowania czy innych bardziej skomplikowanych dziaªa«.
Zastosowanie Moduªu Centrali Alarmowej pozwala równiez na znaczne zwi¦kszenie bezpiecze«stwa inteligentnego budynku. Dzi¦ki mozliwo±ci stwierdzenia
ci¡gªo±ci trwania poª¡czenia pomi¦dzy central¡ alarmow¡, a Systemem Vision
mozliwa jest wzajemna kontrola poprawno±ci dziaªania obu systemów. Mozliwe
jest utworzenie takiej konstrukcji, dzi¦ki której uzytkownik w okre±lony sposób
zostanie powiadomiony o nieprawidªowo±ciach w pracy któregokolwiek z nich.

1.1

Konfigurowanie Modułu Centrali Alarmowej

Rozdziaª ten zawiera informacje na temat zarz¡dzania Moduªem Centrali Alarmowej oraz jego kon guracji.
1.1.1

Lista elementów Modułu Centrali Alarmowej

Okno kon guracji Moduªu Centrali Alarmowej dost¦pne jest po wybraniu
opcji menu Kon guracja -> Moduªy -> Moduª Centrali Alarmowej.
Rysunek przedstawia okno z list¡ centrali alarmowych skon gurowanych w
Systemie. Mozliwe jest dodanie, mody kacja, usuni¦cie lub skopiowanie zde niowanego elementu moduªu poprzez klikni¦cie przycisków Dodaj, Mody kuj,
Usu«, Kopiuj.
W prawym górnym rogu okna znajduje si¦ nazwa podzespoªu oraz liczba
wykorzystanych i dost¦pnych elementów. Okno umozliwia ltrowanie elementów
wg strefy za pomoc¡ drzewa, a takze szukanie wg nazwy za pomoc¡ pola Szukaj
wg:.
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Rysunek 1: Lista zdefiniowanych elementów Modułu Centrali Alarmowej
1.1.2

Dodawanie i modyfikacja elementów Modułu Centrali Alarmowej

Rysunek 2: Konfiguracja nowego elementu Modułu Centrali Alarmowej

Powyzszy rysunek przedstawia okno kon guracji elementu moduªu. Ponizsza
tabela przedstawia poszczególne funkcjonalno±ci.

Wª¡czony

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze
wybrany element jest aktywny i dost¦pny
w Systemie.

Nazwa

Nazwa identy kuj¡ca element w Systemie.
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Strefa

W tym polu wybiera si¦ stref¦, do której
ma naleze¢ element Moduªu Centrali Alarmowej.

Opis

Dodatkowe informacje opisuj¡ce dany element.

Typ urz¡dzenia

Pozwala wybra¢ z menu rozwijanego typ
urz¡dzenia podª¡czonego do Systemu Vision. W przypadku wyboru zªego typu,
urz¡dzenie nie b¦dzie dziaªa¢ poprawnie.

Poª¡czenie

W tej sekcji nalezy wybra¢ sposób
poª¡czenia z central¡. Dost¦pne s¡
dwie opcje, zalezne od typu wybranego
urz¡dzenia: COM - poª¡czenie poprzez
port szeregowy, Ethernet - poª¡czenie za
po±rednictwem sieci komputerowej.

Kon guracja poª¡czenia

Klikni¦cie przycisku spowoduje otwarcie
okna kon guracji parametrów wybranego
typu poª¡czenia.

Kon guracja urz¡dze«
peryferyjnych

Klikni¦cie przycisku spowoduje otwarcie
okna sªuz¡cego kon guracji urz¡dze«
systemu
alarmowego,
doª¡czonych
bezpo±rednio do centrali.

OK

Przycisk ten pozwala na zaakceptowanie
wprowadzonych zmian i zamkni¦cie okna
kon guracji.

Anuluj

Przycisk ten pozwala na anulowanie
wprowadzonych zmian i zamkni¦cie okna
kon guracji.
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1.1.2.1

Kon guracja poª¡czenia szeregowego

W przypadku korzystania z poª¡czenia szeregowego jedyn¡ opcj¡ kon guracji
jest wybór portu COM, za pomoc¡ którego System Vision komunikowa¢ si¦
b¦dzie z wybran¡ central¡ alarmow¡.

Rysunek 3: Okno podstawowej konfiguracji połaczenia
˛
szeregowego

1.1.2.2

Kon guracja poª¡czenia za pomoc¡ sieci Ethernet

W celu poprawnego ustawienia parametrów konieczna moze by¢ konsultacja
z administratorem lokalnej sieci komputerowej. Ponizsza tabela przedstawia
poszczególne elementy okna kon guracji poª¡czenia z central¡ poprzez sie¢
Ethernet.

Adres IP

Adres IP przydzielony dla centrali.

Port integracji

Numer portu komunikacji z central¡.

OK

Przycisk ten pozwala na zaakceptowanie
wprowadzonych zmian i zamkni¦cie okna
kon guracji.
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Anuluj

1.1.3

Przycisk ten pozwala na anulowanie
wprowadzonych zmian i zamkni¦cie okna
kon guracji.

Konfiguracja urzadze
˛
ń fizycznych dołaczonych
˛
do centrali

Rysunek 5 przedstawia list¦ urz¡dze« peryferyjnych podª¡czonych do
centrali. Dotyczy to wszelkiego rodzaju czujek ruchu, czujek dymu, kontaktronów, przycisków itp. Poprawna kon guracja tej sekcji pozwoli Systemowi na
indywidualn¡ identy kacj¦ wszystkich tych elementów i wykorzystanie informacji
przez nie zwracanych. Ponizsza tabela przedstawia poszczególne elementy okna
kon guracji.

Dodaj

Klikni¦cie przycisku spowoduje otwarcie okna dodawania nowego urz¡dzenia
peryferyjnego.

Usu«

Klikni¦cie przycisku spowoduje usuni¦cie
zaznaczonego urz¡dzenia peryferyjnego.

Mody kuj

Klikni¦cie przycisku spowoduje otwarcie
okna mody kacji aktualnie zaznaczonego
urz¡dzenia peryferyjnego.

Wczytaj kon guracj¦

Klikni¦cie przycisku spowoduje otwarcie
okna dialogowego sªuzacego do wyboru
wcze±niej wygenerowanego w centrali
pliku kon guracyjnego w formacie .xml.

OK

Przycisk ten pozwala na zaakceptowanie
wprowadzonych zmian i zamkni¦cie okna
kon guracji.
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Anuluj

Przycisk ten pozwala na anulowanie
wprowadzonych zmian i zamkni¦cie
okna kon guracji.

Rysunek 6 przedstawia okno kon guracji urz¡dzenia peryferyjnego.

Ponizsza tabela przedstawia poszczególne elementy okna.

1.2

Nazwa

Nazwa urz¡dzenia jednoznacznie identykuj¡ca je w Systemie.

Indeks urz¡dzenia

Numer wej±cia w centrali alarmowej, do
którego podª¡czone jest zyczne urz¡dzenie.

Typ zwracanych informacji

Typ informacji zwracanych przez urz¡dzenie.

Opis

Dowolne, dodatkowe informacje na temat
urz¡dzenia.

Współpraca Modułu Centrali Alarmowej z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª zwi¡zanych z Moduªem Centrali Alarmowej pozwala na
powi¡zanie warunków oraz akcji pochodz¡cych z systemu alarmowego z pozostaªymi elementami Systemu Vision. Liczba warunków aktualnie udost¦pnianych przez moduª zalezna jest od skon gurowanych urz¡dze« peryferyjnych,
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Rysunek 4: Okno podstawowej konfiguracji połaczenia
˛
ethernetowego.

Rysunek 5: Lista urzadze
˛
ń peryferyjnych

przekazuj¡cych informacje zwrotne. Je±li centrala nie jest wyposazona w dodatkowe urz¡dzenia, to udost¦pnia cztery warunki:
•
•
•
•

Poª¡czenie,
Aktywacja alarmu globalnego,
Uzbrojenie,
Deaktywacja alarmu globalnego,

oraz sygnaª dodatkowy:
• Obchód wartownika.
• Alarm z grupy czujek
A takze nast¦puj¡ce akcje:
• Czuwanie,
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Rysunek 6: Okno konfiguracji urzadzenia
˛
peryferyjnego

• Rozbrojenie.
1.2.1

Warunek: Połaczenie
˛

Warunek ten jest speªniony, je±li Moduª Centrali Alarmowej jest zainicjowany
i dost¦pny w Systemie oraz komunikacja z urz¡dzeniem jest prawidªowa.
1.2.2

Warunek: Aktywacja alarmu globalnego

Warunek ten jest speªniony, jezeli wyst¦puje alarm ogólny, bez dokªadnego
sprecyzowania ¹ródªa i lokalizacji. Warunek przestaje by¢ speªniony po odliczeniu
przez central¦ czasu globalnego alarmu (parametr ustawiany w centrali).
1.2.3

Warunek: Uzbrojenie

Rysunek 7: Okno konfiguracyjne warunku: Uzbrojenie
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Warunek tego typu jest speªniony, jezeli stan sygnaªu uzbrojenia w centrali
dla danej strefy jest zgodny z ustawieniami warunku. Rysunek 7 przedstawia
okno dost¦pne z poziomu jednostki decyzyjnej pozwalaj¡ce na kon guracj¦
parametrów sygnaªu. Ponizsza tabela opisuje poszczególne elementy tego okna.

Numer strefy

W polu tym nalezy wybra¢ numer strefy,
której stan b¦dzie monitorowany.

Stan niski/wysoki

W polu tym nalezy wybra¢ stan uzbrojenia,
dla którego warunek ma by¢ speªniony.

1.2.4

Warunek: Deaktywacja alarmu globalnego

Warunek ten jest speªniony, gdy centrala odliczy zadeklarowany czas alarmu
globalnego lub po rozbrojeniu stanu alarmowego centrali.
1.2.5

Warunek: Obchód wartownika

Warunek ten jest speªniony, je±li w centrali uruchomiony zostaª obchód
wartownika i wybrano zgodny parametr sygnaªu.
1.2.6

Warunek: Alarm z grupy czujek

Sygnaª ten jest aktywowany w momencie zarejestrowania przez czujk¦ przynalezn¡ do grupy alarmowej sygnaªu alarmu z centrali. Zwraca on przez zmienn¡
wspóªdzielon¡ nazw¦ naruszonego sensora.
1.2.7

Akcja: Czuwanie

Za pomoc¡ tej akcji wysyªamy do podª¡czonej centrali alarmowej z¡danie
aktywacji czuwania. Rysunek 8 przedstawia okno kon guracyjne tej akcji.
Ponizsza tabela przedstawia poszczególne elementy tego okna.
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Rysunek 8: Okno konfiguracyjne akcji: Czuwanie

Tryb

Tryb (0-3), w jakim chcemy uzbroi¢ central¦.

Numery stref

Numery stref, które maj¡ zosta¢ uzbrojone.

Hasªo administratora

Hasªo administratora/uzytkownika centrali, który ma prawo do uzbrojenia danych
stref.

1.2.8

Akcja: Rozbrojenie

Rysunek 9: Okno konfiguracyjne akcji: Rozbrojenie

Za pomoc¡ tej akcji wysyªamy do podª¡czonej centrali alarmowej z¡danie
dezaktywacji czuwania (nie powoduje to skasowania alarmu w centrali). Rysunek przedstawia okno kon guracyjne tej akcji. Ponizsza tabela przedstawia
poszczególne elementy tego okna.
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Numery stref
Numery stref, które maj¡ zosta¢ rozbro-

1.3

Błedy
˛
generowane przez Moduł Centrali Alarmowej

Rozdziaª ten zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach jakie moze wygenerowa¢ moduª. Uzytkownik otrzymuje te wiadomo±ci poprzez Raport Bª¦dów Systemu Vision. Ponizsze opisy pozwalaj¡ poprawnie zinterpretowa¢ informacje oraz
zidenty kowa¢ przyczyn¦ ewentualnych nieprawidªowo±ci w dziaªaniu moduªu.
1.3.1

”Nie można połaczyć
˛
sie˛ z urzadzeniem!”
˛

Bª¡d ten wyst¦puje w sytuacji, gdy nie mozna rozpocz¡¢ poprawnej komunikacji z urz¡dzeniem. W takim przypadku nalezy sprawdzi¢:
• Czy centrala jest wª¡czona,
• Czy kabel ª¡cz¡cy central¦ z komputerem lub sieci¡ Ethernet jest prawidªowo podª¡czony i nie jest uszkodzony,
• Czy w ustawieniach moduªu poprawnie skon gurowano parametry
poª¡czenia szeregowego lub Ethernetowego.
1.3.2

”Utracono połaczenie
˛
z urzadzeniem!”
˛

Bª¡d pojawia si¦, gdy istniaªo prawidªowe poª¡czenie z central¡ i zostaªo
ono utracone. Sposób post¦powania w takim przypadku jest analogiczny, jak
w rozdziale 1.3.1.
1.3.3

”Port COM nie istnieje!”

Bª¡d pojawia si¦, gdy zapisany w kon guracji port COM nie istnieje w Systemie. Sposób post¦powania w tym przypadku jest analogiczny jak w rozdziale.
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