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Bu tanıtımı içeren bilgi ürünün kulanım ve fonksiyon kısıtlamalarını ve üreticinin 
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Üreticinin ön duyurusuz değişiklik yapma hakkına sahiptir! 
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GARANTİ 
Garanti koşulları elektronik modülün seri numarası (bar kodu) ile belirlenir! 

Garanti süresi boyunca üretici kendi kararına göre, arızalı ürünü  servise/fabrikaya geri döndürüldüğünde değiştirebilir veya 
düzeltebilir. Bütün değiştirilen veya düzeltilen parçalar için  garanti devam eder belirtilmiş zaman boyunca veya 6 ay, iki süreden 
daha uzun olan geçerli sayılır. Ürün sahibi ilk fırsatta arızalı olan parça veya materiali  temsilcisi aracılıyla yazılı olarak üreticiye 
bildirmelidir. 
 
ULUSLAR ARASI GARANTİ  

Yabancı müşteriler için garantı koşulları Bulgaristan’daki her  müşteri ile  aynıdır, istisna olarak  üretici gümrük vergisi, KDV veya 
diğer ödenmesi gereken vergiler için sorumlu değildir. 
 

GARANTİ PROSEDÜRÜ 

Garanti servisinden faydalanmak için müşterinin arızalı ürünleri çevirmesi gerekir. Garanti süresi ve servis hizmetinin süresi önceden 
müşteri ile anlaşılıp belirlenir. Üretici, önceden  temsilci aracıyla ürün hakkında yazılı bildirim almadığı taktirde herhangi bir servis 
hizmeti yapmayı kabul etmez. Teknik dökümanlarda yazılı olan programlamalar ve ayarlar arıza sayılmaz. Onarım işlemi yaparken 
servis çalışanı kullanıcı  tarafından proglramlanan bilgi  yok edilirse  sorumluluk taşımaz.  
 

GARANTİ SONLANDIRMA KOŞULLARI 

Garanti normal kullanılan ürünün arıza cıkaran oluşum parçaları ve işlevisi için geçerlidir. 
Garanti aşağıdakileri kapsamaz: 

 Seri kodu (bar kodu) imha edilen ürünler 

 Ulaşım ve taşımada meydana gelen hasarlar 

 Yangın, sel, fırtına, yıldırım veya deprem  gibi doğal afetler sebebi ile meydana gelen hasarlar 

 Yüksek elektrik akımı, mekanik darbeler veya suya bağlı zararlar gibi üreticinin kontrolü dışında olan hasarlar 

 Yetkisiz element ekleme, değişiklikler, modifikasyonlar veya yabancı nesneler nedeni ile meydana gelen hasarlar 

 Periferik cihazlar yüzünden meydana gelen hasarlar (üretici tarafından tedarik edilmediği taktirde) 

 Ürüne uygun olmayan yükleme sonucu meydana gelen arızalar 

 Amacından farklı hedefler  için kullanılan ürünlerde meydana gelen hasarlar 

 Yanlış kullanım ve bakım 

 Başka yönden çıkan problemler, kötü kullanım veya ürünü yanlış uygulama sebebi ile çıkan hasarlar 
Üreticinin sorumluluğu, garanti süresi boyunca tamir denemeleri başarısız olursa, garanti koşullarının ihlali yüzünden, telafi olarak, 
ürünü değiştirmekle kısıtlanır. Garanti ihlali, sözleşme ihlali, ihmal veya başka yasal kavrama dayalı bazı özel, rasgele veya sebebi 
hasarlar için hiçbir koşulda üretici sorumlu sayılmaz. 
 

GARANTİ REDDİ 

Ürün garantisini değiştirmeyi, servis hizmeti sunmayı, garantiyi başka bir garanti ile değiştirmeyi veya ürün sorumluluğu taşımayı 
amaçlıyan biri için üretici vekalet veya izin vermez.  
UYARI: Üretici bütün sistemin devamlı oralak test edilmesini tavsiye eder. Kriminal ve başka müdaheleler veya elektrik akımı nedeni 

yüzünden, sık sık yapılan testlere rağmen bazı zaman ürün beklendiği gibi çalışmayabilir. 
 

GARANTİ DIŞI SERVİS  

Daha sonra belirtilen koşullardaki gibi  üretici kendi kararına göre, servis dışı fabrikaya geri çevrilen ürünler için düzeltme veya 
değiştirme yapabilir. Üretici daha önce  temsilci aracı ile yazılı bildirim almadığı donanımlar için teslimat kabul etmez. Üretici 
onarılabileceği kararına vardığı ürünleri tamir eder ve geri yollar. Üretici ürünler için onarım hizmetleri belirlemiş ve fiyat listesi 
hazırlamıştır. Bu liste herzaman gözden geçirilebilir. Üründe değiştirilen ve onarılan parçalar için ödeme yapılır ve 6 ay garanti süresi 
mevcuttur. Onarım yapılamayacağına karar verilen ürünler için, en yakın ve uygun parçalarla değiştirme imkanı vardır. Her 
değiştirilen ürün için piyasa fiyatı ödenir. 
 
 
 

 
UYUM VE STANDARTLAR 
Düşük voltaj yönergesi ve Elektromagnit uyumu yönergesinin şartlarına göre seri ECLİPSE kontrol panelleri projelenmiştir.  
CE işareti ECLİPSE seri kontrol panellerinin Avrupa birliğinin ürünlerin kullanıcılar tarafından güvenli kullanım ve çalışım şartlarına 
uyduğunu gösterir. EN 50131-1, grade 2 standart şartlarını yerine getiren ve proje yapılmış sinyalli-güvenlik sistemlerine ECLİPSE 
seri kontrol panelleri yüklemeye  ve çalışımaya uygundur. 
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1. GENEL BİLGİ 
ECLİPSE seri alarm kontrol panelleri, küçük yaşam yerleri ve orta büyüklükte iş binalarının güvenliğini sağlama amacı 
ile  tasarlanmıştır. 
 
ECLİPSE serisi aşağıdakileri içerir: 

 ECLIPSE 8 - 8 bölgeye kadar olan küçük yerleri yönetmek için. Bölgeler bir grupta düzenlenir. 
 ECLIPSE 32 - 32 bölgeye kadar olan orta büyüklükte yerleri yönetmek için. Bölgeler en çok 8 bağımsız 

grupta düzenlenir. 
 
ECLİPSE seri alarm kontrol panellerinde mühendisin kendi tercihine göre üç ayrı  parametre programlama tipi arasında 
seçim imkanı vardır: 

1. 4-sayılı adres ile programlama 
2. 3-sayılı işlem ile programlama  
3. Metinli menü ile programlama (ağaç şekline benzer yapısı vardır) 

 
Metin menüleriyle mühendis programlama seçeneği varsayılan olarak önceden tanımlanmıştır. Programlama 

tipini değiştirmek için mühendis kodu giriniz (7777 varsayılan olarak mühendis kodudur) ve aşağıdaki sıralamayı takip 
ediniz: 

7777 – 2. Ayarlar – 14. Menü tipi: METİN, ADRESLER veya İŞLEMLER 
 

Tercih edilen programlama tipi ENTER tuşuna basılarak teyit edilir – klavye teyit sesi çıkarır ve mühendis menüsünden 
çıkar. Bir sonraki girişte sizin seçtiğiniz programlama tipi uygulanacaktır. 
 
Programlamayı yuklerken kolaylık için  anlatım başında  her menü için bir tablo verilmiştir. İçinde adres numarası, işlem 
numaraları ve metinli menü mevcuttur. Menü fonksiyonları ise daha detaylı aşağıdakı tabloda anlatılır. 
 
Mühendis programlama menüsüne giriş sadece sistem kapalı iken mümkündür- grup güvenliği çekilmiştir ve 
mühendis programlaması yönetici programlama menüsü  tarafından yasaklanmamıştır. 
 
 

Programlama menü tipleri için genel bilgi 
 

 4 - sayılı menüler. Sistem parametreleri 4-sayılı adresi girdikten sonra programlanır. Menü yapısı: 
o 0ххх – genel ayarlar. 
o 1ххх – genel kod ayarları; 1uuy - kullanıcı kodu, “uu” 01 den 64’ye kadar  kullanıcı numarasıdır, “y” 0 

dan 4 e kadar seçenek numarasıdır. 
o 2xxx – genel bölge ayarları; 2zzy - bölge ayarları, “zz” 01 den 32’ye kadar bölge numarasıdır, “y” 0 dan 

9 a kadar seçenek numarasıdır. 
o 3xxx – PGM4 için  genel ayarlar; 3ppy – PGM4 genel ayarları, “pp” 01 den 32’ye kadar PGM 

numarasıdır, “y” 0 dan 9 a kadar seçenek numarasıdır. 
o 4xxx – Genel grup ayarları; 4aay – Grup ayarları, “aa” 01 den 8’ye kadar grup numarasıdır, “y” 0 dan 9 

a kadar seçenek numarasıdır. 
o 5tty – Zaman grafiklerinin ayarları; “tt” 0 dan 8e kadar grafik numarasıdır, “y” 0 dan 3e kadar seçenek 

numarasıdır. Ayrıca adres 5411 den 5524 kadar aylık tatil ve bayram günleri eklenebilir. 
o 6ххх – İletişimci için genel ayarlar; 6nny - Telefon ayarları, “nn” 01 den 4e kadar telefon numarasıdır, 

“y” 0 dan 3e kadar seçenek numarasıdır. 
o 61xx – Sesli dialer genel ayarları; 61ny – Telefon ayarları, burada “n”, 1 ila 8 arası telefon numarası, 

“у” ise seçenektir. 
o 69хх – Uzaktan erişim için genel ayarlar. 
o 8ddy – Aygıt ayarları, “dd” 1 den 31e kadar aygıt numarası, “y” 0dan 4 e kadar seçenek numarasıdır.  

Not: 1 numaralı aygıt merkezi sistemin ana kartıdır, bu yüzden seçenekleri kısıtlıdır 
 

   << LCD32 >>  
10:05      06/08
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 3- sayılı menüler. Sistem parametreleri 3-sayılı işlemi girdikten sonra programlanır. Menü yapısı: 
o 0хх - Genel ayarlar. 
o 1хх - Genel kod ayarları; 1uu – “uu” 10dan 14 e kadar seçenek numarasıdır, seçenek numarası 

girdikten sonra 1 den 64 e kadar kullanıcı numarası girilir. 
o 2xx - Genel bölge ayarları; 2zz – Bölge seçenekleri için  ayarlar, “zz” 10dan 19a kadar seçenek 

numarasıdır, seçenek numarasını tercih ettikten sonra 1den 32 ye kadar bölge numarası girilir. 
o 3xx - PGM 4  için genel ayarlar; 3pp – PGM 4 seçenekleri için  ayarlar, “pp” 10dan 19a kadar seçenek 

numarasıdır, seçenek numarasını tercih ettikten sonra 1 den 32 ye kadar PGM 4 numarası girilir. 
o 4xx - Genel grup ayarları; 4aa – Grup seçenekleri için  ayarlar, “aa” 10dan 19a kadar seçenek 

numarasıdır, seçenek numarasını tercih ettikten sonra 1den 8e kadar grup numarası girilir. 
o 5tt - Zaman grafikleri için seçenek ayarları; “tt” 10dan 13e kadar seçenek numarasıdır, seçenek 

numarasını tercih ettikten sonra 1den 8e kadar grafik numarasi girilir. Ayrıca adres 541den 544e kadar 
bayram ve tatil günleri eklenebilir – 1 den 12 ye kadar ayların numaraları da girilir. 

o 6хх - İletişimci için genel ayarlar; 6nn - Telefon seçenekleri için  ayarlar, “nn” 10dan 14e kadar seçenek 
numarasıdır, seçenek numarasını tercih ettikten sonra 1den 4e kadar telefon numarası girilir. 

o 67x – Sesli dialer genel ayarları, burada „х“, 0 ila 3 arası seçenek numarasıdır. 
o 680 – Sesli dialer için telefon numaraları girişi. 
o 69х - Uzaktan erişim için genel ayarlar. 
o 8dd - Aygıt seçenekleri için ayarlar, “dd” 10dan 14e kadar seçenek numarasıdır, seçenek numarasını 

tercih ettikten sonra 1 den 31 e kadar aygıt numarası girilir.  
                             Not: 1 numaralı aygıt merkezi sistemin ana kartıdır, bu yüzden seçenekleri kısıtlıdır. 

   << LCD32 >>  
10:05      06/08

 

 

 METİNLİ MENÜLER (ağaç şekline benzer yapısı vardır). Sistem parametreleri ana metin menüler  içinde 
düzenlenmiştir: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Metinli menüye giriş için ok işaretlerini kullanın,numaralara ilerlemek için ENTER düğmesine basarak onaylayın. 
Menülere parametre programlama amacına göre değişir. İstediğiniz programlama ayarina gelmek veya alt menülere 
ermek için ok işaretlerini kullanın. Alt menüye direk olarak giçmek için yukarıdakı gösterilen menü numaraları 
doğrultusunda, sayılı düğmeye basın.  
 

Menüden çıkmak için CANCEL , düğmesi kullanılır. Ana ekrana çıkmak için birkaç kere basılır. 
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Metinli menülere parametre programlama bir kaç şekilde mümkündür:  
 
 - Alt menü listesinden sadece bir seçenek, parametre veya özellik seçme. Yükleyici istediği ayara ok 

işaretini kullanarak gelir ve onay tuşuna basar . Sistem onay için ses sinyali verir ve otomatik olarak alt menüden 
çıkar. Bir sonraki girişte, ayarlanan yeni parametre önden onaysembolü “” ile işaretlenir. Alttaki tablo 1’de gösterilen 
örnekteki gibi. 
 

- Alt menü listesinden aynı anda birkaç seçenek, parametre veya özellik seçme. Yükleyici istediği ayara ok 

işaretini kullanarak gelir ve izin vermek için  basar. Sistem onay için ses sinyali verir ve otomatik olarak alt 
menüden çıkar. Bir sonraki girişte, ayarlanan yeni parametre önden onay sembolü ile işaretlenir. Parametreyi 

engellemek için  tuşuna basılır ve onay sembolü silinir. Bütün gerekli seçenek, parametre ve özellikler 

çözüldükten sonra kesin karar için  tuşu ile onaylanır. Aşağıdakı tablo 2’deki örnek gibi. 
 

Örnek 1 (ECLIPSE 8) Örnek 2 (ECLIPSE 8) 
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2. İŞLEM VE PROGRAMLAMA İÇİN KULLANILAN TUŞTAKIMLARI 
ECLİPSE 8/32 alarm kontrol panelleri bir dizi tuştakımı ile programlama işlemi yapar.  
 

DİKKAT: ECLIPSE 8/32 kontrol panellerinde mühendis programlama için varsayılan olarak metin 
menüleri ile çalışma tanımlanmış olup, bu seçenek sadece LCD klavyeler yardımıyla kullanılabilir. 
LED klavyeler için mühendis programlama için varsayılan olarak 4 rakamlı menülerle çalışma 
öngörülmüştür. 

 

2.1. LED/ LCD tuştakımları 

 

LED32 (açık koruyucu kapak) 

 
 

Programlama çeşitleri: 
 4-sayılı adres menüleri 
 3-sayılı işlem menüleri 

LED16 (açık koruyucu kapak) 

 
 

Programlama çeşitleri: 
 4-sayılı adres menüleri 
 3-sayılı işlem menüleri 

 
LED tuştakımı kullanımının genel yönergeleri 2.6’ de anlatılır 

 

LCD32 (açık koruyucu kapak) 

  
 

Programlama çeşitleri: 
 4-sayılı adres menüleri 
 3-sayılı işlem menüleri 
 Metinli menüler 

LCD32 Sensitive 

 
 

Programlama çeşitleri: 
 4-sayılı adres menüleri 
 3-sayılı işlem menüleri 
 Metinli menüler 

 
LCD tuştakımı kullanımının genel yönergeleri 2.7’ de anlatılır 

LED 8 (açık koruyucu kapak).  
Kullanılabilen progragramlama çeşirleri: 

 4-sayılı adres menüleri 

 3-sayılı işlem menüleri 
 
Tuştakımı seçilen programlama tipine göre özel LED gösterimine sahiptir aynı zamanda 
sayılı düğmeler sayesinde seçilen paremetreye ek görsellik sağlar. Bilgi düğmesi 
sayesinde yükleyici seçilen adres numarasına veya işlem numarasına bakabilir. 
 
LED tuştakımı kullanımının genel yönergeleri 2.5’ de anlatılır 
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Seri ECLİPSE Tuştakımları için özetlenmiş bilgi: 

Tuştakımı Ekran Grupalar   Bölgeler Okuyucu ADRES İŞLEM METİNLİ MENÜ     AUX PGM 

LED 8 LED 1 8      

LED 16 LED 2/3 16      

LED 32 LED 8 32  (seçenek)     

LCD 32 LCD 8 32  (seçenek)     

LCD 32S LCD 8 32      

 

2.2 Tuştakımı ses sinyalleri 
ESLİPSE serisinin bütün tuştakımları ses sinyallerine sahiptir. Her biri değişik sistem olaylarının gelişini haber verir. 
Ses sinyali 4 seviyeli düzenlenen ses gücüne sahiprit. ADRES 90 yöneticiden  programlama menüsünden 
ayarlanabilirler. 

Sinyalizasyon Anlatım 

Düğme  Düğme basıldığında duyulan kısa ses sinyali. 

Onay Sistemde gerçekleşen işlemi onaylayan iki uzun ses sinyali. 

Red Sistemde gerçekleşen işlemi reddeden uzun ses sinyali. 

Giriş zamanı Bölgeye girildiğini haber veren kesintisiz ses sinyali. 

Çıkış zamanı Sistemin aktiv olduğunu ve kullanıcının giriş bölgesini terk etmesini anlatan kısa kısa ses 
sinyalleri. Kullanıcının giriş  bölgesini  terk etmesine 10 saniye kala ses sinyallerinin sıklığı 
çoğalır. 

Teknik problem  Teknik bir problemi anlatan her 20 saniyede bir iki kere çalan ses sinyali. 
Ses göstergesi TROUBLE tuşuna basılarak durdurulur. 

Çan Aktiv çan bulunan bölgeye girişini anlatan  kısa ses sinyallerini. Gittikçe sinyal süresi artar. 

Yangın alarmı Yangın alarmının devreye girdiği durumu anlatan, 5 saniyede bir duyulan ardarda 3 tane ses 
sinyalli. 

 
 

 

2.3. Gösterilen ECLİPSE  teknik hasar listesi 
Sistem arızası sesli ikaz seçeneği 2. Ayarlar – 03. SesTeknProb (adres 0013 veya işlem 013).  menüsünden 
yasaklanabilir. Bütün teknik arızalar için sinyalizasyon varsayılan olarak devrededir.  
Not: 7 ve 8 no.lu teknik arızalar için sinyalizasyon Eclipse 8 alarm kontrol paneli tarafından desteklenmiyor. 
 

LED LCD Anlatım 

 1. 230 V’dan düşme Ana gücü veren gerilim kaybı. 

 2. Akü problemi Akümülatör bataryası zayıf veya yok. 

 3. Yanmış sigorta Kontrol panelinin sigortası yanmış / atmış. 

 4. İletişim problemi Telefon hattının kaybolması & Monitoring merkezi ile iletişim  hatası. 

 5. Tamper Sistemde açık tamper-kilidi. 

 6. Data BUSproblemi     Sistem data BUS iletişim hatası-kısa devre veya kaybolmuş aygıt. 

 7. Yangın Data BUS ile alakalı problem Kesik yangın hattı veya tabanından indirilmiş detektör.  

 8. Siren problemi Siren bağlanımında problem; PGM5’e  bağlı bir siren yoktur. 
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2.4. Tuşların fonksiyonları 
Not: Ekran için Uygun ışık yayan diyotlu görünümü olan LED 8 ve LCD 16 tuştakımlarında BYPASS,TROUBLE ve 
MEMORY düğmelerinin fonksiyonları yöneticinin ve kullanıcının programlama menüleri sayesinde erişilir.  
LED 8 tuş takımı için özel LED göstergesi bölüm 2.5’de tarif edilmektedir. 

Tuş Fonksiyon Anlatım 

 ENTER 
Girilen verileri onaylamak için; mühendisin programlama menüsünün bir adım önünde*.  
LED8 ve LED16 tuştakımlarında tuş ile olay hafızasına, hasarlara, atlanmış bölgelere 
artarda göz atamayı sağlar, inceleme yapılırken ışık yayan diyot yanıp söner. 

 CANCEL Girilen verileri reddetmek ve programlama menüsünden çıkmak için. 

 
 

(veya ) 

FULL ARM 
Güvenlik modu “Tam kurma” aktif etme. 
Not: „ “ Tuşu klavyelerin bir önceki dizaynında kullanılır ve aynı işlevi görür. 

 
 

(veya ) 

DISARM 

Güvenliği devreden çıkarma. 
Metin düzenleme modunda mevcut sembolü siler ve konumu sola taşır  
(standart tuştakımlarında backspace tuşuna benzer). 
Not: „ “ Tuşu klavyelerin bir önceki dizaynında kullanılır ve aynı işlevi görür. 

 STAY ARM 
“Kalma ile sistemi kurma” güvenlik tipini seçme.  
Metin düzenleme modunda büyük ve küçük harfler dahil eder. 

 
SLEEP 
ARM 

 “Uyku zamanında sistemi kurma” güvenlik tipini seçme.  

 
PRG 

Yöneticinin ve kullanıcının programlama menülerine giriş. 
Mühendisten programlama modunda girilen verileri korur ve programlamayı mevcut indeks 
+1 ile bir adım  öne alır.  
“Servis tuştakım” moduna girme. 

 
BYPASS 

Sistemdeki bölgeleri atlamak (baypas etmek).  
Sistemde atlanan bölgeler varsa ışık sürekli yanar. 
Mühendisten programlama modunda girilen verileri reddeder ve mevcut indeks +1, 
seçenek 0 ile programlamayı bir adım ileri alır. 

 TROUBLE 
Mevcut sistem problerini inceler.  
Sistem problemi bulunduğu zaman sürekli yanar.  
Sistem problemlerini incelerken yanıp söner. 

 
MEMORY 

Olay belleğini inceler. Olay hafızası bulunduğunda sürekli yanar.  
Olay belleğini inceleme modunda yanıp söner. 
Yöneticiden programlama modunda LOG olay dosyasına hızlı erişim sağlar. 
Metin düzenleme modunda farklı semboller kullanımına geçer. 
(bölüm 2.8 bakınız - LCD tuş takımı ile metin girme) 

 
Oklara 

Ok işareti kürsörü sağ ve sola hareket ettirmeyi ve adresleri ve parametreleri gözden 
geçirmeyi sağlar. 

0 - 9 Ok işaretleri Parametreler, kodlar, sayılı değerler ve başka rakamlar girmek için sayılı tuşlar kullanılır. 

 
* Fonksiyon özelliği seçilmiş olan adresli programlamada erişilir. 
 

Adreslerin yapısı şöyledir: 

X Y Y Z

Menü 
numarası

Seçenekİndeks
 numarası  

 

 

 

Örnek ECLİPSE 32 kontrol paneli:   
PRG düğmesinin  kulanımında mevcut indeksin (+1) numarası adımdır, 
seçenek numarası aynı kalır. Örnek, adres 2021 den PRG tuşunu seçtikten 
sonra adres 2031’e taşınır. BYPASS tuşunun kullanımında mevcut indeksin 
numarası (+1) adımdır, seçenek numarası ise 0’dır. Örnek, adres 2024’den 
BYPASS tuşunu seçtikten sonra adres 2031’e taşınır. 
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2.5. LED 8 tuştakımı kulanımının genel yönergeleri 
Işık yayan diyot ekranlı LED 8 bir yönetme ve programlama tuştakımıdır. Tuştakımı sadece bir grup yönetebilir ve 8 
bölge için gösterimi vardır. Seçilen mühendis programlama tipine göre tuştakımında özel ışık yayan diyot vardır ve özel 
bir şekilde rakamları ve parametreleri gösterir. Kod, adres ve veri girmek sayılı düğmeler sayesinde gerçekleşir. 
Güvenlik modunu çalıştırmak için semböllü hızlı düğmeler kullanılır, güvenlik moduda çalıştırılan tipe göre düğme 
sürekli yanar. 
 
LED 8 tuştakımının özel ışık yayan diyot gösterimi: 

LED Gösterme Anlatım 

 
Yanıyor  Sistem mühendis,yönetici,kullanıcı  programlamasının modunda. 

Yanıp sönüyor Seçilen aygıtı mühendis programlamasının modunda gösterir. 

 Yanıyor 
3-sayılı işlem menülü programlama tipi seçilmiştir. 
DİSARM düğmesi seçildikten sonra göz atma modu mevcuttur.  
[O] OPERATION (işlem) kısaltılmasıdır. 

 Yanıyor 
4-sayılı adres menülü programlama tipi seçilmiştir.  
DİSARM düğmesi seçildikten sonra göz atma modu mevcuttur.  
[A] ADDRESS kısaltılmasıdır. 

 Yanıyor 
Parametre değerlerini girme modu. 
[V] VALUE kısaltılmışıdır. 

 

Yanmıyor Sistemde aktif alarmlar yok. 

Yanıyor Sistemde aktif alarmlar var. ENTER tuşuna basarak bakılabilirler. 

Yanıp sönüyor Aktif alarmları inceleme modu. 

 

Yanmıyor Sistemde sistem hasarları yok. 

Yanıyor Sistemde sistem hasarları var. ENTER tuşuna basarak bakılabilirler. 

Yanıp sönüyor Sistem hasarlarını inceleme modu. 

 

Yanmıyor Sistemde atlanmış sistem yok. 

Yanıyor Sistemde atlanmış sistem var. Atlanmış sistemlere bakmak için ENTER tuşuna basın. 

Yanıp sönüyor İnceleme modu-atlanmış bölgelerin numaraları sürekli yanmankatadır. 

 

Normal çalışma modunda DİSARM düğmesi sürekli yeşil yanar ve güvenlik modunu aktif ettikten sonra söner. DİSARM 
tuşunun mühendis programlamasında özel fonksiyonu vardır. 

Not: „  “ Tuşu klavyelerin bir önceki dizaynında kullanılır ve aynı işlevi görür. 
 

Tuş Fonksiyon Anlatım 

 

KAPAMA Güvenliği kapama. 

BİLGİ 

Mühendis programlamasında adres numarası için bilgi. Yükleyici mühendis menülerinde 
karışıklığa uğradığında ve adresi tekrar kontrol etmek istediğine kullanılır, adres için 
parametre ve seçenek girilmesi gerekir. 
Tuş aşağıda anlatıldığı gibi kullanılır: 

1. Ekranda sürekli ,  ve ayarlanan parametre tipine göre belirli sayıda bölge 
numaraları yanar. Yanıp sönen sayı değişmesi beklenilen parametreyi, yanan sayılı 
düğme ise mevcut kaydedilmiş değerini gösterir. 

2. Ayarlanan adresin numarasını öğrenmek için . tuşuna basıyoruz. Eyer 

programlama 4-sayılı adres  ile ise  ekranda  yanar, eyer 3-sayılı ise -  yanar. 
Ekranda 1’den 4’de veya 1’den 3’ekadar bölge numaraları yanar, sayı 1 yanıp söner, 
yanan sayılı düğme ise adres numarasının ilk sayısını gösterir.  
Tavsiye: Eyer detaylı bir şekilde merkezi adres programlamayı bilmiyorsanız ardarda 
sayıları konumuna göre yazın. 
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3. Sağ taraftaki ok işaretine basın. Gösterge bir konum sağaya taşınır, sayı 2 yanıp 
sönmeye başlar, yanan sayılı düğme adresteki sayıyı gösterir. 
4. Son sayıya ulaşıncaya dek aynı şekilde adresi gözden geçirmeye devam edin. 

5. Parametre programlama moduna geri dönmek için  düğmesine yeniden basın. 
Not: İnceleme modundan çıkmak için CANCEL tuşuna bir kere basmanız da yeterli olur. 

 
 
 

- Mühendis programlaması 

Mühendis programlamasının menüsü sadece güvenlik kapalı iken erişilir. Yanan  veya   harfleri ile seçilmiş olan 
programlama tipi gösterilir. Mühendis kodunu girdikten sonra (7777 varsayılan) onay için sinyal sesi duyulur ve sistem 
programlama için adres veya işlem girilmesini bekler. Ekran şu şekil görünür: 

- 1, 2, 3, 4 ve  sayıları yanar- 4-sayılı adres ile programlama 

- 1, 2, 3, ve  sayıları yanar-3-sayılı işlem ile programlama 
 

Işık yayan diyot  seçilen programlama tipinin harfi ile birlikte  devamlı yanmaktadırlar- programlama ilk önce  
varsayılan 4-sayılı adres ile başlar.  
 
M.6’da verilmiş olan menü ayarlarına göre, sayılı tuşları kullanarak programlama  için adres girin. Her tuşa basıldığında 
önceden yanan sayılar azalmaya başlar, seçilen düğme ise devamlı yanar. Adres numarasının son sayısını girdikten 

sonra sistem otomatik olarak parametre girme moduna geçiş yapar-ışık yayan diyot  sürekli yanar,  veya  ise 
sönerler. Parametre için girilmesi gereken değer nekadarsa okadar bölge numarası yanar. Ayarlanan değer yanıp 
söner. Ayarlandıktan sonra değeri belirten sayılı tuş yanar. Değişiklik başka bir sayılı tuşa basarak olur. Birkaçtane 
değeri olan parametrelere ok işaretinin yardımı ile bakılır. Not: Yasak/ İzin parametre ayarlama tipinde, yasaklanan 
parametrede yanan düğme yoktur, izin verilende ise- bütün düğmeler yanar. Bu tip parametrelerde değerler rasgele bir 
tuşa basarak değiştirilebilirler, ok işaretleri dahil. Girilen ayarları onaylamak için ENTER tuşuna basılır ve sistem 
otomatik olarak bir sonraki adrese geçer. Parametre reddi için CANCEL tuşuna basılır. Programlanan adresten çıkıldığı 
zaman sistem yeni adres girme ekranına geri döner. Mühendis programlamasından çıkmak için birçok kez CANCEL 
tuşuna basılır. Normal çalışma modunda sadece DİSARM düğmesi yeşil yanar. 
 
Girilen adrese bağlı parametre gösterimi farklıdır. M.6 da anlatılan adres anlatımlarını ayarlamada yönlendirme için 
kullanın. 
 
Dikkat: Mühendis programlamasından çıkış otomatik değildir! Normal çalışma moduna gelene kadar – DİSARM 
düğmesi yeşil yanar, çıkmak için birkaç kez CANCEL düğmesine basın. 
 
ÖRNEK - LED 8 tuştakımı ile Mühendis programlamasında adres kontrolü: 

 -  ve  ekranda sürekli yanar. Birinci sayı yanıp söner. 1 tuşu sürekli yanar. 

 -  tuşuna basın. 

 -  ve  ekranda sürekli yanar.  harfi 4-sayılı adresler ile çalışıyoruz demektir. 
- Birinci sayı yanıp söner. 0 tuşu sürekli yanar-bu adres numarasından ilk sayıdır. 
- Ok işareti ile bir kez sağaya basın. 
- İkinci sayı yanıp söner. 0 tuşu devamlı yanar-bu adres numarasından ikinci sayıdır. 

 - Ok işareti ile bir kez daha sağaya basın. 
 - Üçüncü sayı yanıp söner. 9 tuşu sürekli yanar-bu adres numarasından üçüncü sayıdır. 
 - Ok işareti ile bir kez daha sağaya basın. 
 - Dördüncü sayı yanıp söner. 7 tuşu sürekli yanar - bu adres numarasından dördüncü sayıdır. 
 - İncelenen adres 0097 dir – Programlama menüsü tipi. 

 - Parametre ayarlama moduna geri dönmek için  tuşuna basın. 
 
 
 - Yönetici programlaması 
 
Yönetici kodunu (0000 varsayılan) girdikten sonra onay için tuştakımından sinyal sesi duyulur. Yönetici programlama 

moduna giriş için PRG ( ) tuşuna basılarak gerçekleşir. Ekranda 1 ve 2 sayıları yanar,  ve  ışık yayan diyotlar 
tuştakımında devamlı yanar. Yöneticiden programlama menüleri sadece iki sayılıdır ve ECLİPSE 8/32 kontol 
panellerinin kullanıcı rehberlerinde anlatılmışlardır. Yönetici menüsüne girdikten 30 saniye boyunca bir aktivasyon yok 
ise sistem ana ekrana geri döner ve normal çalışma moduna girer. Yöneticiden progralama menüsüne aynı zamanda 
aynı kodla birkaç tuştakımından giriş yapılabilir. 
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ÖRNEK - LED 8 tuştakımı ile yöneticiden tarih programlaması: 

- Yönetici kodu girin (0000 varsayılan) ve  tuşuna basın. 

- Ekranda sürekli  ve  tuşları yanar. Sayı 1 yanıp söner, 2 ise devamlı yanar- sistem programlama adresinin 
girilmesini bekler. 

- 15 girin-Yönetici programlama menüsünden, tarih programlama adresi. 

- Ekranda sürekli  ve  tuşları yanar. Sayı 1 yanar, 2’den 6’ya kadar ise sürekli yanar. Sayılı tuş olan 0 sürekli 
yanar (01/01/2012 varsayılan bir tarih girin). 

- Ardarda GGAAYY formatında tarihi girin. Ok işaretlerini girilen tarihi gözden geçirmek için kullanabilirsiniz-
yanan sayılı tuş seçilmiş olan yanıp sönen sayıya nasıl değer kayıt edildiğini gösterir. 

- Girilen tarihi onaylamak için ENTER tuşuna basın. 

 

2.6. LED 16 ve LED 32 tuştakımı kullanımı ile ilgili  genel bilgiler 
LED 16 ve LED 32, ECLİPSE 8/32 alarm kontrol panellerini yöneten ve programlayan tuştakımı modelleridir. Işık yayan 
diyot ekranları vardır. LED 16 sistemde 16 bölgeye kadar gösterme özelliğine sahiptir ve bölgeleri 2 bağımsız gruba 
kadar yönetebilir. 
LED 32 sistemde 32 bölgeye kadar gösterme özelliğine sahiptir ve bölgeleri 8 bağımsız gruba kadar yönetebilir.  
LED 16 ve LED 32 tuştakımları ECLİPSE8 kontrol paneline bağlanırsa kısıtlı fonksiyonlarla çalışırlar-sadece bir grup ve 
8 bölge ile çalışma (LED 16 ile). 
 
 

- Mühendis programlaması 
Güvenlik kapalı iken mühendisten programlama menüsüne erişilir. 
 
Mühendis kodunu girdikten sonra (7777 varsayılan) ekran’da görünen: 

- 13, 14, 15 ve 16 sayıları yanar-4-sayılı adresler ile  programlama 
- 14, 15 ve 16 sayıları yanar-3-sayılı işlemler ile programlama 

 
“Şimşek” ve “kilit” ışık yayan diyot çeşitleri devamlı yanıp söner. Bu mühendisten programlama modunda olduğumuzu 
gösterir-sistem data busuna bağlanan bütün tuştakımlarında işik yayan diyotlar yanıp söner. 
 
Mühendis kodunu girdikten sonra sistem programlama için adres veya işlem girmenizi bekler-varsayılan programlama 
4-sayılı adresler iledir. 
 
Aşağıda verilen ayarlama için menülere göre, sayılı tuşları kullanarak programlama için adres girin. Her tuşa 
basıldığında önceden yanan sayılar azalmaya başlar, seçilen sayının düğmesi ise  yanar (0 sayısı girildiğinde, 10 
sayısı yanar). Girilen adreslere göre parametre gösterimi farklıdır.M.6 da anlatılan adres anlatımlarını ayarlamada 
yönlendirme için kullanın. 
Girilen ayarları onaylamak için ENTER tuşuna basılır. Reddetmek için CANCEL tuşuna basılır. Programlama 
adresinden çıkıldığı zaman sistem yeni adres gime ekranına geri döner. Mühendis programlama modundan çıkış 
birkaç kez CANCEL tuşuna basarak gerçekleşir. Ekranda sadece kullanılan grup numaraları ve “şimşek” (beyaz) ve 
“kilit” (yeşil) ışık yayan diyot çeşitleri yanarlar. 
 
Dikkat: Mühendis programlamasından çıkış otomatik değildir! Normal çalışma moduna gelene kadar – “şimşek” 
(beyaz) ve “kilit” (yeşil) işik yayan diyot çeşitleri devamlı yanarlar, CANCEL tuşu birkaç kez basılır. 
 
 

- Yönetici programlaması 
Yönetici kodunu  girdikten sonra onay için tuştakımından sinyal sesi duyulur. Yönetici programlama moduna giriş için 

PRG ( ) tuşuna basılarak gerçekleşir. Ekranda 15 ve 16 sayıları yanar, – “şimşek” (beyaz) ve “kilit” (kırmızı) işik 
yayan diyot çeşitleri ise programlanan tuştakımında yanıp söner. Yöneticiden programlama menüleri sadece iki 
sayılıdır ve ECLİPSE 8/32 kontol panellerinin kullanıcı rehberlerinde anlatılmışlardır. Yönetici menüsüne girdikten 30 
saniye boyunca bir aktivasyon yok ise sistem ana ekrana geri döner ve normal çalışma moduna girer. Yöneticiden 
progralama menüsüne aynı zamanda aynı kodla birkaç tuştakımından giriş yapılabilir. 
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2.7. LCD tuştakımı kullanımının genel yönergeleri 
LCD 32 ve LCD 32 Sevsitive sıvı-kristal ekran ile yönetme ve programlama tuştakımı modelleridir.  
ECLİPSE8 kontrol panellerine bağlandığında LCD 32 ve LCD 32S kısıtlı fonksiyonlar ile çalışır-sadece bir grup ve 8 
bölge ile çalışma.  
Kodlar, adresler ve veriler sayılı düğmeler ile girilir. Güvenlik modlarınını açmak için sembollü hızlı tuşlar kullanılır veya 
ekrandan etkinleştirme tipi seçilir ve onaylamak için ENTER tuşu basılır. Fonksiyonun kısa anlatımı ile ekranda 
adresler gösterilir. Aşağıdaki tabloları programlanan adres seçeneklerinde yönlendirme için kullanın. Ana ekrana çıkış 
Cancel tuşunla gerçekleşir. 
 
 

2.8. LCD tuştakımı ile metin girmek 
LCD 32 ve LCD 32 s modellerinde girilen küçük ve büyük harfleri (kiril ve latin alfabesi), sayılar,noktalama işaretleri ve 
başka özel semboller kullanılır.  
 
Daha aşağıda verilen tablodaki sembol kodu ve özel düğme kombinasyonu  veya sayılı tuşlar ile girilebilirler. 
 
Aralar dahil 16 sembole kadar metin girilebilir. 
 
Semboller tablosu: 
 

Tuş 
Harfleri ve 

sayıları 

0 _ 0    

1 1     

2 a b c 2  

3 d e f 3  

4 g h i 4  

5 j k l 5  

6 m n o 6  

7 p q r s 7 

8 t u v 8  

9 w x y z 9 

 
 
Semboller ve kodların tablosu:  
 

064 080 096 112

065 081 097 113

066 082 098 114

067 083 099 115

068 084 100 116

069 085 101 117

071 087 103 119

070 086 102 118

073

075

077

072

074

076

078

079

089

091

093

088

090

092

094

095

105

107

109

104

106

108

110

111

121

123

125

120

122

124

126

127

160

161

162

163

164

165

167

166

169

171

173

168

170

172

174

175

176

177

178

179

180

181

183

182

185

187

189

184

186

188

190

191

192

193

194

195

196

197

199

198

201

203

205

200

202

204

206

207

208

209

210

211

212

213

215

214

217

219

221

216

218

220

222

223

224

225

226

227

228

229

231

230

233

235

237

232

234

236

238

239

240

241

242

243

244

245

247

246

249

251

253

248

250

252

254

255

048

049

050

051

052

053

055

054

032

033

034

035

036

037

039

038

041

043

045

040

042

044

046

047

057

059

061

056

058

060

062

063

 
 

ÖRNEK: “Yıldız” sembolünü girmek için MEMORY tuşuna basın- yoğun kürsör ortaya çıkar, ve kod 042 girin. 
Ekranda harf veya sembol yazılacaktır, kürsör de bir konum sağaya taşınacaktır. 

STAY ARM  tuşu  büyük harflere geçmek içindir. 
 

DISARM  tuşu sembolü siler ve kürsörü bir konum sola taşir. 
Not: „ “ Tuşu klavyelerin bir önceki dizaynında kullanılır ve aynı işlevi görür. 
 

MEMORY   tuşu ile özel semboller ve kiril alfabesi devreye girebilir. Özel sembol 
yazmak için MEMORY tuşuna basın (aynı yerde yoğun kürsör ortaya çıkar) ve sayılı 
tuşların yardımı ile tablodaki kodu girin. 
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3. ProsTE  ÖZEL YAZILIM İLE PROGLAMLAMA 
ProsTE Teletek Electronics AŞ’de üretilen alarm ve yangın uyarıcı panellerini programlama yazılımıdır. ECLİPSE 8/32 
alarm kontrol panellerinin programlaması özel bir ProsTE cable kamlosu sayesinde  seri bağlantı ile gerçekleşir. 
Önceden merkese kayıt edilen ayarların bir kez daha okunması tavsiye edilir, değişikliklerin girilmesi ve kayıt etmek. 
Yüklenmiş olan yardım dosyalarında yazılımla işlem için daha cok detay bulabilirsiniz. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECLİPSE 8/32 ve ProsTE yazılımlı bilgisayar arasındakı seri bağlantı 
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4. SERVİS TUŞTAKIMI KULLANIMI 
Servis tuştakımı ana sistemden bir parça değildir fakat bütün mühendis programlama menülerine ve bakımına tam 
erişim sağlayan bir tuştakımıdır. ECLİPSE serisinden bütün tuştakımları servis tuştakımı gibi kullanılabilir eyer sistem 
adreslerini tanımaya ayarlanmamışsa. 
 
Servis tuştakımına adres girilmez ve adresin kaldırılması aygıt kaybı yüzünden sistem hatası vermez. 
 

Servis tuştakımı moduna girmek için PRG ( ) tuşuna basılır. Bir sisteme sadece bir servis tuştakımı eklenebilir. 
 
Servis tuştakımını sistem data bus’una geçirme sadece mühendis programlaması ile yapılır, yönetici veya kullanıcı 
programlamasını kullanarak işlem gerçekleşemez, sistemi güvenlik modunda da aynı şekilde. 
 
Sistem adreslerinş tanımaya ayarlanmayan her tuştakımı servis tuştakımı olabilir. 
 

Servis tuştakımı modunda iken yeni bir tuştakımı ile çalışma: 
- Tuştakımını sistem data busuna bağlayın ve ilk gösterimin bitmesini bekleyin. 

- Bir kez PRG ( ) tuşuna basın. 
- Onay sinyali tuştakımının hazır olduğunu belirtir. 
- Mühendis menüsü ve bakım ayarlarını tamamladıktan sonra ana ekrana çıkın. 
- Tuştakımının kaynağını kapatın ve sistem data busundan kaldırın. 

 

Servis tuştakımı modunda iken sisteme bağlı tuştakımı ile çalışma: 
- Servis tuştakımı gibi kullanacağınız tuştakımının tanımlama numarasını sistemdeki diğer tuştakımlarını 
kullanarak silin-gerekli adrese girin 8dd0, “dd” aygıt numarasıdır 02-31(01 herzaman ana karttır) ve istenilen 
tuştakımının tanımlama numarasını 0’rı basılı tutarak silin. 
- Cok kıza bir süre için tuştakımının kaynağını kapatın. 
- Tuştakımını tekrar sistem data busuna bağlayın ve ilk göstermenin bitmesini bekleyin. 

- Bir kez PRG ( ) tuşuna basın. 
- Onay sinyali tuştakımının hazır olduğunu belirtir. 
- Mühendis menüsü ve bakım ayarlarını tamamladıktan sonra ana ekrana çıkın. 
- Tuştakımının kaynağını kapatın. 

 
DİKKAT: Eyer sistem yöneticisinden mühenis programlaması yasak ise sistemin servis tuştakımı ile 
programlanması gerçekleşemez. 
 
 

5. AYGIT SİLME VE EKLEME 

5.1. Sisteme ilk başlatmada ekleme 
1. Ana karta koyulmuş geçici bağlantı teli (atlayıcı) RESET ekranda ana kaynak belirir. 
2. Bütün bağlanmış tuştakımlarının ilk gösteriminin bitmesini bekleyin. Prosedürün sonunda ana kartı dahil 
bütün aygıtların ışık yayan diyotları kırmızı yanar. LCD tuştakımlarında ekranda “SW denetleme XX, ENTER 
tuşuna bas” yazılı mesaj belirir, LED tuştakımlarında ekranda ışık yayan diyot “şimşek” yanar, LED 8 
tuştakımında bütün tuşlar yanar. 
3. Ardarda bağlanmış olan bütün tuştakımlarının ENTER tuşlarına basın ve diğer sistem data busuna bağlı 
aygıtların tamper-anahtarlarına basın-üretici ilk önce bütün tuştakımlarını daha sonra kart okuyucularını ve son 
olarak modülleri çözülmesini tavsiye eder. Sistem otomatik olarak onları ardarda adreslere yazar, ilk öğrenilen 
adres 8020’dedir. İlk çözülmüş aygıt unutmayın ki (01 aygıtı) herzaman kontrol panelin anakartıdır. LCD 
tuştakımının ikini çözülen aygıt olması tavsiye edilir. 
4. Ana karttaki geçici bağlantı telini RESET indirin ve sistemde yeşil yanan ve sönen ışık yayan diyotun 
durmasını bekleyın. Sistem daha sonraki programlamaya ve parametre ayarlamaya hazırdır. 
 
 

ÖNEMLİ! 
ECLIPSE 8 kontrol paneline cihaz ilave ederken ilki otomatik olarak 7. ZON’a, ikincisi ise 8. 
ZON’a tanıtılır! 
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5.2. Çalışan sisteme LCD tuştakımı  ekleme 
1. Mühendis kodu girin (7777 varsayılan olarak mühendis kodudur). 
2. Cihazlar başlıklı Menü 9’a hızlı giriş için 9 no.lu tuşa basınız. Cihaz tanıtmak için boş pozisyona ulaşıncaya 
kadar ok tuşlarını kullanınız. Şu sıralamayı izleyiniz:  
 

ХХ. Cihaz [Free] – ENTER – 1. ID – ENTER – [Free] [________] 
 

3. ENTER veya tanıtma tuşuna (modüller ve tekil kart okuyucuları için) basınız veya erişim kartını sistem 
konfigürasyonuna dahil edilmek istenen ve veri yoluna önceden bağlanmış olan cihaza tanıtınız. 
4. Başarılı ekleme işlemi sonrasında kontrol panelinin ekranında: ilgili cihaz için 
 

[Cihaz tipi] [benzersiz numarası] görüntülenir. 
 

ECLIPSE control panellerinde mevcut cihaz tiplerinin tablosu:  

Cihaz Açıklama ECLIPSE 8* ECLIPSE 32** 

MAIN Anakart   

LED LED 16/32 tuştakımı   

LCD LCD 32/32s tuştaımı   

ZEXP Bölge genişletici   

PEXP PGM çıkışı için genişletici   

PRX Kart okuyucu   

WEXP Kablosuz genişletici   

LED8 LED8 tuştakımı   

 
* Eclipse 8: Sistem data busuna 2 cihaza kadar ekleme özelliği: 2 tuştakımı, 2 okuyucu veya 1 tuşakımı ve 1 
kart okuyucu. 
** Eclipse 32: Sistem data busuna 31 farklı tipte cihaza kadar ekleme özelliği. 
Not: Gerekli değil bütün okuyucuların kartları olması klavyede LED 32, LCD 32 ve LCD 32 Sensitive. 

 
5. Proglamladığınız tuştakımı üzerinde ENTER düğmesine basin. Tuştakımı sizin başarılı olarak system data 
busuna eklemiş oldunuğunuz cihazı ses sinyali ile onaylayacaktir. 
6. Yeni sistem diğer bir proglama ve ayarlamaya hazırdır. 
 

* Not: Sayı düğmelerini veya kod kombinasyonlarını kullanarak direk olarak cihazın eşsiz tanimlama kodunu da 
girebilirsiniz. Her cihazın eşsiz adres kodunu ana kartının arkasında yapıştırılı olan etikette bulabilrsinz. 
Not: „ “ Tuşu klavyelerin bir önceki dizaynında kullanılır ve aynı işlevi görür. 
 

Sayı Tuş  Harf Tuş kombinasyonu 

0 0  A  /  + 0 

1 1  B  /  + 1 

2 2  C  /  + 2 

3 3  D  /  + 3 

4 4  E  /  + 4 

5 5  F  /  + 5 

6 6  

7 7  

8 8  

9 9  
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5.3. Çalışan sisteme LED tuştakımı ile ekleme 
1. Mühendis kodu girin (varsayılan 7777) - bölge numaraları 13, 14, 15 ve 16 yanar. (LED 8’de -1, 2, 3 ve 4) 
2. ADRES 8020 girin ve BYPASS düğmesine sistemde boş adres bulana kadar  basın-bölgelerin ışık yayan 
diyotları 1’den 16’ya kadar yanar (LED 8’de 0 tuşu yanar).  
3. ENTER tuşuna basın (tuştakımı için) veya önceden sistem data busuna ekli olan ve sistem ayarlarına 
eklenecek  olan aygıtın tamper-kilidine basın (modüller ve bağımsız kart okuyucuları için). 
4. Başarılı bir şekilde eklendiği halde, ekranda eklenen aygıt tipine göre bölgenin ışık yayan diyotu yanar. 
 

Anlatım Açıklama ECLIPSE 8* ECLIPSE 32** 

1 Anakart   

2 LCD 32/32s tuştaımı   

3 LED 16/32 tuştakımı   

4 Bölge genişletici   

5 PGM çıkışı için genişletici   

6 Kart okuyucu   

7 Kablosuz genişletici   

8 LED8 tuştakımı   

 
* Eclipse 8: Sistem data busuna 2 cihaza kadar ekleme özelliği: 2 tuştakımı, 2 okuyucu veya 1 tuşakımı ve 1 
kart okuyucu. 
** Eclipse 32: Sistem data busuna 31 farklı tipte cihaza kadar  ekleme özelliği. 
Not: Tuştakım sistemleri LED32, LCD 32 ve LCD 32 sensitive’de kurulu olan kart okuyucularını eklemeye 
gerek yoktur. 
 
5. Proglamladığınız tuştakımı üzerinde ENTER düğmesine basin. Tuştakımı sizin başarılı olarak system data 
busuna eklemiş oldunuğunuz cihazı ses sinyali ile onaylayacaktir. 
6. Yeni sistem diğer bir proglama ve ayarlamaya hazırdır. 
 

5.4 Sistem ayarlarından aygıt silinmesi 

1. Mühendis kodu girin (varsayılan 7777). 
2. Sistem ayarlarından silmek istediğiniz aygıtın adres numarasını girin. 
3. Adresi girdiğinizde 0 tuşuna basın ve 2-3 sayiye basılı tutun-LCD tuştakımlarının ekranında [Free] yazısı 
belirir, LED 16/32 -1’den 16’ya kadar ışık yayan diyotlar yanar, LED 8-0 tuşu yanar. Tuştakımından uzun bir 
süre  çalan ses sinyali duyulur. Dikkat: 0 tuşu ile eşsiz aygıt numarasının silinmesi kalıcıdır ve CANCEL 
tuşu ile iptal olmaz. Aygıtı yeniden eklemek için 5.2 ve 5.3 de anlatılanları yapmanız gerekir. 

 

 

6. MÜHENDIS PROGRAMLAMASI 
Mühendis programlamasının menüleri sadece güvenlik sistemi kapalı iken erişilirdir. Mühendis erişim kodu varsayılan 
7777 dir.  
Kullanılan tuştakımına göre ekranın görünümü söyledir: 
 

 
 
 
Mühendisten programlama modunda sadece tek tuştakımı ile giriş yapılır, diğerleri geçici olarak  kullanıma 
yasaklanmışlardır. LCD tuştakımlarının ekranlarında “Mühendis modu” mesajı belirir. 



Seri ECLIPSE 8/ 32 – Mühendis programlamasının tanıtımı 

 

 
18 

Metin menüleriyle mühendis programlama seçeneği varsayılan olarak önceden tanımlanmıştır. Programlama tipini 
değiştirmek için mühendis kodu giriniz (7777 varsayılan olarak mühendis kodudur) ve aşağıdaki sıralamayı takip ediniz: 
 
2. Ayarlar – 14. Menü tipi – ve oklar yardımıyla METİN, ADRESLER veya İŞLEMLER seçeneklerinden birini seçiniz. 

 
ENTER tuşu ile teyit ediniz (). 
 
Merkezi programlama ve parametre programlamaya geçmeden önce menü anlatımları (aşağıda verilenler) ile 
detayli bilgilenin ve onları anladığınızdan emin olun! 
 
 

6.1 Mühendis programlama menüsünün yapısını organize etmek 
Yükleyiciye kolaylık için seçilen programlama tipine göre her menü için erişim yolları verilmiştir: 
 

Muh. Kodu1 

ADRES 0000 

SEÇENEK 000 

METİN MENÜ 3. Kodlar – 2. Muhendis – 1. Muh. Kodu1 

 

 
 

Önemli notlar! 

6.2 Gösterme 

Seçilen tuştakımı programlama tipine ve farklı menülere göre parametre programlamasının gösterimi değişiktir. 
 
- Geçici değerleri programlama gösterimi 
 

LCD 
 

Sayılı tuşların yardımı ile yeni zaman değerleri girin. Zaman değeri menüye 
göre değişir. 10’dan küçük değerler için başa 00 mecbur yazılır. 

LED 16/ 
LED 32 

 

Girilmesi gereken sayı konumlarının numarasını bölgede ışık yayan diyotlar 
gösterir 14, 15 ve 16. Bölgeyin ışık yayan diyotları 1’den 10’a kadar konum için 
girilen değerleri gösterir. 10 sıfır değerdir. Giritel konum yanıp söner. Ok 
işaretlerinin yardımı ile kayıt edilen değerlere bakılabilir. Mesela ışık yayan 
diyot 14 yanıp söner-ilk girilen değer 0dır (10 ışık yayan diyot yanar). Bir ok 
işareti sağaya gittiğinizde ikinci konumdaki değere bakarsınız-bölgenin ışık 
yayan diyotu 15 yanıp söner, 1 ise yanar. Aynı şekilde kaydedilen üçüncü 
konumada bakabilirsiniz (ışık yayan diyot 16). Her sayılı düğmeye bastığınızda 
yeni bir değer girilir ve imleci bir konum sağaya taşır. 

LED 8 
 

Girilmesi gereken sayı konumlarının numarasını bölgede ışık yayan diyotlar 
gösterir 1, 2 ve 3. Işık yayan diyot “V” yanar ve bu sistemin sayılı değer girme 
modunda olduğunu gösterir. Her pozisyon için yanan sayılı tuş girilen değeri 
bildirir. 

 
 
- “Etkin-Devre disi” parametre programlama tipinim gösterimi 
 

LCD 
 

Ekranda “Etkin” ve “Devre Disi” seçenekleri belirir. Seçenekler alternatif olarak 
tuş veya ok işaretlerine basarak çalışırlar. 

LED 16/ 
LED 32 

 

Ekranda 1den 8ze kadar ışık yayan diyotlar yandığı zaman “Etkin” seçeneği 
ayarlanır. Bölgenin ışık yayan diyotları yanmaz ise seçenek “Devre Disi” 
ayarlanmış demektir. Seçenekler alternatif olarak tuş veya ok işaretlerine 
basarak çalışırlar. 

Programlama 

parametresi 

Menü tipi                                                         Erişim 
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LED 8 

 
 

 

Bölgenin ışık yayan diyotu 1 yanıp söner, “V” ise yanar, bu sistemin değer 
girme modunda olduğunu gösterir. 1’den 9’a kadar sayılı tuşlar yanar ise 
seçenek “Etkin” ayarlanmış demektir. Sayılı düğmeler yanmaz ise bu seçenek 
“Devre Disi” ayarlı demektir. Seçenekler alternatif olarak tuş veya ok 
işaretlerine basarak çalışırlar. 

 
  
- Seçenekler, özellikler ve yetkilerin numarını programlama gösterimi 

 

LCD 
 

Ekranda onaylanan seçenek, özellik ve yetkilerin numaraları belirir. 
Yasaklanan seçenek, özellik ve yetkilerin numaraları ekranda “*” sembolü ile 
gösterilir. Bir seçenek, özellik veya yetkiye izin vermek/yasaklamak için sayılı 
tuşun numarasına basın.  

LED 16/ 
LED 32 

 

Çalışma için izin verilmiş seçenek, özellik ve yetkilerin numaraları ekranda 
yanar. Yasaklanan seçenek numaraları yanmazlar. Bir seçenek, özellik veya 
yetkiye izin vermek/ yasaklamak için sayılı tuşun numarasına basın. 

LED 8 

 
 

 

Bölgenin ışık yayan diyotu 1 yanıp söner, “V” ise yanarsa bu sistemin değer 
girme modunda olduğunu gösterir. Çalışma için izin verilen seçeneklerin, 
özelliklerin ve yetkilerin numaraları sayılı tuşları yanar. Yasaklanan 
seçeneklerin sayılı tuşları yanmaz. Bir seçenek,özellik veya yetkiye izin 
vermek/ yasaklamak için sayılı tuşun numarasına basın. 

 
 
 

6.3 Rehberde kullanılan özel semboller 
Bütün ECLİPSE seri alarm kontrol panellerinin mühendis programlaması aynıdır. Programladığınız kontrol panelinşn 
menüsü erişilir mi dıye kontrol etmek için, her menünün başındaki adresin hızlı tabloları kullanın. Programlarken 
yükleyiciye yardım için özel semboller de yararlı notlar ve tavsiyeler içerir.  

Aşağıdaki kullanılan özel semboller ve anlamları: 

 - Seçenek, parameter veya ayar sadece ECLİPSE 8 kontrol paneline özeldir. 

 - Seçenek, parameter veya ayar sadece ECLİPSE 32 kontrol paneline özeldir. 

 - Seçenek, parameter veya ayar sadece LCD tuştakimi ile erişilir. 

 
- LED 8 tuştakımına özel bir programlamadır. 

 
- Programlamaya bağlı önemli not. 

 - Yararlı tavsiye. 

 - Örnek. 

 - ADRES anlatımı bir sonraki sayfada devam eder. 
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7. MÜHENDİS MENÜŞERİ - PROGRAMLAMA TABLOLARI 

0. Genel ayarlar 
 
Sistemde “genel ayarlar” menüsünde ana parametreler  programlanır. 
Dikkat: Bazı adres sadece LCD tuştakımı ile programlanır! 

Menü 0 da adreslerin hızlı tabloları “0.Genel ayarlar” 

Adres numarası  Programlama parametreleri ECLIPSE 8 ECLIPSE 32 

0 0 0 0 Mühendis kodunu deрiştirme   

0 0 0 1 Bakim kodunu deрiştirme   

0 0 1 0 Zorlama kodu   

0 0 1 1 Tuştakimlarini engelleme   

0 0 1 2 Çan  modu   

0 0 1 3 Teknik problem sinyali   

0 0 1 4 Gizli mod kronometresi   

0 0 1 5 Ana kaynaрin düşmesi dolayi gecikme   

0 0 1 6 Ses tamperi   

0 0 1 7 Alarm sinyali gecikmesi   

0 0 2 0 Bölge denetimi   

0 0 2 1 PGM çikiş denetimi   

0 0 2 3 İletişimci denetimi   

0 0 3 0 Sistemi tam sifirlama   

0 0 3 1 Bölesel sifirlama (menü sifirlamasi)   

0 0 3 2 Mühendis kodu sifirlama   

0 0 4 0 Kayit edilmiş olaylara bakmak   

0 0 5 0 Sisteme isim girme   

0 0 5 1 Saat ayari   

0 0 5 2 Tarih ayari   

0 0 9 7 Mühendis menü tipi   

0 0 9 8 Yazilimi gözden geçirme   

 

Muh. Kodu1 
ADRES 0000 

SEÇENEK 000 

METİN MENÜ 3. Kodlar – 2. Muhendis – 1. Muh. Kodu1 
 

 
Mühendis kodu değiştirme 
Bu kod bütün mühendis menüleri için tam yetkiye sahiptir.  
Menüye giriş yaptıktan sonra, ilk "0" tuşunu uzun basarak  geçerli kod kombinasyonunu silmek 
gerekir.Keyped onaylamak için sesli uyarı çıkarır ve yeni 4/6* haneli mühendis kodu girmek için 
beklemektedir (adres 1000’e açıklamaya bakınız). Değişim ENTER tuşuna basarak doğrulanır. 
 
* ECLİPSE 8 sadece 4-sayılı kodlarla çalışmaya izin verir. 
 
Varsayılan mühendis kodu: 7777 

 

Muh. Kodu2 
ADRES 0001 

SEÇENEK 001 

METİN MENÜ 3. Kodlar – 2. Muhendis – 2. Muh. Kodu2 
 

 
Bakım kodunu değiştirme 
Bu kodun mühendis menülerine kısıtlı erişimi vardır, kod ve iletişim aygıtlarının menülerini 
programlayamaz-adres 6xxx.  
Menüye giriş yaptıktan sonra, ilk "0" tuşunu uzun basarak  geçerli kod kombinasyonunu silmek 
gerekir.Keyped onaylamak için sesli uyarı çıkarır ve yeni 4/6 haneli bakım kodu girmek için 
beklemektedir (adres 1000’e açıklamaya bakınız). Değişim ENTER tuşuna basarak doğrulanır. 
 
Varsayılan bakım kodu: 9999 
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Tehdit Kodu 
ADRES 0010 

SEÇENEK 010 

METİN MENÜ 2. Ayarlar – 01. Tehdit Kodu 
 

 
Bu adreste erişilir ayarlar: 

Devre Disi  Zorlama kodu yoktur - parametre kapalıdır. 

Etkin   Zorlama kodu vardır - parametre açıktır 

 
Kullanıcı eğer tehdit altında sistem güvenliğini kapatmaya zorlanıyorsa, bir servis kodu olan saldırı 
kodunu kullanabilir. Saldırı kodunu girdikten sonra sirenler devreye girmeden alanın güvenliği 
kaldırılacaktır, fakat “sessiz panik” alarm tipi devreye girer – olay LOG dosyasına kayıt edilir ve 
sistem denetleme istasyonuna olay için mesaj gönderir. 
 
Saldırı kodu sadece, kullanıcı izinli yetkileri olan grubu kapattıktan sonra girilebilir. Geçerli kullanıcı 
koduna 1 eklenerek saldırı kodu oluşur. 9 ile biten kodlar için taşıma olmasi gerekmez. 
 
Örenk: 1234 kodunun saldırı kodu 1235 tir, 9009 ise 9000 dir. 
 
Parametreler sayılı tuşa veya ok işaretlerine basılarak değişir. ENTER tuşuna basılarak değişiklik 
kayıt edilir. 
 
Varsayılan parametre: Devre Disi 

 

KPD Bloke 

 

ADRES 0011 

SEÇENEK 011 

METİN MENÜ 2. Ayarlar – 02. KPD Bloke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu adreste erişilir ayarlar: 

Devre Disi Tuştakımı engelleme modu yoktur. 

Etkin   
Tuştakımı engelleme modu mevcuttur - 3 kez adrarda yanliş kullanıcı kodu 
girildikten sonra tuştakımı 90 saniye için engellenecektir. 

 
3 kez erişim için yanliş kod girildiğinde 90 saniye için tuştakımı kullanılamaz, bu tuştakımı engelleme 
modudur.  
Parametre için izin mevcutsa, tuştakımınına erişim yanliş kod girilirse eğer 90 saniye için 
engellenecektir. Sadece yalniş kod girilen tuştakımı engellenir. Uzun ses sinyali sistemin tekrar 
normal çalışma moduna geri döndüğünü haber verir.  

Tuştakımı engelleme, ardarda girilen yanliş kodların süre aralığı 15 saniyenin altında ise gerçekleşir. 
Diğer aktif tuştakımı ile geçerli kullanıcı kodu girilir ise ozaman 90 saniyeden önce tuştakımınına 
erişim sağlanır. 

LCD tuştakımı engelleme moduna girerken ekranda “Tuştakmı kapalı” mesajı belirir, aynı zamanda 
normal moduna dönme zamanını hesaplayan kronometre devreye girer.  
LED tuştakımı engelleme moduna girerken ekranda 1den 16ya kadar sayılar yanar, yavaş yavaş 
zaman geçtikçe sayılar sönmeye başlar. (LED 8-1den 9a kadar tuşar 1 den 8 e kadar sayılar). 
 
Parametreler sayılı tuşa veya ok işaretlerine basılarak değişir. ENTER tuşuna basılarak değişiklik 
kayıt edilir. 
 
Varsayılan parametre: Devre Disi 
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ÇAN 

ADRES 0012 

SEÇENEK 012 

METİN MENÜ 2. Ayarlar – 02. Çan 
 

 
“Çan” ses sinyali. 
 

Bu adreste aşağıdaki ayarlar erişilir: 

Devre Disi  “Çan” ses sinyali kapalıdır. 

Etkin  “Çan” ses sinyali açıktır. 

 
Bu adreste mühendis ses sinyali olan “çan” kullanımını yasaklayabilir veya izin verebilir. Bölgenin 
güvenliği kapalı iken giriş-çıkış kapısını açtığınızda “çan” devreye girer. 
Parametreler sayılı tuşa veya ok işaretlerine basılarak değişir. ENTER tuşuna basılarak değişiklik 
kayıt edilir. 
 
Varsayılan parametre: Etkin 

 

SesliTekPro 
ADRES 0013 

SEÇENEK 013 

METİN MENÜ 2. Ayarlar – 03. SesliTekPro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Teknik problem” modundaki tuştakımları ile ses sinyaline izin verme (20 saniyede iki kısa ses 
sinyali). Ses sinyalleri verilebilir teknik problemler: 
 

1. 230V Kayib 230 V düşme-ağa kaynağının kaybı. 

2. Batarya Ariza Pil ile ilgili sorunlar-düşük gerilim veya akümülatör pili yoktur. 

3. Yanik Sigorta Yanmış koruyucu-cok çalışmış, yanmıl koruyucu. 

4. PSTN Hata 
İletişim problemi-iletişimciyin telefon hattı kaybı & merkez istasyonu ile 
gerçekleşemeyen iletişim. 

5. Sabotaj Tamper-sistemde açık tamper. 

6. Sistem BUS Hata 
Data bus problemi-sistem data busundaki hata kısa devre veya aygıt 
kaybı yüzünden oluşabilir. 

7. Yangin BUS Hata  
Yangın data busunda problem-yangın hattının kesilmesi veya 
indirilmiş ayarlayıcı. 

8. Siren Hata Sirende problem-siren problemi. 

 
İlk merkezin katılımı ile siren problemi mesajı görülebilir. Bu PGM5 çıkışına bağlı bir siren olmadığı 
yüzündendir veya bağlı sonlandırma rezistörü 1kOm yoktur. Sinyali kapatmak için PGM 5 çıkışını 
genel amaçlı bir çıkış olarak programlamanız gerekir – adres 3051 seçenek 1 ile kapatılır. 
 
1’den 8’e kadar sayılı tuşa basarak verilmiş bir teknik problem için ses sinyali aktif olur. Sayı girilmiş 
bir teknik problem için tekrar aynı sayıya basmak ses sinyalini devre dışı bırakır. 
 
Bütün teknik problemlerine aynı zamanda izin vermek/ yasaklamak için 0 tuşuna basılır-tuş alternatif 
olarak yasak/ izinli durumunu değiştirir. 
 
ENTER tuşuna basılarak değişiklik kayıt edilir. 
 
Varsayılan parametre: Hepsi için izin verilmiş 

 

 

 



Seri ECLIPSE 8/ 32 – Mühendis programlamasının tanıtımı

 

 
23 

Zaman Yap. 
ADRES 0014 

SEÇENEK 014 

METİN MENÜ 2. Ayarlar – 04. Zaman Yap. 
 

 “Gizlilik modun” na giriş için programlanan kronometre. 
Bütün tuştakımları için kronometre ortaktır. 10’dan 180’e saniyeye kadar zaman aralığı girilir. “Gizlilik 
modu” tuştakımların genel gösterimini saklamak için özel bir moddur, aynı zamanda sistemin durumu 
için ışık yayan diyotun. Adresteki kronometrenin aktif olması için verilen en çok zamanı aşmamış bir 
şekilde ayarlanması gerek. Mod her tuştakımı için adres 8xx2 (seçenek programlama) de aktif olur ve 
3-4 parametreleri ayarlanır-menü8 adres 8020 de anlatıma bak. Periferik aygıtlar. 
 
Varsayılan parametreler: 010 (10 saniye) 

 

230V Gecik. 
ADRES 0015 

SEÇENEK 015 

METİN MENÜ 2. Ayarlar – 05. 230V Gecik. 
 

 
 
Ana kaynağın düşmesi yüzünden gecikme girme 
Ağa kaynağının düşme gösteriminin  gecikme zamanını programlama. 0’dan 255’e dakikaya kadar 
zaman girilir. Bütün girilen değişiklikler ENTER tuşuna basılarak kayıt edilir. 
LCD tuştakımı ile çalışmada sayılı tuşları kullanarak zaman girilir. 
LED tuştakımı ile çalışmada, girilen değerlere ok işaretlerini kullanarak bakabilirsiniz. Yanıp sönen 
sayı değeri düzenleme modunda olduğunu belirtir. 1’den 10’a kadar sürekli yanan sayı ayarlanan 
parametredeki ilk sayısıdır (10 0 değer demektir). Sayılı tuşa basarak girilen sayı değişir ve otomatik 
olarak bir sonrakine geçer. 
 
Dikkat: Eyer yanlişlıkla 255ten daha yüksek bir değer girilirse, tuştakımı sinyal ile reddi belirtir ve 
maksimum geçerli değeri belirtir. 
 
Varsayılan parametreler: 030 (30 dakika) 

 

Ses. Sabotaj 
ADRES 0016 

SEÇENEK 016 

METİN MENÜ 2. Ayarlar – 06. Ses.Sabotaj 
 

 
 

Güvenlik kaldırılı iken sesli veya sessiz Tamper sinyali kurmak (tamper tipli bölge açmak veya 
tamper aygıtı). 
 

Tamper olayı çıktığında adrese parametreler ayarlanır: 

Devre Disi 
Sessiz tamper 

- Işıklı gösterme devreye girer; 
- Tamper tipli çıkış devreye girer (ALARM SİREN çıkışlı alarm sinyali 
oluşturulmaz); 
- Denetleme istasyonuna tamper alarm olayı mesaj olarak gönderilir (PSTN GPRS 
veya LAN bağlantısı ile). 

Etkin 
Sesli tamper 

- Işıklı gösterme devreye girer ve tuştakımın iç zili olay hafizasını silene kadar 
gösterme olarak kalır; 
- Alarm sinyali olurşturulur (ALARM SİREN ve TAMPER tipli çıkışlar devreye 
girer); 
- Denetleme istasyonuna tamper alarm olayı mesaj olarak gönderilir (PSTN GPRS 
veya LAN bağlantısı ile). 

 

Sistem güvenlik modunda iken bu adreste programlama tamper tipli sinyallere etki etmez. Bu adreste 
programlama SİREN, ALARM, TAMPER tipli çıkışların çalışmasına, tuştakımların ses ve ışık 
göstermesine, kaldırılmış güvenlikte merkezin sayılı iletişimcisine etki yapar. Her sayılı tuşa basma 
altermatif durumu açık/ kapalı değiştirir. 
 

Varsayılan parametre: Etkin (Sesli TAMPER)  
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Alarm Gecik 
ADRES 0017 

SEÇENEK 017 

METİN MENÜ 2. Ayarlar – 07.Alarm Gecik  
 

 
Denetim istasyonuna gecikmeli alarm mesaji göndermeyi kurma ve sirenin 30 saniye geç devreye 
girmesi veya bölgenin giriş rotası dışında harekete geçişte programlanan en çok zamanın bitmesini 
bekleme (ikinsinin arasından daha küçük olan değer dikkate alınır). 

Adreste ayarlanan parametreler: 

Devre Disi Sirenin devreye girmesi ve hemen denetim istasyonuna alarm mesajı gönderme. 

Etkin 

Denetim istasyonuna 30 saniye geç alarm mesajı gönderme (PSTN GPRS veya 
Lan bağlantısı ile) ve sirenin Entry-Exit, Follow veya İnstant tipli bölgelerde hasar 
olduktan sonra devreye girmesi. Sistem  kapatma için geçerli kullanıcı kodu 
girilmesi için 30 saniye veya programlanan giriş süresi kadar bekler (iki sayıdan 
daha küçük olan dikkate alınır). Eyer sistem programlanan giriş süresi boyunca 
veya 30 saniye beklemiş ve geçerli bi kullanıcı kodu girilmemiş ise sirenler devreye 
girer ve denetim merkesine alarm mesajı gönderilir. 

 
Varsayılan parametre: Devre Disi  

 
 

Zon Test 
ADRES 0020 

SEÇENEK 020 

METİN MENÜ 1. Bakim – 2. Zon Test  
 

 Merkezden bölgelerin çalışma fonksiyonlarını  kontrol eden adres. 

Bu modta iken çalışan bölgenin, LED ekranının üzerinde sayı yanıp söner, LCD ekranda ise 
numarası yazılır. Kontrol edilirken bölgenin devreye girmesi “çan” ses sinyali ile bildirilir. Bölgede 
açık bir tamper var ise sayısı aktiftir ve LCD ekranda gösterimi vardır. 

 
 

PGM Test 
ADRES 0021 

SEÇENEK 021 

METİN MENÜ 1. Bakim  – 3. PGM Test  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemde programlanabilen PGM çıkışların fonksiyonel kontrolünü sağlar. 
LCD tuştakımlarının ekranında 2 sıra görülür. İlk olana 2 sayı girilir-denetim edilecek çıkışın 
numarası, ikincisi ise ON ve OFF alternatif olarak tuştakımından bir sayılı tuş ile değişmesi için. ON 
ve OFF programlanabilen çıkışı aktiv etmek veya devreden çıkarmak içindir. 
 

Denetim alçak veya yüksek çıkış seviyesi verilerek gerçekleştirilir. 

OFF (NO) Çıkış yüksek seviyeden geçer: +12 V 

ON (NC) Çıkış düşük seviyeden geçer: 0 V 

 
LED 8 tuştakımı ile adrese girildikten sonra sistem otomatik olarak değer girme moduna girer. Aktif 
olan ayar ve test parametreleri 1 ve 2 (PGM numara girişi için), ve 3 no.lu (çıkış durumunu 
değiştirmek için) yanan zon ledleri ile göstergelenir. Şöyle ki: 
 

Eclipse 8 (PGM 1 - 5) Eclipse 32 (PGM 01 - 32) 

  

 
ECLIPSE 32: Yanıp sönen ışık yayan diyot ayarlanan konumu belirler,sanan buton ise –
programlanan değeri. Değer sayılı tuşa basarak değişir-kürsör bir sonraki konuma sağaya taşınır. 
Işık yayan diyot 3 çıkışın durmununu gösterir-ON (bütün tuşlar yanar) ve OFF (tuşlar yanmaz). 
Çıkışın durumu tuşa işaretine basılarak değişir. 
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Komun. Test 
ADRES 0023 

SEÇENEK 023 

METİN MENÜ 1. Bakim – 4. Komun. Test  
 

 
 

Bu adreste direk olarak iletişimcinin çalışması gözlemlenir. 
 
İşlemcinin çalışmasını gözlemlemek için önceden telefon numarası adres 6010 girilmesi gerekir. 
(işlem 610+01) 
 

FULL ARM (  / ) tuşu ile merkez istasyonuna ve programlanan telefonlara iletişimcinin 
deneme iletimi tetiklenir. 0 tuşu ile iletişim kesilir ve iletim olayları silinir.  
Sayıların durumlarının önemi daha aşağıdaki tabloda verilmiştir, aktif durum Led tuştakımlarında ışık 
yayan diyotların devamlı yanması, LCD de ise ekranda yazılması demektir. 
İletişim başarılı bir şekilde gerçekleşmiş ise tuşrakımı ses sinyali ile bunu belirtir. Adres 0023‘ten 
CLR tuşu ile çıkılır. 
 

Tuşlar Hareket anlatımları 

1 Programlanan telefon numarasını arama. 

2 Merkes istasyonunda “handshake” sinyalini bekleme. 

3 Merkez istasyonuna veri gönerilmesi. 

4 Merkes istasyonundan onay sinyalini bekleme, “kissoff” sinyali. 

5 Başarılı bitmiş iletişim süreci. 
 

 
 

Sistem Reset 
ADRES 0030 

SEÇENEK 030 

METİN MENÜ 2. Ayarlar  – 08.SistemReset  
 

 Merkezi sabit disk sıfırlamasına izin verme. 

Parametre durmu sayılı tuş veya ok işaretlerini kullanarak değiştirilir. 
 
Adreste ayarlanan parametreler: 

Devre Disi Sabit disk sıfırlaması yasaktır. 

Etkin Sabit disk sıfırlaması onaylıdır. 

 
Sabit  disk sıfırlaması yasaklı ise ve mühendis kodu bilinmiyorsa özel bir servisin müdahele etmesi 
gerek. 
 
Varsayılan parametre: Etkin  

 
 

Menu Sec 

ADRES 0031 

SEÇENEK 031 

METİN MENÜ 2. Ayarlar – 09.Grup Reset  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kısmi yazılım programlama menüsü sıfırlama. 

Programlanan menü numarası 0’dan 8’e kadar girilir ve ENTER tuşu basılır. Sistem onay kodu 
girilmesi gerektirir-ardarda servis kodu 123456 girilir ve ENTER tuşu basılır. Sistem seçilen menü 
için varsayılan parametreleri geri yükler.  
 
Programlama menülerinin numaraları (4- ve 3-sayılı adresler ile programlama): 
Tuş 0 – Menü 0. Genel ayarlar 
Tuş 1 – Menü 1. Erişim kodu 
Tuş 2 – Menü 2. Bölgeler 
Tuş 3 – Menü 3. PGM çıkışları 
Tuş 4 – Menü 4. Gruplar 
 

Tuş 5 – Menü 5. Zaman grafikleri 
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Tuş 6 – Menü 6. İletişimci 
Tuş 8 – Menü 8. Periferik aygıtlar 

 
 

AnaKulReset 
ADRES 0032 

SEÇENEK 032 

METİN MENÜ 2. Ayarlar – 10. AnaKulReset  
 

 
Sistemde ana yöneticiden girilen varsayılan kod değerini geri yükleme (kullanıcı 01). 
 
Ardarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuşları basılır ve ENTER tuşu ile onaylanır. 
Merkez Ana kullanıcının 0000 kodunu geri yükler. 
 
Varsayılan yönetici kodu: 0000 

 

LOG Bak 
ADRES 0040 

SEÇENEK 040 

METİN MENÜ 1. Bakim– 1. LOG Bak  
 

 Olay hafızasına bakma 
 
Her bir kontrol panelinde olay hafızasının farklı kapasitesi vardır: 256 (ECLİPSE 8) ve 1024 
(ECLİPSE 32) sistem olayları. Ok işaretleri sayesinde enerjiye bağlı olmayan merkez hafızasına 
kayıtlı olaylar takip eder. İlk gösterilen olay son kaydedilmiş olandır. 
 
Olay için ek bilgiye erişmek içim 2 tuşunu kullanın-kullanıcı numarası, bölge, çıkış ve diğerleri. 
 
Led tuştakımı ile çalışıyorsanız bilin ki olay görünümü onaltılık formundadır. Olay anlamını 
değiştirmek için UYGULAMA 2 deki tabloyu kullanın. 

 

Sistem Ismi 
ADRES 0050 

SEÇENEK 050 

METİN MENÜ 2. Ayarlar – 11. Sistem Ismi  
 

 
Sisteme isim koymak 
 
Sisteme isim girme adresi. İsim en çok 16 harfe kadar uzun olabilir-harfler ve sayılar, aralar dahil. 
Harfler birkaç kez sayılı tuşa basarak seçilir, isteiğinize gelene kadar. Kürsör otomatik olarak harf 
veya sayı seçildikten sonra taşınır veya ok işaretlerini kullanarak el ile. Eyer direk olarak sayı 
seçilmesi gerek ise tuş 2-3 saniye basılı durur. 
Detay için 2.8‘e bakın-LCD tuştakımı ile metin girme. Girme işlemini tamamladıktan sonra isim 
ENTER tuşunu basarak onaylanır. 
 
Varsayılan: << TTE >> 

 
 
 

Saat 
ADRES 0051 

SEÇENEK 051 

METİN MENÜ 2. Ayarlar – 12. Saat 
 

 İç saatini ayarlama. 

[ss:dd] formatında saat ve dakika ayarlanır. 
 
Varsayılan ayar: [00:00] 
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Tarih 
ADRES 0052 

SEÇENEK 052 

METİN MENÜ 2. Ayarlar – 13. Tarih 
 

 Tarih ayarlama. 

[GG/AA/YY]  formatında gün, ay ve yıl ayarlanır. 
  
Varsayılan ayar: [01/01/12] 

 

Menu Tipi 
ADRES 0097 

SEÇENEK 097 

METİN MENÜ 2. Ayarlar – 14. Menu Tipi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendisten programlama menü tipi  
Merkezle çalışmada kullanma için, mühendise programlama tipini seçme imkanı verilmiştir. 1’den 
3’e kadar değer seçilir: 
 

1 Adres menüleri ile programlama. Programlama için 4-sayılı adresler kullanılır. LCD 
tuştakımı ile adresler için metinli anlatım da vardır. Bütün tuştakımları ile çalışmada kullanılır. 

2 İşlem menüleri ile programlamada kullanılır. Programlama için 3 – sayılı işlemler 
kullanılır. LCD tuştakımı ile adresler için metinli anlatım da vardır. Bütün tuştakımları ile 
çalışmada kullanılır. 

3 Metinli menüler ile programlama. Ağaç yapısıyla erişilen metinli menüler. Sadece LCD 
tuştakımı ile çalışmada kullanılır. 

 
Metinli menüler ile programlama seçilmiş ise sadece LCD tuştakımı ile çalışır, LED tuştakımı ile 
mühendis programlaması 4-sayılı adres menüleri ile gerçekleşir. 
 
Varsayılan ayar: [1] 

 

Yazilim Sur. 
ADRES 0098 

SEÇENEK 098 

METİN MENÜ 1. Bakim – 5. YazilimSur. 
 

 
 
Bu adreste yükleyici kontol paneldeki yazılım denetiminin numarasına bakabilir. 
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1. KULLANICILAR 
“Kullanıcılar” menüsüne kullanıcılar ile alakalı parametreler ve ayarlar girilir.  
Bazı adresler sadece LCD tuştakımı ile programlanabilir! 
 
Dikkat: Kullanıcı 1 sistemde genel yöneticidir. Onun yetkileri kilitlidir ve değiştirilemezler, seçenek “8.Yönetici” 
herzaman onaylıdır ve kapatılamaz. Diğer 02’den 64’de kadar kullanıcı numuaraları serbest bir şekılde programlanabilir 
ve yönetici yetkilerine sahip olup olmayacakları da belirlenebilir.  
Yöneticilerin sistemde genişletilmiş yetkileri vardır ve diğer kullanıcılara erişim kodu verebilirler, aynı zamanda saat, 
tarih ve tuştakımı seçeneklerini ayarlayabilirler-ses gücü, aydınlatma yoğunluğu v.s. Normal kullanıcıların yetkileri: 
kullanıcı kodunu değiştirme, kullanıcının çalışabileceği gruplarda bulunan bölge atlama, sistemde kayıt edilen olaylara 
bakma. Yönetici sistemdeki diğer yöneticilerin erişim kodunu değistiremez. 
 

Seri kontrol panelleri ECLİPSE - Kullanınıclar için özetlenmiş bilgi: 

Panel 
Maksimum 
kod sayısı 

Sayı  
numarası 

Genel  
yönetici 

Maksumum  
yönetici sayısı 

ECLIPSE 8 8 4 1 1 

ECLIPSE 32 64 4/6 1 64 

 
Menü 1 da adreslerin hızlı tabloları “1. Kullanıcılar” 

Adres numarası Programlama parametresi ECLIPSE 8 ECLIPSE 32 

1 0 0 0 Kod uzunluрu   

1 0 0 1 Kod klonlamasi   

1 0 1 0 Kullanici 01 Seçenekler   

1 0 1 1 Kullanici 01 Gruplar   

1 0 1 2 Kullanici 01 İsim   

1 0 1 3 Kullanici 01 Karti   

1 0 1 4 Kullanici 01 Grafik   

1 0 2 0 Kullanici 02 Seçenekler   

1 0 2 1 Kullanici 02 Gruplar   

1 0 2 2 Kullanici 02 İsim   

1 0 2 3 Kullanici 02 Karti   

1 0 2 4 Kullanici 02 Grafik   

… 

1 0 8 0 Kullanici 08 Seçenekler   

1 0 8 1 Kullanici 08 Gruplar   

1 0 8 2 Kullanici 08 İsim   

1 0 8 3 Kullanici 08 Karti   

1 0 8 4 Kullanici 08 Grafik   

1 0 9 0 Kullanici 09 Seçenekler   

1 0 9 1 Kullanici 09 Gruplar   

1 0 9 2 Kullanici 09 İsim   

1 0 9 3 Kullanici 09 Karti   

1 0 9 4 Kullanici 09 Grafik   

… 

1 6 4 0 Kullanici 64 Seçenekler   

1 6 4 1 Kullanici 64 Gruplar   

1 6 4 2 Kullanici 64 İsim   

1 6 4 3 Kullanici 64 Karti   

1 6 4 4 Kullanici 64 Grafik   
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Kod Uzun. 
ADRES 1000 

SEÇENEK 100 

METİN MENÜ 3. Kodlar  – 3. Kod Uzun. 
 

 
Erişim kodu için numara sayıları girmek 
Sistem 4-6 sayılı kodlarla çalışmaya izin verir: mühendis, bakım, kullanıcılar. 
 
Her sayılı düğmeye basma veya ok şaretlerini kullanma alternatif olarak parametrenin değerini 
değiştirir. ENTER tuşu ile girilen değer kayıt edilir. 

Adreste ayarlanan parametreler: 

4 sayılı  Mühendis, cyönetici ve kullanıcıların sisteme erişimi 4 sayılı kodlarla gerçekleşir. 

6 sayılı Mühendis, yönetici ve kullanıcıların sisteme erişimi 6 sayılı kodlarla gerçekleşir. 

 
4-sayılı kodtan 6-sayılıya geçişte otomatik olarak her kodun arkasına 00 eklenir. Örnek 4-sayılı kod 
1234, 6-sayılı olursa 123400. 

6-sayılı kodtan 4-sayılıya geçişte ilk 4 sayı geçerli olaraktır, örnek: 123456 kodu 1234 
olacaktır. Sayıların aynı olma ihrşmali dolayı 6-sayılı kodtan 4-sayılı koda geçiş pek tavsiye 
edilmez! 
 
Varsayılan ayar: 4 sayı  

 

 

Klon Kodlar 

ADRES 1001 

SEÇENEK 101 

METİN MENÜ 3. Kodlar -  4. Klon Kodlar 
 

 

 
Kullanıcı kodlarına parametre klonlama. 
 
Özellik, yetki, ilavele, zaman grafikleri ve kullanıcı kodları için kontaksız kartlarla yönetme 
kopyalama (klonlama) adresleri. Kullanıcı erişim kodları tek klonlanamayan parametredir-onlar 
mühendis programlama menülerinden kurulur. 
Kopyalama bilgisi 3 sayılı bölümlerde verilir. Onların anlamları: 
 

      
 
 
 
 
Kodların sadece sıra numaraları kopyalanabilir. Eğer parametre sadece bir koda kopyalanacaksa, 
ozaman “sonuncu” sırasında 00 veya aynı kod numarası girilir. ENTER tuşuna kopyalamayı 
başlatmak için basın. 
 
Örenk: 

     
 
Kaynak kodu örnekte 03 kullanıcı kodudur ve onun parametreleri 04ten 10a kadar kullanıcı 
kodlarının ayarlarına kopyalanacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak – Kaynak kodu, kopyalanacak parametre 

kodunun numrası. 
Birinci – Parametre kopyalaması başlanaca olan 

kod numarası. 

Sonuncu – Parametre kopyalamasının biteceği 

kod numarası. 

 

Kaynak Birinci Sonuncu 
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Kod1 Yeten 
ADRES 1010 

SEÇENEK 110+01 

METİN MENÜ 3. Kodlar – 1. Kullanicilar – 01. Kullanici – 1. Secenekler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanıcı kodu 01 yetkileri. 
 
Kullanıcı kodu 01 sistemde yöneticidir ve herzaman verilmiş tam erişim ve programlama 
yetkileri vardır, bu durum değiştirilemez ve silinemez! 
 
Kullanıcı kodu 01’sin özellik fonksiyonları: 

1. Kapatmak Kullanıcı kodu Alanın güvenliğini çekebilir. 

2. Kısmı açmak 
Kullanıcı kodu  güvenlik tipi olan STAY veya SLEEP i kısmı olarak devreye 
sokabilir. 

3. Bölge elemesi Kullanıcı kodu güvenlikli alandan bölge eleyebilir. 

4. Programlama 
Kullanıcı kodu kendi kodunu değiştirebilir, olay hafızasına bakabilir, “çan” 
sinyaline izin verebilir veya yasaklayabilir, bölgeleri eleyebilir. 

5. N.A 

6. N.A 

7. N.A 

8. Sistemde 
yönetici 

Kullanıcı kodu sistemde yönetici yetkisi iledir-diğer normal kullanıcıların kod 
kombinasyonlarını ve özelliklerini programlayabilir ve yönetici programlama 
menülerine tam erişimi vardır. 

 
Varsayılan ayarlar: Bütün yetkiler onaylıdır 

 
 

Kod1 Grup. 
ADRES 1011 

SEÇENEK 111+01 

METİN MENÜ 3. Kodlar – 1. Kullanicilar – 01. Kullanici – 2. Gruplar 
 

 
Kullanici kodu 01’e grupları birleştirmek. 
 
Bu adreste kullanıcı kodu 01’e onun tarafından yönetilecek gruplar girleştirilir. Sistem kuruluşuna 
bağlı bir veya daha fazla grup birleştirmesi kurulabilir. Grup birleştirmek için grubun numarasını 
sayılı tuşlarla basmanız gerekir. Aynı tuşa tekrar basme grubu dağıtır. Seçilen grup ayarını kayıt 
etmek için ENTER tuşuna basın. 
 
Kullanıcı kodu 01’e herzaman en az bir grup birleştirilir. Bütün diğer kullanıcı kodlarında 
bütün grupları yasaklamak sistemin kodunu çekmek ile aynıdır, koda verilen yetki varmı yok 
mu bi önemi yoktur. 
 
Yönetme aygıtlarına (tuştakımı veya okuyucu) eklenen gruplar, kullanıcı kodu 01 ile birleşen gruplar 
arasında fark vardır. Bu durumda kullanıcı kodu veya kart sadece onlara ve aygıta genel olan 
gruplarla çalışır. Örnek: Eğer koda bütün sistemdeki gruplar ile çaliisabilir ise, oysa yönetme aygıta 
sadece 1, 2, 3, 4, ozaman kod’da sadece onlarla çalışacaktır. 
 
Bütün grupları aynı anda birleştirmek için 0 tuşuna basın-tuşla alternatif olarak bütün birleşen 
gruplardan bütün yasak olanlara geçilebilir. 
 
Varsayılan ayar: Bütün gruplar 
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Kod1 Isim 
ADRES 1012 

SEÇENEK 112+01 

METİN MENÜ 3. Kodlar – 1. Kullanicilar – 01. Kullanici – 3. Isim 
 

 
Kullanıcı kodu 01 için isim girmek.  
 
İsim 16 işarete kadar uzun olabilir-harfler ve sayılar, aralar dahil. 
İstenilen harfe gelene kadar birkaç kez sayılı tuşa basmak gerekir. Kürsörün otomatik olarak harf 
veya sayı seçtikten sonra yeri değişir veya ok işaretlerini kullanarak el ile değişir. Eğer direk olarak 
sayı girilmesi gerekli ise tuşa basıp 2-3 saniye basılı tutmak gerek. 
Bittikten sonra girilen isim ENTER tuşu ile onaylanır. Daha detay için 2.8 ‘e bakın-LCD tuştakımı ile 
metin girme. 
 
Varsayılan ayar: User 01 

 

 

Kart1 Yet. 
ADRES 1013 

SEÇENEK 113+01 

METİN MENÜ 3. Kodlar – 1. Kullanicilar – 01. Kullanici – 4. Okuyucu Secene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanıcı kod 01 için kontaksız kart okuyucularına özellik verme. 
 
Bu adreste okuyucu kullanarak güvenlik alanının yönetme kartı için özellik programlama. Adresin 
programlamasına göre kullanıcı kodu 01’ e alanın güvenliğini açıp ve, veya kapatabilir. 
Parametre 2 ve 3 kombinasyonlarına bağlı programlama tipine göre güvenlik açma.  
Paramerte numarasına göre sayılı tuşa basarak aktir olur. Ekranda Yazılan veya yanan sayı 
parametrenin aktif olduğunu belirtir. Girilen parametreler Enter tuşu ile kayıt edilir. 
 
Adreste ayarlanan parametreler: 

1. KAPAMA  Kart okuyucusu ile kullanıcı 01den güvenlik kapama  onayı/ yasağı.  
Onaylı (1) – Kullanıcı kodu okuyucu ile güvenliği kapatır. 
Yasak () – Kullanıcı kodu 01 okuyucu ile güvenliği kapatamaz. 

2. AÇMA 
SEÇENEKLERİ 

2 ve 3 parametreleri özel bi kombinasyonda verilmiş olarak kart 
okuyucuları kullanımı seçeneklerini açmak: 

2 3 Açma tipi 
  Kart ile güvenlik açılamaz 
 3 Tam açmak 

2  Kalmalı açmak 

2 3 Gene güvenliği 
 

3. AÇMA 
SEÇENEKLERİ 

 
Örnek: 

 
 
kullanıcı kodu 01 onlara bağlı olan gruplarda güvenliği kaldırabilir ve tam açma gerçekleştirebilir. 
 
Varsayılan ayar: Derve Disi Izin; Gece Mod. Kurma 
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1 Grafik 
ADRES 1014 

SEÇENEK 114+01 

METİN MENÜ 3. Kodlar – 1. Kullanicilar – 01. Kullanici – 5.Grafik 
 

 
Kullanıcı kodu 01 için zaman grafiği girmek. 
Sistem ile kullanıcı kodu 01 ‘le işlem için zaman grafiği girme. Kod zaman grafiği devrede iken 
aktiftir. Adreste 1’den 8’e kadar zaman grafiği girilir. 
Eğer kod özel zaman grafiği ile çalışmayı gerektiriyorsa 0 değer girilir. Parametre zaman grafiği 
numarasına göre sayılı tuşa basarak değişir ve enter tuşu ile onaylanır. Detay için menü 5’e bak 
zaman grafikleri. 
  
Varsayılan ayar: 0 

 
02’den 64’e kadar kullanıcı kodları aynı şekilde ayarlanırlar.  
1xx0 adresindeki kullanıcı yetkileri, xx  02den 64 e kadar kullanıcı numarası, değişebilir veya tam olarak silinebilir. 
 

KodXX Yeten 
ADRES 1xx0 

SEÇENEK 110+xx 

METİN MENÜ 3. Kodlar – 1. Kullanicilar – xx. Kullanici – 1. Secenekler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanıcı kodu xx’in yetkileri 
Kullanıcı kodu xx yetkileri için özellik fonksiyonları: 

1. Kapama 
Alanın güvenliğini kapatma: 
İzinli (1) – kod ile alanın güvenliği kapatılabilir  
Yasak () – kor ile alanın güvenliği kapatılamaz 

2. Kısmi açma 
STAY veya SLEEP tipli kısmi açma: 
İzinli (2) – Kod ile kısmi açma yapılabilir 
Yasak () – Kod ile kısmi açma yapılamaz 

3. Gölge 
elemesi 

Güvenlikli alanda bölge eleme: 
İzinli (3) – Kod ile bölgeler elenebilir 
Yasak () – Kod ike bölgeler elenemez 

4. 
Programlama 

Kendi kodunu değiştirme, olay hafızasına bakma, “çan” sinyaline izin vermek/ 
yasaklamak, bölge elemesi: 
İzinli (4) – Kod ile programlama yapılabilir 
Yasak () - Kod ile programlama yapılamaz 

5. N.A 

6. N.A 

7. N.A 

8. Sistemde 
YÖNETİCİ 

Sistemde diğer kullanıcılar için kod kombinasyonları veya özellikler 
programlayabilir ve yöneticiden programlama menülerine erişimi vardır:  
İzinli (8) – Kodun yönetici yetkileri vardır 
Yasak () - Kodun yönetici yetkileri yoktur 

 

8.Yönetici  seçeneğini onaylı iken mecburi seçenek 4.Programlamaya da izin verilmiş olması gerek! 

 

Bütün özellikleri aynı zamanda yasaklamak/ izin vermek için 0 tuşuna basın. 
 
Varsayılan ayarlar: 

Kod numaraları ECLIPSE 8 ECLIPSE 32 

02-08 1, 2 izinli 
1, 2 izinli 

09-64  
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2. BÖLGELER (Zon) 
“Bölgeler” menüsüne sistemdeki bölgelerle alakalı parametre ayarları girilir. 
Bazı adresler sadece LCD tuştakımı ile erişilir! 
 

ECLİPSE seri kontrol panelleri. Bölgeler için özetlenmiş bilgi: 

Panel Maks. bölgeler Bağlanma tipleri Çift bağlanım 

ECLIPSE 8 8 5  
ECLIPSE 32 32 9  

 

Menü 2 da adreslerin hızlı tabloları “2. Bölgeler” 

Adres numarası Parametre programlama ECLIPSE 8 ECLIPSE 32 

2 0 0 0 Bölgelerde bağlanma tipi   

2 0 0 1 Bölgeleri otomatik atlama   

2 0 0 2 Acil bölgeler   

2 0 0 3 Darbe sayısı   

2 0 0 4 Darbesayacı   

2 0 0 5 Bölge klonlaması    

2 0 1 0 Bölge 01 katılım   

2 0 1 1 Bölge 01 tip   

2 0 1 2 Bölge 01 gruplar   

2 0 1 4 Bölge 01 özellikler 1   

2 0 1 5 Bölge 01 özellikler 2    

2 0 1 6 Bölge 01 anahtarlık   

2 0 1 7 Bölge 01 AUX özellikleri   

2 0 1 8 Bölge 01 isim   

2 0 1 9 Bölge 01 direnç   

2 0 2 0 Bölge 02 katılım   

2 0 2 1 Bölge 02 tip   

2 0 2 2 Bölge 02 gruplar   

2 0 2 4 Bölge 02 özellikler 1   

2 0 2 5 Bölge 02 özellikler 2    

2 0 2 6 Bölge 02 anahtarlık   

2 0 2 7 Bölge 02 AUX özellikleri   

2 0 2 8 Bölge 02 isim   

2 0 2 9 Bölge 02 direnç   

… 

2 3 2 0 Bölge 32 katılım   

2 3 2 1 Bölge 32 tip   

2 3 2 2 Bölge 32 gruplar   

2 3 2 4 Bölge 32 özellikler 1   

2 3 2 5 Bölge 32 özellikler 2    

2 3 2 6 Bölge 32 anahtarlık   

2 3 2 7 Bölge 32 AUX özellikleri   

2 3 2 8 Bölge 32 isim   

2 3 2 9 Bölge 32 direnç   
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Bag. Turu 
ADRES 2000 

SEÇENEK 200 

METİN MENÜ 4. Girisler – 1. Baglanti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölgelerin bağlanma tipi 
Seçilen bağlanma tipi bütün bölgeler için geçerlidir, tuştakımları dahil. 
Sistem ayarlarına göre 1den 9a kadar bir şema tipi seçilir. 
 
ECLİPSE 8 bölgelerde sadece tekli bağlantıyı kullanır. 
ECLİPSE 32 bölgelerde ikili bağlantıyı kullanır. 
 
Bağlantı diyagramı: 

Tekli bağlantı 

 
 
 

İkilş bağlantı 

 
 
 

Varsayılan ayar: [2] 
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Oto Bypass 

ADRES 2001 

SEÇENEK 201 

METİN MENÜ 4. Girisler – 2. Oto Bypass  
 

 
Atlama modunda çalışma dönemi sayısı 
Bu adreste bir güvenlik modunda çalışma dönemi sayısı girilir (alarm dönem sayısı 1den 9a kadar). 
Bir bölgede kurulmush otomatik atlama parametresi gerçekleşmiştir. Gösterilen çalışma sayısını 
tamamladıktan sonra bölge otomatik olarak elenecektir. Güvenliği kaldırırken ve güvenliği tekrar 
devreye girdiğinde bölge güvenlik altındadır. Değer 0’ın programlaması adreste otomatik atlamayı 
yasaklar, daha önce parametre 1e programlanmış bölgeler için bile.  
Adres 2xx4 otomatik atlama, xx bölge numarası. 
 
Varsayılan adres: [6] 

 
 

Ani Zonlar 

ADRES 2002 

SEÇENEK 202 

METİN MENÜ 4. Girisler – 3. Ani 
 

 
Acil tipli bölgeleri onaylamak 
Bu adreste çıkış zamanı acil tipli bölgelerin ihlali yasaklanır veya izin verilir. Bu modun onaylanması 
ile kullanıcı hatası yüzünden sahte alarm sinyalinin olasılığını azaltır. Parametreyin durumu sayılı 
tuşa basarak değişir. 
 
Adreste ayarlanan parametreler: 

Devre Disi Çıkış zamanı acil tipli bölgelerin ihlalini yasaklar. 

Etkin Çıkış zamanı acil bölgelerin ihlaline izin verir. 

 
Varsayılan ayarl: Devre Disi 

 

 

Puls Sayisi 

ADRES 2003 

SEÇENEK 203 

METİN MENÜ 4. Girisler – 4. Puls Sayaci  – 1. Puls Sayisi 
 

 
Pulse count tipli bölgelerin sayacı 
Bu adreste pulse count modunda iken darbe sayıları girilir. Mümkün değerler 0la 9 aralığında 
değerlerdir. 0 değer girildiğinde pulse count modu engellenir ve bölge normal çalışma dönemini  
bulma zamanı ile çalışir. Adres 2015 de pulse count modundaki bölgeler için çalışma algoritması 
bulunur-özellik 2 bölge 1. 
 
Varsayılan ayar: [0] 

 
 

Puls Zaman 
ADRES 2004 

SEÇENEK 204 

METİN MENÜ 4. Girisler – 4. Puls Sayaci – 2. Puls Say.Zam. 
 

 
Pulse count tipli bölgeler için zaman 
Bu adreste pulse count tipli bölgeler için zaman girilir. 0dan 255 saniyeye kadar zaman 
aralığındadır. Adres 2015e bak-özellik 2 bölge 1. 
 
Varsayılan ayar: [000] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seri ECLIPSE 8/ 32 – Mühendis programlamasının tanıtımı 

 

 
36 

Klon Zonlar 

ADRES 2005 

SEÇENEK 205 

METİN MENÜ 4. Girisler – 6. Klon.Parametr. 
 

 
Bölge parametrelerini klonlama 
Tip, özellil, yetkiler, ilaveler ve birden birkaç bölgeye kadar zaman grafikleri için kopyalama adresi. 
 
Kopyalama bilgisi 3sayılı bölümlerde verilir, aşağıdaki anlamları ile: 
 

 
 
 
 
Sadece ardarda bölge numaraları kopyalanabilir. Eğer sadece bir bölgeye parametre kopyalaması 
gerekirse ozaman sonuncu sırasına 00 girilir veya bölgenin aynı numarası. ENTER tuşu ile 
kopyalamayı başlatabilirsiniz. 
 
Örnek: 

  
Örnekteki kaynak bölgesi bölge 02 dir ve onun parametreleri bölge 03 04 05in ayarlarında 
kopyalanacaktır. 

 

Kat-an Zon1 

ADRES 2010 

SEÇENEK 210 + 01 

METİN MENÜ 4. Girisler – 5. Zonlar – 01. Zon – 1. Katilma 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Aygıt numarası ve bölge 1 e giriş numarası  

Bu adreste yükleyici aygıtın ve çıkışlarının numaralarına bakabilir veya bölge 1’e katılan çıkışların 
numaralarına. Numaralar sayılı tuşlar ile girilir ve onay için tuş-uygulama 1 daki tabloya bak. 
Maksimum ayarlamada Eclipse 32 de bölgelerde bağlanma tipine göre  32 ayrı şekilde bölge 
programlanabilir. 

01’den 08’e kadar bölgeler adres 2010’dan 2080’e sabittir ve bakılabilirler-onlar kontrol panelindeki 
bölgelerdir, herzaman sistemdeki aygıt 01 dir. 01’den 08e kadar bölgeler fiziksel çıkışlardır ve 
aşağıdaki gibi gösterilirler: 
Zon 01: [1] [1] – Bölge aygıt 01in ilk girişine katılmıştır; 
Zon 02: [1] [2] – Bölge aygıt 02 nin ikinci girişine katılmıştır. 

09dan 32ye kadar bölgeler programlama için serbesttir - sistem data busuna bağlı bir aygıtın 
numarası ve önun çıkış/ girişinin numarası ayarlanır - bu adresten sonra örnekteki anlatılanlara bak - 
UYGULAMA A. 

PGM4 yangın bölgesi gibi programlamasında aygıt 01e katılır. Aygıt 01 kontrol panelinin anakartıdır, 
bölge 99 gibi. Yükleyiciden seçilmiş bölge 09dan 32 ye kadar ardesi için aygıt01in numarası ve giriş 
numarası/ bölge 99 kurulur. 
 
Aygıt numarası ve tuştakımı için giriş/bölge numarası ayarlama 

Bütün seri  Eclipse  tuştakımlarında bütün bölgeler için geçerli  ayarları olan ek bir giriş daha vardır. 
Tuştakımı bölgesini sistem ayarlarına eklemek için panele eklenen aygıt ile birleşmesi gerekir- 
tuştakımına ağit olan. Bu rasgele seçilmiş sistem ayarlaması ile yapılır, adres 2xx0, xx 09dan 32 ye 
kadar bölgelerdir. 
 
Örnek 1: Kontol panelinde  adres 8020 sadece bir tane serbest bölgesi olan tuştakımı ayarlıdır. 
Sistem ayarlarından rasgele bir adres seçiyoruz, mesela adres 15, ve ona tuştakımının tuştakımlı 
bölgesini ekiyoruz. Mühendis menüsüne girişten sonra adres 2150 yi seçiyoruz ve ardarda aygıt 02  

Kaynak – Bölge kaynağı, kopyalanacak parametrelerin 

bölge numarası. 
Birinci – Parametre kopyalamasının başlayacagı bölge 

numarası  

Sonuncu  – Parametre kopyalamasının biteceği bölge 

numarası. 

 

 

Kaynak Birinci 

 
Sonuncu 
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numarası ve giriş 01 numarası giriyoruz. Ekranın şekli: 

 

 
 
Örnek 2: Kontol panelinde adres 8100 (aygıt 1) 8 bağımsız bölgeli bölge genişletici kurulmuştur. 
Sistem ayarlarından rasgele bir adres seçiyoruz, mesela adres 20, ve gebişleticinin ilk bölgesini 
ekliyoruz. Mühendis menüsüne girdikten sonra adres 2200 seçiyoruz ve ardarda aygıt 10 
numarasını ve giriş 01 numarasını giriyoruz. Ekran şekli: 
 

 
 
Aynı genişleticinin ikinci serbest bölgesini kullanmak için aynı şekilde sistemde boş bir bölge ile 
birleştirmemiz gerek – mesela 21. Ozaman adres 2210’a aygıt numarası ve giriş numarası girmemiz 
gerek. Aynı şekilde genişleticinin diğer bölgeleri  ekrandaki serbest bölge adreslerine eklenebilir. 

 

Zon Tipi 

ADRES 2011 

SEÇENEK 211 + 01 

METİN MENÜ 4. Girisler – 5.Zonlar – 01. Zon – 2. Tip 
 

 
 

Bu adreste bölge tipi belirlenir. 
 

Bölge için sadece bir tip belirlernir! 
 

İstebilen tipin numarasına sayılı tuşla basın: 

No Tip Anlatım 

0 Yok Bölge kullanılmıyor. 

1 Giriş-Çıkış 

Giriş-çıkış bölgesi  
Alanın güvenliğini kaldırma ve kurma için zaman sağlar. Alana güvenlik 
kurulduktan sonra bu bölgedeki algılayıcı hemen alarmı devreye sokmaz, 
önce bölge ile birleşen grup için programlanan çıkış zamanı dolsun diye 
bekler. Güvenlik modunda iken bölge çiğnenir ise bölgelerle birleşen  
grup (lar) için programlanan giriş zamanının dolması beklernir ve bu 
yüzden alarm çalmaz. 
Giriş ve çıkış zamanı boyunca tuştakımının zili devreye girer. Gece tipli 
güvenliklerde, giriş-çıkış tipli bölgeler için çıkış zamanı sayacı devreye 
girmez, güvenlik vakit baklemeden devreye girer. Gece modlu güvenlikte 
algılayıcının giriş-çıkış tipli bölge için devreye girmesi hemen alarmı 
tetikleyecektir. 

2 Bağımlı 

Bağımlı bölge  
Bu bir alarm bölgesidir, sadece alan güvenlik altında iken. Bölge “tam 
açma” ve “kalmalı açma” modunda  anlık hareket içindedir, ve açtığında 
programlanabilen ALARM ve SİREN tipli çıkışları ve iletişimciyi aktif 
eder. Bölgenin çıkış ve giriş zamanında alarm durumu tetiklenmez. 
Güvenlik Gece modunda iken bağımlı tipli bölgede algılayıcı devreye 
girer ve giriş zamanını saymaya başlar. Sistem güvenlik altında değilse 
aktivasyonu belirtmek için LED tuştakımlarında ışık yayan diyot, LCD 
tuştakımlarında ise numaralar yazılır ekranda ve bölge kapanana kadar 
yanmaya devam eder. (ECLİPSE 32’de açık bölgeleri kapama modu 
ayarlanabilir-adres 8xx2ye bak-tuştakımı seçenekleri.) 
 

3 Ani 
Ani bölge  
Alarm bölgesi sadece alan güvenlik altında iken aktif olur. Bölge ani 
hareketlidir ve programlanabilen ALARM SİREN çıkışlarını ve 
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işlemciyi aktif eder. Eğer sistem güvenlik altında değilse bölgelerin aktif 
olması, açık olduğu zaman süresince bölgenin numarasının aktif oluşu 
ile gösterilir. 
Adres 2002 (işlem 202) – instant tipli bölgelere izin vermek, çıkış zamanı 
bu instant tipli bölgelerin ihlaline izin verir. 

4 İtfaye 

24-saatli yangın bölgesi  
Sisteme 12 V yangın haber veriri detektör bağlanmasına izin verir. 
Onlarda devre dışı iken normal kapalı röle çıkışı vardır. Bölgeyi aktif 
edince SIREN tipli çıkışlar,programlanabilen FİRE tipli çıkışlar ve 
merkezin iletişimcisi devreye girer. Fire tipli bölgelerde sistemdeki 
olaylari göstermede en yüksek öncelik vardır. 

5 Panik 

24-saatli saldırıya karşı bölge  
Bölge devreye girince programlanabilen Panic tipli çıkışlar, Siren tipli 
çıkışlar ve kurulmuş sayılı iletişimci aktif olur. PANİC tipli bölgeler sadece 
adres 2xx5’e programlanmış özellik “report only” olan “sessiz panik” 
modunda çalışacaktır (xx bölge numarası, özellik 2 kurma). Bu durumda 
bölge devreye girince tuştakımlarından bir bilgi raporu elde edilemez, 
(sesli veya ışıklı) sadece denetim merkezine mesaj gönderilir. 
Geçerli kullanıcı kodu girildiğinde ışık yayan diyot “memory” devamlı ve 
devreye giren bölge ve grubun numarası yanar. Hafıza için gösterimi 
silme geçerli kullanıcı kodu, yönetici kodu girdikten sonra veya bir dahaki 
güvenliği açtıktan sonra gerçekleşir. 

6 Tamper 

24-saatli antisabotaj bölgesi  
Bu tipli bölgeleri aktif etmek, SİREN tipli çıkışı, programlanabilen Tamper 
tipli çıkışı ve merkezin iletişimcisini devreye sokar. 
Alanda bölgenin güvenliği kapalı iken ve sirenli Tamper çıkışı adres 
0016’da Devre Disi olarak programlandığında (işlem 016) - Tamper 
sinyal tipi, bölge aktif edildiğinde tuştakımlarından bir bilgi 
alınamayacaktır (sesli veya ışıklı) sadece denetleme istasyonuna mesaj 
gönderilecektir. Adres 0016’da programlama Etkin ise, indirilmiş 
güvenlikte bölge aktifleştiğinde tuştakımlarından ses sinyali duyulacaktır.  

7 Tibbi 

24-saatli tıbbi bölge  
Bu bölge tipi aktivasyona geçtiğinde programlanabilen MEDİCAL tipli 
çıkışlar, SİREN tipli çıkışlar, kurulu iletişimci ve sistemdeki sirenler 
devreye girer. 
Sistemin durumuna bağımsız olarak, devreye sokulan bölgenin numarası 
aktif olur. MEDİCAL tipli bölgeler “sessiz panik” moduna çalışır. Modun 
adres 2xx5 te programlanmış özelliği “report only” dir-özellik 2’yi kurmak, 
xx bölge numarasıdır. Bu durumda bölge devreye girdiğinde, 
tuştakımlarından bir bigi alınmayacaktır, sadece denetim istasyonuna 
mesaj gönderilecektir. Geçici kullanıcı kodu girildiğinde sürekli ışık yayan 
diyotlar “mem” ve devreye giren bölge ve grup numaraları yanar. Hafıza 
gösterimini silme geçerli kullanıcı kodu,yönetici kodu girme ile  veya  bi 
sonraki güvenlik altına ayarlama ile gerçekleşir. 

8 Anahtarlık 

24-saatli alarm bölgesi, anahtarlık tipi 
Bu tipteki bölgeyi kurdukran sonra, panel girişi anahtarlık ile güvenliği 
kaldırma kurma sinyalini vermek için kullanılır. Giriş etkisinin tipi 
programlanır-darbe (adres 2016’da PULSE -  özelliği verilmiş) yada 
aktif veya normal durumda bölge (adres 2016 ‘da özellik LATCH - 1 
verilmiş). Güvenlik altına alma sadece Full arm modundadır. Güvenlik 
altına alma sistem hazır ise gerçekleşir-bütün bölgeler devre dışı 
durumundadır. 
Ek özellikler bu tipli bölgelerde adres 2016’da programlanır (işlem 216). 

9 Ek 

24-saatli ek bölge 
Bu tipli bölgeleri kurarken özellik AUX numarası da programlaması gerek 
ADRES 2xx7 ‘de,xx bölge numarasıdır(işlem 217 +xx).  
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Varsayılan ayarlar:  
 

 Tip 

Zon numara ECLIPSE 8 ECLIPSE 32 

01 2 1 

02 3 2 

03 3 0 

04 3 0 

05 5 0 

06 6 0 

07 1 0 

08 1 0 

09-32  0 
 

 

Zon1 Grup. 

ADRES 2012 

SEÇENEK 212 + 01 

METİN MENÜ 4. Girisler – 5. Zonlar – 01. Zon – 3. Gruplar 
 

 
Bölge 01’e grupları birleştirme 
Bu adreste Bölge 01‘e sadece bölgenin ait olduğu grupalar birleştirilir. Sistemin yapısına göre bir 
yada daha fazla gruplar kurulabilir. Grup birleştirmek için numarasına uygun sayılı tuş basılır. Bir 
daha aynı tuşa basmak grubu ayrılaştırır. Seçilen grup ayarları ENTER tuşuna basarak onaylanır. 
 
0 tuşunu bütün grupları aynı zamanda eklemek için kullanın. 
 
Eğer eklenmiş gruplar yoksa bölge deaktif olacaktır! 
 
Varsayılan ayar: Grup 1 

 

Zon1  
Oze-r1 

ADRES 2014 

SEÇENEK 214 + 01 

METİN MENÜ 4. Girisler – 5. Zonlar – 01. Zon – 4. Secenekler 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana özellikleri bölge 01’de çalışma için kurma  
Bi bölge için birden fazla özellik kurulabilir. Verilen özelliğin numarasına sayılı tuşla basarak 
kurabilirsiniz. Seçilen özelliğin basılan numaranın aktif olması ile gösterilir. Aynı sayıya 
basmaknumarayı deaktif eder ve özelliği iptal eder. 
 

0 tuşu ile aynı zamanda bütüm özellikleri devreye geçirebilirsiniz. 
 
1’den 7’ye kadar özellikler sadece bazı bölgelerde kurulur-özellik geçerliliği tablosuna baskın.  
Bazı özellikler ECLİPSE 8 panelleri ile programlanamaz. 
 
Ana özelliklerin föksiyonları: 

No Özellik Anlatım 

1 
Otomatik 
atlatma 

Bir güvenlik modu için verilen ADRES 2001’deki (işem 201) alarm 
dönemleri erişildiği zaman bölgenin otomatik atlamasına izin verilir. 

2 Atlama 
Bölgeyi atlama için izin verme. Bu özelliği kurduktan sonra sistemde  
bölgede kullanıcıdan veya yöneticiden atlma yapması için  izin verilir. 

3 
Kalma 
(bekleme) ile 
açma 

“Kalma ile açma” modunda bölge korunmayacaktır. Bu özelliği kurduktan 
sonra “kalma ile açma” modunda iken bölgede atlamaya izin verilir. 

4 
Gece 
güvenliği 

“Gene güvenliği” modunda bölge korunmayacaktır. Bu özelliği kurduktan 
sonra bölgede “gece güvenliği” modunda atlama yapılmasına izin verilir. 

5 Force açmak 
Eğer açma komutası verildiği zaman bölge kapalı ise, gruplar açık 
olacaktır, bölge yenilendiğinde güvenlik altına alınacaktır. 
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6 İkili etki 

“İkili etki” modunu kurmak. İlk kurmada detektör devreye girdiği zaman 
güvenşik modunda  1’den 5 dakikaya kadar zaman aralığı başlar, adres 
4001’e programlanır. Eğer bu zaman aralığında ikinci bir detektör devreye 
girerse aynı veya başka bölge için alarm olayı kayda geçer. Eğer ilk 
detektör aktivasyonundan 15 saniye kadar  sonra  bölgede yenileme yok 
ise alarm olayı kayıda geçer. 

7 
Giriş/ çıkış 
final 

Bölge giriş/ çıkış tipi gibi korunur. Sistem güvenliği devreye girecektir: 
a) Verilen çıkış zamanı bittikten sonra; 
b) Giriş – çıkış zonunun kapanmasını takiben 3 saniye sonra. 

8 
Yüksek/ 
normal 

Bölgenin programlanabilir hassaslığı-64 ms (yüksek) ve 256 ms (normal) 
arasında seçim.  
Gösterme: 
LCD: NORMAL –  / YÜKSEK – 8 
LED: NORMAL – / YÜKSEK –  

 
Varsayılan ayar: 2. Atlama 

 
 

Zon1  
Oze-r2 

ADRES 2015 

SEÇENEK 215 + 01 

METİN MENÜ 4. Girisler  – 5. Zonlar – 01. Zon – 5. Secenekler 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölge 1 için ek özellikler kurma 
Bir bölge için birden fazla özellik kurulabilir. Özellik numarasına sayılı tuşlar ile basılarak kurulabilir. 
Seçilen özelliğin gösterimi numarayın aktif olması ile gösterilir. Aynı sayıya bir daha basmak 
numarayı deaktif eder ve özelliği iptal eder. 
 

0 tuşunu bütün özellikleri aynı anda kurmak için kullanın. 
 
 

Bazı özellikler ECLİPSE 8 panelinde erililir değildir. 
 

Ek özelliklerin fonksiyonları: 

No Özellik Anlatım 

1 
Siren 
gecikmesi 

Siren kurulmuş zaman bittikten sonra aktif olacaktır. “Siren gecikmesi” adres 
4xx8’de programlanır (işlem 418+xx) xx grup numarasıdır. 

2 
Yangın 
gecikmesi 

SİREN tipli çıkışlar ve siren aktif olurlar, ietişimci aktif olmaz-mesaj gönerimi 
ve hafızaya kayıt 30’dan 90 saniyeye kadar yavaşlar. Çalışma algorştması 
UYGULAMA 3 de verilmiştir. 

3 
Sessiz 
alarm 

Sessiz alarm  
Programlanabilen çıkış tipi PANİC ve merkezin iletişimcisi aktif olurlar. Hafıza 
göstermesi yoktu. Geçerli kullanıcı kodu, tuş veya ışık yayan diyot girdikten 
sonra MEMORY sürekli yanar, devreye geçirilen bölgesis numarası/ ışık 
yayan diyotu ile birlikte. 

4 
Aktivasyon 
kayıdı 

Alarm olayında vidyo kaydı 
Bölgede alarm varken “aktivasyon kaydı” tipli çıkışlar 1 dakika için aktif 
olacaktır. 

5 
Hafızaya 
kayıt 

Olay hafızasına kayıt (LOG) 
Olay hafızasında bölge için güvenlik moda bağımsız olan her aktivasyon ve 
yenileme kayıt ediliecektir. 
“Hafızaya kayıt” özelliği açma (aktivasyon) ve kapama (yenileme) olaylarını 
ilgilendirir ve bütütn bölgeler için geçerlidir, sadece Tamper tipi dahil değildir. 
Eğer bölge tamper tipli ise (adres 2xx1’de tamper 6 kurulmuştur xx bölge 
numarasıdır) bu özelliğin programlanmasının bi önemi olmayacaktır. 

6 Çan 

Çan modu  
Bölede özellik kurulu ise ve  güvenliğik kaldırılı iken tuştakımı özel bi ses 
sinyali oluşturur.  
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7 

Darme 
sayacı 
modu 

Darbe sayacı modu 
Bu mod kısa darbeleri sayar-2den 4 ms’e kadar adres 2002’e progranlanmış 
süre için (işlem 204). Darbelerin sayısı 1’den 9’A kadardır ve adres 2003’de 
programlanmışlardırlar (işlem 203). 0 değeri girdikten sonra föksiyen aktif 
değildir. Programlanan süreyi aşmayan bir miktar darbe sayısına ulaşıldığı 
zaman alarm sinyali devreye girer. Aksi taktirde programlanan süre aşıldığı 
zaman sayaç 0 olacaktır. Bu mod röle panjuruna deterktör bağlanması 
gerektiği zaman kullanım bulur. Baülanma diyagrami aşağıdakidir: 

 

8 
İlk açmada 
gecikme 

Bölge 120 saniye boyunca kaynağı açıldıktan atlanacaktır (bunla alarmın 
devreye girmesi önlenir, mesela ilk başta kontrol panelini açma gibi). 

 
Varsayılan ayar: 8. İlk açmada gecikme 

 
 

Zon1 
Anaht. 

ADRES 2016 

SEÇENEK 216 + 01 

METİN MENÜ 4. Girisler  – 5. Zonlar – 01. Zon – 6. Anahtar 
 

 Bölgeler için anahtarlık tipi özellik kurma 
Bu adreste sadece anahtar tipli bölgeler için özellik seçilir. Bir bölge için birden fazla özellik 
kurulabilir. Özellik numarasına sayılı tuşlar ile basılarak kurulabilir. Seçilen özelliğin gösterimi 
numarayın aktif olması ile gösterilir. Aynı sayıya bir daha basmak numarayı deaktif eder ve özelliği 
iptal eder. 
 

0 tuşunu bütün özellikleri aynı anda kurmak için kullanın. 
 

Anahtarlık bölgesi için özellik fonksiyonları: 

No Özellik Anlatım 

1 
Puls/ seviye 
değiştirme 

24-saatli anahtarlık tipli bölge  
Puls özelliği kurulduğu zaman () - her darbe alternatif olarak 
güvenliğin durumunu değiştirecek-açık/ kapalı.  
Seviye değiştirme özelliği kurulduğu zaman (1) (mekanik olarak 
anahtarlığın engellenmesi) eğer bölge aktif ise – güvenlik açıktır*, eğer 
normal durumda ise – güvenlik kapalıdır. 
* Bölgenin ait olduğu grubun güvenliği. 
 
Dikkat: Eğer bölge aynı zamanda birden fazla gruba ait ise ozaman tepkisi 
durumlara göre olacaktır. 

2 Açma tipi Açma tipi seçmek 
Bölge için sadece bir tane güvenlik altına alma tipi seçilir. 2 ve 3 
parametreleri kombinasyon halinde anahtarlık tipli bölgenin açma tipini 
seçmek için verilmiştir: 

2 3 Açma tipi 

  Kullanılmıyor 

 3 Tam açma 

2  Kalma ile açma 

2 3 Gece güvenliği 
 

3 Açma tipi 

4 Kapama 
Özellik bölge ile güvenliğin kapanıp kapanamayacağını belirler. Verilmiş 
parametre 1 ile kapama gerçekleşebilir, parametre () yasaklı – hayır.  

5 Normal/ters 
Bölgenin normal veya ters çalışması. Ters özelliğini kurma bölgeyi aktif 
etmek güvenliği kaldırır. 

 

Varsayılan ayar: 1. Puls, 5. Normal 
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Zon1 Ek 

ADRES 2017 

SEÇENEK 217 + 01 

METİN MENÜ 4. Girisler – 5. Zonlar – 01. Zon – 7. Ek 
 

 
Bölgeler için ek özelliği kurmak 
 
Bu adreste sadece Auxiliary tipli bölgeler için özellikler kurulur. Bir bölge için sadece bir özellik 
kurulabilir. Özellik numarasına sayılı tuşlar ile basılarak kurulabilir. Seçilen özelliğin gösterimi 
numarayın aktif olması ile gösterilir. Aynı sayıya bir daha basmak numarayı deaktif eder ve özelliği 
iptal eder. 
 
Ek tipli bölgeler için özellik fonksiyonları: 

No Özellik Anlatım 

0 24-saatlik ani alarm 
bölgesi  

Bu özelliği kurmak bölge güvenlik moduna bağımsız aktiftir. 
SLEEP tipi gibi bölge ani hareket ile çalışacaktır ve 
programlanabilen ALARM ve SİREN çıkışaları ve iletişimci aktif 
olacaklardır. 

1 230V düşmek Ana kaynağı kaybetme. 

2 Düşük pil Pilin şarjı düşüktür. 

3 Su detektörü Bölgede su detektörü devreye girer 

4 Gaz detektörü Bölgede gaz detektörü devreye girer. 

5 GSM hattı problemi GSM hattı ile iletişimde problem. 

6 Düşük gaz seviyesi Düşük gaz seviyesi. 

7 Yüksek ateş Yüksek ateş. 

8 Düşük ateş Düşük ateş. 

9 Ateş kaybı Ateş kaybı. 

 
Varsayılan ayar: 0. 24-saatlik ani bölge alarmı 

 
 

1 Zon Ismi 

ADRES 2018 

SEÇENEK 218 + 01 

METİN MENÜ 4. Girisler – 5. Zonlar – 01. Zon – 8. Isim 
 

 
Bölge (Zon) 01 için isim vermek 
İsism 16 işarete kadar uzun olabilir-harfler ve sayılar, aralıklar dahil. İstenilen harfe birkaçkez sayılı 
tuşa basılarak seçilir. Kürsöz otomatik olarak konuma harf veya sayı seçildiğinde veya manuel 
olarak ok işaretlerini kullanarak, hareket eder. Eğer direk olarak sayı girilecekse tuş 2-3 saniye basılı 
tutulur. İsim girilmeyi bitirdikten sonra ENTER tuşu ile onaylayın. 
Detayla için 2.8’e bakın-LCD tuştakımı ile metin girme. 
 
Varsayılan: Zone 01 

 

Bölge tipine böre özellik geçerliliğin tablosu: 

 Özellik 
Bölge tipi 

Giriş-çıkış Bağımsız Ani Yangın Panik Tamper Tıbbi Anahtarlık Ek 

A
n

a
 

1. Otomatik atlama          

2. Atlama          

3. Kalma ile          

4. Gene güvenliği          

5. Force           

6. İkili etki          

7. Giriş/çıkış final          

8. Hizli/normal          

E
k
 

3. Sessiz alarm          
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Zon1 Destek 

ADRES 2019 

SEÇENEK 219 + 01 

METİN MENÜ 4. Girisler – 5. Zonlar – 01. Zon – 9.  Zon Bakim 
 

 Bölgenin direncini kontrol etme. 
Bu adreste bölgedeki problemlere teşhis yapılabilir. Gerçekleşen bağlama tipine göre değerler 
değişir ve anlamları: 
 

Bağlama tipi Değer Anlatım 

B
ö

lg
e
d

e
 t

e
k

li
 b

a
ğ

la
m

a
 

1 
< 1.5 kΩ Bölge kapalı. 

> 1.5 kΩ Bölge açık. 

2 

< 0.75 kΩ Bölge açık. 

0.75 – 1.5 kΩ Bölge kapalı. 

> 1.5 kΩ Bölge açık. 

3 

< 0.75 kΩ Bölge açık. 

0.75 – 1.5 kΩ Bölge kapalı. 

> 1.5 kΩ Bölge açık. 

4 

< 0.75 kΩ Bölge kapalı. 

0.75 – 5.6 kΩ Bölge açık. 

> 5.6 kΩ Tamper kesintisi. 

5 

< 0.75 kΩ Tamper kısa devre. 

0.75 – 1.5 kΩ Bölge kapalı. 

1.5 - 5.6 kΩ Bölge açık. 

> 5.6 kΩ Tamper kesintisi. 

B
ö

lg
e
d

e
 i
k

il
i 
b

a
ğ

la
m

a
 

6 

< 0.5 kΩ İki bölgede kapalı. 

0.5 – 1.5 kΩ Birinci bölge açık, ikinci kapalı. 

1.5 – 2.7 kΩ Birinci kapalı, ikinci açık. 

2.7 kΩ - ∞ İki bölgede açık. 

7 

< 0.5 kΩ İki bölgede kapalı. 

0.5 – 1.5 kΩ Birinci bölge açık, ikinci kapalı. 

1.5 – 2.7 kΩ Birinci kapalı, ikinci açık. 

2.7 – 4.9 kΩ İki bölgede açık. 

> 4.9 kΩ Tamper kesintisi. 

8 

< 0.75 kΩ Tamper kısa devre. 

0.75 – 1.5 kΩ İki bölgede kapalı. 

1.5 – 2.5 kΩ Birinci bölge açık, ikinci kapalı. 

2.5 – 3.7 kΩ Birinci kapalı, ikinci açık. 

3.7 – 4.9 kΩ İki bölgede açık. 

> 4.9 kΩ Tamper kesintisi. 

9 

< 0.5 kΩ Tamper kısa devre. 

0.5 - 0.75 kΩ İki bölgede kapalı. 

0.75 - 1.5 kΩ Birinci bölge açık, ikinci kapalı. 

1.5 – 2.7 kΩ Birinci kapalı, ikinci açık. 

> 2.7 kΩ İki bölgede açık. 

 
UYGULAMA 6’ye bakın. 

 

 
 

2’den 8’e kadar bölge numaraları ECLİPSE 8 ve 2’den 32’ye ECLİPSE 32 aynı şekilde adreslere ayarlanır. 
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3. PGM ÇIKIŞLARI 
“PGM çıkışları” menüsüne sistemde programlanabilen çıkışlara bağlı parametre ayarlerı girilir. 
Bazı adresler sadece LCD tuştakımı ile programlanabilir! 
 
Dikkat: Programlanabilir PGM5 çıkışı bir son derece güçlüdür ve varsayılan olarak sirene bağlanan çıkış olarak 
programlanmıştır. İlk merkezin PGM5 çıkışına bağlanımında siren yok ise, sistem hasar mesaji çıkartacaktır  “8.Siren 
problemi”. Eğer PGM5 çıkışı sirene bağlanmak için kullanılmayacak ise o genel amaçlı siren olarak programlanır ve 
1kom direnç ile geçiş için kullanılır. Adres 3011den sonrakı örneğe bakabilirsiniz. 
 

Seri kontrol panelleri ECLİPSE – çıkışlar için özetlenmiş bilgi: 

Panel Maksimum çıkış sayısı Güç çıkışı, 1Aya kadar 

ECLIPSE 8 5 1 (PGM 5), denetimsiz 

ECLIPSE 32 32 1 (PGM 5), izlenebilir 

 
Menü 3 da adreslerin hızlı tabloları “3. PGM çıkışları” 

Adres numarası  Programlama parametreleri ECLIPSE 8 ECLIPSE 32 

3 0 0 0 PGM 04 Ayar    

3 0 1 0 PGM 01 Katılım   

3 0 1 1 PGM 01 Seçenekler   

3 0 1 2 PGM 01 Gruplar   

3 0 1 3 PGM 01 Aktif eden olay   

3 0 1 4 PGM 01 Özellik 1   

3 0 1 5 PGM 01 Özellik 2   

3 0 1 7 PGM 01 Deaktif etme kronometresi   

3 0 1 9 PGM 01 Gecikme   

3 0 2 0 PGM 02 Katılım   

3 0 2 1 PGM 02 Seçenekler   

3 0 2 2 PGM 02 Gruplar   

3 0 2 3 PGM 02 Aktif eden olay   

3 0 2 4 PGM 02 Özellik 1   

3 0 2 5 PGM 02 Özellik 2   

3 0 2 7 PGM 02 Deaktif etme kronometresi   

3 0 2 9 PGM 02 Gecikme   

… 

3 3 2 0 PGM 32 Katılım   

3 3 2 1 PGM 32 Seçenekler   

3 3 2 2 PGM 32 Gruplar   

3 3 2 3 PGM 32 Aktif eden olay   

3 3 2 4 PGM 32 Özellik 1   

3 3 2 5 PGM 32 Özellik 2   

3 3 2 7 PGM 32 Deaktif etme kronometresi   

3 3 2 9 PGM 32 Gecikme   
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PGM4 
Ayarlar 

ADRES 3000 

SEÇENEK 300 

METİN MENÜ 5. Cikislar– 1. PGM Ayarlar 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Çıkış PGM 04 çıkış tipini  programlama  
Çıkış PGM 04 ayrı seri alarm kontrol panelleri ECLİPSE farklı işlevselliği vardır. Aşağıdaki 
anlatımdaki detaylar ile kontrol panelinin imkanlarında yönlendirmek için kullanabilirsiniz. 

PGM04 ECLİPSE 8 panelinde genel amaçlı çıkış gibi programlanabilir veya TP200 vericiye seri 
bağlantı ile bağlamak için. Seri bağlantı vericinin terminal AC ve PGM 04’e bağlanması ile 
gerçekleşir. 
 
ECLİPSE 8 panelinde ayarlar: 

2. Seri 
bağlantı 

Verici TP2000 ve panel arasında seri bağlantı kullanılmasına izin verir. 2 tuşuna 
basarak bu seçeneğe izin verirsiniz-sayı LCD ekrana yazılır veya LED ekranında 
ışık yayan diyot yanar. Bir daha aynı sayı basıldığında bu seçeneği deaktif eder-
LCD ekranda () yıldız işareti belirir, LED tuştakımlarında ışık yayan diyot 
yanmaz.   

 
 
PGM 04 ECLİPSE 32 panellerinde genel amaçlı çıkış gibi kullanılır veya yangın bölgesi olarak. Bu 
yangın bölgelerinde ikili Elektriksel iletken ile B24temellerine kabul edilmiş detektöre bağlanma 
gerçekleşir. 
 
ECLİPSE 32 panelinde ayarlar: 

1. Yangın 
bölgesi 

İkili elektriksel iletken ile yangın temellerine B24 kabul edilmiş detektörler için 
bağlamaya izin verme. Tuş 1’e basın seçeneği onaylamak için - sayı LCD 
ekranda yazılır veya LED ekranda ışık yayan diyot yanar. Aynı tuşu bir kez daha 
basmak seçeneği deaktif eder-LCD ekranda () yıldız işareti yazılır, LED 
tuştakımlarında ışık yayan diyot yanmaz. 

PGM4’ü yangın bölgesi olarak programlar iken o kontrol panelin anakartı olan aygıt bir ile birleşir, 
bölge 99.Yükleyiciden 09dan 32ye kadar bölgeler için seçilen adreste aygıt numarası ve giriş 
numarası ayarlanır, bölge 99. Yangın hattının sonunda, sonlandırıcı rezistör 2.2k olması gerekir. 
 
Varsayılan ayar: PGM4 çıkış genel amaçlı 

 
 

Katilma 
PGM 01 

ADRES 3010 

SEÇENEK 310 + 01 

METİN MENÜ 5. Cikislar  – 2. PGMs – 01. PGM – 1. Katilma 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
PGM01 çıkışı ile birleşen aygıt numarasına bakma  
Bu adreste yükleyici PGM1’e katılmış aygıt numarasına ve çıkış numarasına bakabilir. 

1’den 5’e kadar PGM çıkışları 3010, 3020, 3030, 3040 ve 3050 sadece bakmak için kullanılan 
adreslerdedir ve anakartta fiziksel olarak oluşmuşturlar. İlk sayı aygıt 1 olan panelin anakartıdır 
numarasıdır, ikincisi ise PGM çıkışının numarasıdır. 01-05 çıkışları yazılış şekli söyledir: 
PGM 01: [1] [1] - Aygıt 1’e çıkış 1 numara olarak birleşmiştir; 
PGM 02: [1] [2] - Aygıt 1’e 2 numaralı çıkış birleşmiştir. 

6’dan 32’ye kadar PGM çıkışları, PGM genişleticiyin fiziksel çıkışları veya tuştakımının PGM çıkısları 
olabilirler (LCD 32 veya LCD 32 sensitive). Adreslerin 3060-3320 içeriği sistemin ayarlarına göre 
serbest programalanabilir-daha aşağıdaki örneklere bak. 

PGM genişleticinin sayısına göre, merkez ECLİPSE 32’nin maksimum ayarlamasında 32 çıkışa 
kadar programlanabilir. 

Genişletici ve tuştakımı için aygıt numarası ve çıkış numarası kurmak  
LCD 32 ve LCD32s tuştakımları farklı yönetme veya sinyal etme aygıtlarını bağlamak için ek PGM 
çıkışa sahıptir. Bu PRGM çıkışları sistemde bütün çıkışlar için genel ayarları kabul ederler. 
Sistem ayarlarına ek programlanabilen çıkış eklemek için, çıkış panele eğitilmiş aygıt ile birlemesi 
gerekir-bu tuştakımı veya PGM genişleticiye ait bir aygıttır. Sistem ayarlarına göre bu işlem rasgele 
seçilmiş adres 3xx0’de yapılır, xx 6dan 32ye kadar  çıkış numarası. 
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Örnek 1: Kontrol panelinde Adres 8020de (aygıt 2) bir PGM çiıkışı ile tuştakımı eğitilmiştir. Serbest 
bir PGM adres seçin, mesela 15, PGM çıkışıni tuştakımına katmak için. Mühendis programlaması 
menüsüne girin iadres 3150yi seçin ve ardarda aygıt 2 nin numarasını ve çıkışın numarasını 1 girin. 
Ekranda gösterilen: 
 

 
 
Örnek 2: Kontrol panelinde Adres 8100 (aygıt 1) PGM 8 çıkışlı genişletici modülü eğitilmiştir. Serbest 
bir PGM adres seçin, mesela 20, ilk PGM çıkışını genişleticiye katmak için. Mühendis 
programlamasına girin, adres 3200’ı seçin ve ardarda aygıt numarası 10 ve çıkış numarası 1’i girin. 
Ekranda gösterilen: 
 

 
 

Aynı genişleticinin ikinci  PGM çıkışını kullanamak için onu sonraki serbest PGM adresine katın-
mesela 21. Ozaman adres 2210 da ard arda aygıt numarası 10 ve çıkış numarası 2 girilmesi gerekir. 
Aynı şekilde kalan genişletici çıkışları serbest PGM adreslerine katılır. 
 
Ek olarak eklenen PGM çıkışları yangın bölgesi gibi çalışma için programlanamaz. 

 
 

PGM 01 
Secen 

ADRES 3011 

SEÇENEK 311 + 01 

METİN MENÜ 5. Cikislar  – 2. PGMs – 01. PGM – 2. Secenekler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGM 01 için özellik kurmak 
 

Bu adreste programlanabilen PGM01 çıkış için bir dizi seçenek belirlenir. Bir özellikten fazla 
kurulabilir. Verilen özellik sayılı tuş ile numaraya basarak kurulur. Aynı sayıya bir kez daha basmak 
özelliği iptal edecektir ve numarayı deaktif edecektir. Seçilen ayarlama ENTER tuşu ile onaylanır. 
 

Ayarlarda özelliklerin iki durumu da kullanılır buna dikkat çevirin - aşağıdaki tabloda özel olarak 
anlatılmıştır. Seçenekler 3, 4 ve 5 sadece ECLİPSE 32 de erişilirdir. 
 
Verilen seçeneklerin açıklaması tabloda yer almakta: 

No Seçenek Anlatım 

1 PGM çıkış/ 
siren 

Seçenek PGM01’in çalışmasını seçme imkanını sunar: 

PGM Çıkış () - PGM01 genel amaçlı çıkış gibi çalışır.  
Siren (1) - PGM1 siren bağlama çıkışı gibi çalışır. Seçenek seçerken 
sistemde bağlı olan sirenlerin çalışması için genel ayarlar kabul edilir ve 
adres 3013’den 3012’ye kadar PGM 01 aktif ve deaktif etmek için ayarlar 
dikkate alınmaz. PGM1i siren bağlama çıkışı gibi çalışma seçildiğinde, 
siren bölgede hasar olduğunda çalışır, adres 3012 ile birleşirler. 

2 Polarite Seçnek çıkışın çalışma seviyesini seçme imkanı sunar: 
 

Normal () (NO) Aktif durum yüksek seviyedir: +12 V 

Ters çevirmek (2) (NC) Aktif durum düşük seviyedir: 0 V 
 

3 Saniye/ 
dakika 
gecikmesi 

Bu parametre adres 3019’da PGM1 aktivasyonunun gecikmesi için girilen 
değer ile alakalıdır. 
Saniye gecikmesi () – adres 3019da girilen gecikme saniyeler ile 
ölçülür. 
Dakika gecikmesi (3) – adres 3019’da girilen gecikme dakikalar ile 
ölçülür. 
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4 Yangın 
sireni 

Seçenek PGM1’in siren bağlama çıkışı gibi çalışmada seçilir.  
Seçilen seçenekte çıkış özel modda çelışır: 

On
Off

1

Sec

1 1

3

1 1 1

3
 

Yasaklanan yangın sireni () – seçenek aktif değil. 

İzin verilen yangın sireni (4) – seçenek aktif. 

5 Deaktivasyo
n 
kronometres
i saniye/ 
dakika 

Bu parametre adres 3017’de kronometre çalışması için girilen zaman 
değeri ile iligilidir. 

Kronometre deaktivasyonu saniye () – Adres 3017’ye girilen zaman 
saniyeler ile ölçülür. 

Kronometre deaktivasyonu dakika (5) – Adres 3017’ye girilen zaman 
dakika ile ölçülür. 

 
LED tuştakımları:seçenek “”durumu sönmüş ışık yayan diyot ile sunulur. 
 
Varsayılan ayarlar: 1. PGM çıkış, 2. Polarite normal (+12V), 3. Saniye gecikmesi, 4. Yasaklı 
yangın alarmı, 5. Kronometre deaktivasyonu saniye ile. 

 
 

Adres 3051 de PGM5 seçenekleri programlanır, varsayılan olarak siren bağlama olarak kurulmuş (gösterme 

1). Eğer ilk başta merkezin PGM5’e bağlanımında sirene bağlı değilse sistem hasar 8. Mesajı çıkartacaktır. 

Siren problemi. Çıkış PGM5 sirene bağlı çıkış olarak kullanılmayacak ise yeniden PGM çıkış olarak programlanaması 

gerekir (adres 3051’de özellik PGM çıkış olarak kurulur-gösterme “”). Çıkış varsayılan ayar ile bırakılabilir, fakat hasar 

mesajı vermemesi için direnç 1kom ike sonlandırılması gerek. 

 Örnek: 4 rakamlı adres menüleri kullanma örnekleri. 

                

                                    PGM çıkış                             Siren çıkışı 
 
Örnek: Metin menüleri kullanma örnekleri. 

Şu sıralamayı izleyiniz: 5. Çıkışlar  – 2. PGM – 05. PGM – 2. Seçenekler. Ekranda aşağıdakiler görüntülenecektir: 
 

                 
PGM çıkışı                              Siren çıkışı 

 
* Siren olarak çalışmak için programlanan PGM çıkışları için geçerli değildir. 

PGM 01 
Grup. 

ADRES 3012 

SEÇENEK 312 + 01 

METİN MENÜ 5. Cikislar  – 2. PGMs – 01. PGM – 3. Gruplar 
 

 
PGM 01’e grupları birleştirmek.  

Bu adreste PGM01’e birleşecek grupların çıkışları ait olmalı. Sistemin organizasyonuna bağlı birden 
fazla gruplar kurulur. Grup birleştirmesi için sayılı tuş ile numaraya basılır. Aynı tuşa basmak grubu 
dağıtır. Ayar ENTER tuşu ile onaylanır.  
 
0 tuşunu bütün grupları aynı anda kurmak için kullanabilirsiniz. 
 
Eğer çıkışa birleşen gruplar yok ise o aktif değildir! 
 
Varsayılan ayar: Grup 1 
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Adres 3013, 3014 ve 3015’te PGM1 için aktif eden olayın numarası girilir ve aktivasyon tipine bağlı ek parametreler 
girilir-bölgeler, gruplar, korlar, problemler veya başka özelleştirilmiş olaylar. PGM1 genel amaçlı çıkış gibi çalıştığında 
adreslere programlanan olayların bir anlamı vardır-adres 3011’de seçilmiş seçenek PGM çıkış. 
 
Olay tipleri detayli Tablo 1’de verilmiştir. 
   

Aktif 
PGM 01 

ADRES 3013 

SEÇENEK 313 + 01 

METİN MENÜ 5. Cikislar  – 2. PGMs – 01. PGM – 4. Aktivasyon 
 

 PGM01 için aktif eden olaya numara vermek 
 
Tablo 1’den PGM için aktif eden olay numarası seçilir. Numara sayılı tuşlarla tuştakımı ile girilir ve 
ENTER tuşu ile onaylanır.  
 
Sonradan girilen 2 adres (3014 ve 3015) için varsayılan ayar bu adreste girilen olay numarasına 
bağlıdır. 
 
Varsayılan ayar: 27 – Grupta alarm 

 

AktP1 
PGM 01 

ADRES 3014 

SEÇENEK 314 + 01 

METİN MENÜ 5. Cikislar  – 2. PGMs – 01. PGM – 5. Aktiv.Param. 1 
 

 PGM01 için aktif eden olaya parametre 1  kurulması 
 
Parametre tipi adres 3013 deki aktif eden olayın numarasına bağlıdır – tablo1’e bak. 
 
Varsayılan ayar: olay 27 için bütün parametreler 

 

AktP2 
PGM 01 

ADRES 3015 

SEÇENEK 315 + 01 

METİN MENÜ 5. Cikislar  – 2. PGMs – 01. PGM – 6. Aktiv.Param. 2 
 

 PGM01 için aktif eden olaya parametre 2 kurulması 

Parametre tipi adres 3013 deki aktif eden olayın numarasına bağlıdır-tablo1’e bak. 
 
Varsayılan ayar: yok 

 

PGM 01  
ZaIpt 

ADRES 3017 

SEÇENEK 317 + 01 

METİN MENÜ 5. Cikislar  – 2. PGMs – 01. PGM – 7. Kapat.Zaman. 
 

 

 

Kronometreyi deaktive etmek PGM 01 – adres 3013'te gercekleşecek olayin deaktivasyon 
zamanını ayarlama 
 
Bu adrese verilmiş olan zamanın bitiminde çıkışın durumu tekrar eski halini alır. 000'dan 255'e kadar 
zaman araığı girilir, zamanin tipi (saniye veya dakika) 3011 adresine göre değişir, seçenek 5. 
Belirtilmiş oldugu üzere zaman tipi olarak saniye seçilmiştir. 
   
Varsayılan ayar: [000]  
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PGM 01 
ZaGec 

ADRES 3019 

SEÇENEK 319 + 01 

METİN MENÜ 5. Cikislar  – 2. PGMs – 01. PGM – 8. Gecikme 
 

 

PGM 01 aktivasyon için geciken zaman  
3013 adresine programlı olan olayın gecikme zamani bu adrese kaydedilir. PGM 01  bir gecikme 
zamanı belirecektir bu adrese verilmiş olan sure içeriğinde.000'dan 255'e, kadar zaman aralığı girilir, 
zaman tipi (saniye veya dakika) 3011 adresine göre değişir, seçenek 3. Belirtilmiş olduğu üzere 
zaman tipi olarak saniye seçilmiştir. 
 
Varsayılan ayar: [000]  

 
 
 

 
TABLO 1-Olayların tipleri 
Aktif eden olay girildiğinde ve deaktif eden olay yok ise, çıkış aktif edilen olay anlatımı şeklindeki gibi yenilenir! 
 

 

ADRES: 
3xx3 - Aktivasyon 

ADRES: 
3xx4 – Parametre 1 

ADRES: 
3xx5 – Parametre 2 

OLAY No Bolgeden olay Anlatımı PARAMETRE 1 PARAMETRE 2 

00 Çıkış kullanılmıyor   

01 

Bölge açılması 
“veya” kuralı ile aktif olur (sayılan 
bölgelerden en azindan birisi açik ise, 
PGM çalışmaya başlar) 
“ve” kuralı ile aktif olur (sayilan 
bolgelerden hepsi kapali 
ise, PGM yenilenir) 

Bölgeye numara verin “DAN” 
 

Bölgeye numara verin 
“KADAR” 
“00” – kullanılmıyor, sadece 
''DAN” kullanılabiliyor 
 

02 Kullanılmıyor - - 

03 

Bölge atlaması 
“veya” kuralı ile aktif olur (eğer 
bölgelerden en azindan birisi 
atlatılmışsa, PGM işleme başlar,  
atlatılma şeklinin bi önemi olmaz) 
Deaktive kuralı olarak “VE” (sayılan 
bölgelerden hepsi 
atlatılmamışsa, PGM yenilenir 

Bölgeye numara verin “DAN” 
 

Bölgeye numara verin 
“KADAR” 
“00” – kullanılmıyor, sadece 
''DAN” kullanılabiliyor 

04-07 Kullanılmıyor - - 

08  

Bölgeden tamper  
Aktivasyon kuralı olarak “VEYA” 
(eğer bölgelerden birisi en azından 
tamper ise, PGM işleme başlar) 
Deaktive kuralı olarak “VE” (sayılan 
bölgelerden hepsi tamperde 
değilse, PGM yenilenir) 

Bölgeye numara verin “DAN” 
 

Bölgeye numara verin 
“KADAR” 
“00” – kullanılmıyor, sadece 
''DAN” kullanılabiliyor 

09-11 Kullanılmıyor - - 

12 

Grup içinde alarm devresi 
“VEYA” prensibine göre devreye girer 
(sayılan zonlardan en az bir tanesi 
alarm durumundaysa, PGM tetiklenir) 
“VE” prensibine göre devre dışı kalır 
(sayılan zonların tamamı alarm 
durumunda değilse, PGM geri 
yüklenir ) 

Bölgeye numara verin “DAN” 
 

Bölgeye numara verin 
“KADAR” 
“00” – kullanılmıyor, sadece 
''DAN” kullanılabiliyor 

13 Kullanılmıyor - - 

14 
Yangin bolgesinde alarma 
Aktivasyon kuralı olarak  
“VEYA” (eğer bölgelerden birisi en 

Bölgeye numara verin “DAN” 
 

Bölgeye numara verin 
“KADAR” 
“00” – kullanılmıyor, sadece 



Seri ECLIPSE 8/ 32 – Mühendis programlamasının tanıtımı 

 

 
50 

azindan yangin alarmında ise, 
PGM işleme başlar) 
Deaktive kuralı olarak “VE” (sayılan 
bölgelerden hepsi  yangin alarm 
bölgesinde değilse, PGM yenilenir) 

''DAN” kullanılabiliyor 

15 Kullanılmıyor - - 

16 

Tıp bolgesinde alarm 
Aktivasyon kuralı olarak  
“VEYA” (eğer bölgelerden birisi en 
azından tıp alarmında ise, 
 PGM işleme başlar) 
Deaktive kuralı olarak “VE” (sayilan 
bölgelerden hepsi tıp alarm 
bölgesinde değilse, PGM yenilenir) 

Bölgeye numara verin “DAN” 
 

Bölgeye numara verin 
“KADAR” 
“00” – kullaıllmıyor,  sadece 
''DAN” kullanılabiliyor 

17-19 Kullanılmıyor - - 

OLAY No GRUPTAN OLAY Anlatım PARAMETRE 1 PARAMETRE 2 

20  

Gruba güvenlik dair etmek 
Aktivasyon kuraı olarak “VEYA” (eğer 
bölgelerden birisi en azından 
güvenlik altında ise, PGM işleme 
başlar).  
Deaktive kurali olarak “VE” (sayilan 
bolgelerden hepsi guvenlik altinda 
degilse, PGM yenilenir) 

Açma tipi girin *: 
1 – Tam giriş 
2 – Kalma ile giriş 
3 – Gece güvenliği 
 
* Belirtilmiş tipilere göre açma 
tipi yapılır. 

- 

21* 

Gruptan guvenliği çıkarma 
Aktivasyon kuralı olarak “VEYA” 
(eğer bölgelerden birisi en azından 
güvenlik kaldırılmişsa, PGM işleme 
başlar) 
Deaktive kuralı olarak “VE” (sayılan 
bölgelerden hepsi güvenlik altinda 
ise, PGM yenilenir) 

- - 

22-26 Kullanılmıyor - - 

27 

Grupta Alarm 
Aktivasyon kuralı olarak “VEYA” 
(eğer bölgelerden birisi en azından 
gruptaki alarmda ise, PGM işleme 
başlar) 
Deaktive kuralı olarak “VE” (sayılan 
bölgelerden hepsi gruptaki alarm 
altındaysa, PGM yenilenır) 

Alarm tipini girin*: 
1 – Zorlama 
2 – Yangın 
3 – Panik 
4 – Тamper 
5 – Tip alarmı 
6 – Saldırı kodu  
 
* Varsayılan  olarak açma tipi 
yapılır. 

- 

28* 

Grupta Alarm-Yenilenme 
Aktivasyon kuralı olarak “VE” 
(gruptakilerin tamamı ile alarmdan 
yenilenmesi, PGM işeme başlar). 
Deaktivasyon kuraı olarak “VEYA” 
(eğer gruptakilerden en azından birisi 
hala alarmadaysa, PGM yenilenir) 

Alarm tipini girin*: 
1 – Zorlama 
2 – Yangın 
3 – Panik 
4 – Тamper 
5 – Tip alarmı 
6 – Saldırı kodu 
 
* Varsayılan  olarak açma tipi 
yapılır. 

- 

29 
 

Grupta Panik 
Aktivasyon kuralı olarak  “VEYA” 
(eger bir grupta panik vars, PGM 
işleme başlar) 
Deaktivasyon kuralı olarak  “VE” 
(eğer bütün gruplarda yenilenme 

Panik tipi girin*: 
1 – Sessiz Panik 
2 – Sesli Panik 
3 – Sessiz Tip 
4 – Sesli Tip 
5 – Yangın 

- 
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başlarsa panikten, PGM yenilenir)  
* Varsayılan  olarak açma tipi 
yapılır. 

30* 

Grupta Panik – Yenilenme 
Aktivasyon kuralı olarak  “VE” (tüm 
gruptakilerin panikten kurtulması,  
PGM işleme başlar) 
Deaktivasyon kuralı olarak “VEYA” 
(eğer en azından bir grupta panik 
varsa, PGM yenilenir) 

Panik tipi girin*: 
1 – Sessiz Panik 
2 – Sesli Panik 
3 – Sessiz Tip 
4 – Sesli Tip 
5 – Yangın 
 
* Varsayılan  olarak açma tipi 
yapılır. 

- 

31-35 Kullanılmıyor - - 

OLAY No KOD'lu Olaylar Tanıtım PARAMETRE 1 PARAMETRE 2 

36 
 

Geçerli kod girmek 
Gecerli kod girildiğinde aktive 
olur, PGM işleme başlar. “VEYA” 
fonksiyonu. 
Deaktive olma zamanı-5 saniye 

Geçerli başlangıç kod 
numarası girin. 

Gecerli bitiş kod numarası 
girin. 

Sadece bir kod girebilmek icin 00 girin adrese PARAMETRE 
2'den. Bütün kodları girebilemek icin 00 girin sistemdeki iki 
adresede. 

37 

Saldırı kodu girin 
Kodların birini girince aktive olur,  
PGM işleme başlar. “VEYA” 
fonksiyonu. 
Deaktive olma zamanı-5 saniye 

Geçerli başlangıç kod 
numarası girin. 

Geçerli bitiş kod numarası 
girin. 

Sadece bir kod girebilmek icin 00 girin adrese PARAMETRE 
2'den. Bütün kodları girebilemek icin 00 girin sistemdeki iki 
adresede. 

38 

3 hatalı kodun girilmesi 
3 yalniş kod girilince aktive olur. 
Deaktive olma zamanı-5 saniye. 
Klavye bloke etme 
0011 adres ayarı “Devrede” olmalıdır. 

- - 

39 

Gecerli kontaksız kart kullanmak 
Sadece kart ve PGM ortak gruplarda 
yer aldığı durumlarda ve gruplardan 
en az birinin koruması devre dışı 
olduğunda. 
Kartlarin birisi kullanilirsa aktif olur, 
PGM işleme başlar. “VEYA”  
fonksiyonu. 
Deaktive olma zamanı-5 saniye. 

Kartın kullanım numarasını 
girin başlangiç için. 

Kartın kullanım numarası girin 
bitiş için. 

Sadece bir kod girebilmek icin 00 girin adrese PARAMETRE 
2'den. Bütün kodları girebilemek icin 00 girin sistemdeki iki 
adresede. 

40 

Geçersiz kontaksız kart 
Okuyucuya geçersiz kart 
getirildiğinde aktif olur. 
Deaktive olma zamanı-5 saniye. 

- - 

41-46 Kullanılmıyor - - 

OLAY No Hasar olayı anlatım PARAMETRE 1 PARAMETRE 2 

47 

Hasarın meydana gelmesi 
En azından bir problem aktif olursa, 
PGM işleme başlar - “Veya” 
fonksiyonu 
Bütün problemler cözüldüğünde 
deaktif olur - “Ve” fonksiyonu. 

Hasar tipi girin*: 
1 – ana kaynagı kaybetmek 
2 – pil yok 
3 – yanmış koruyucu 
4 – telefon hattı yok veya 
iletişim hasarı  
5 – Тamper  
6 – system data bus hatası  
7 –  yangın hattında hasar  
8 – siren hasarı  
 
* Varsayılan olarak bürün 
hasarlar seçilmiştir. 

- 
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48* 

Hasar – yenileme  
Bütün problemleri cözdükten sonar 
aktif olur  - “ve” fonksiyonu.  
En azından bir problem çıktığında 
deaktif olur  - “veya” fonksiyon. 
 

Hasar tipi girin*: 
1 – ana kaynagı kaybetmek 
2 – pil yok 
3 – yanmış koruyucu 
4 – telefon hattı yok veya 
iletişim hasarı  
5 – Тamper  
6 – system data bus hatası  
7 –  yangın hattında hasar  
8 – siren hasarı  
 
* Varsayılan olarak bürün 
hasarlar seçilmiştir. 

- 

49-54 Kullanılmıyor - - 

OLAY No Özel olaylar anlatım PARAMETRE 1 PARAMETRE 2 

55 
Mühendis menüsüne giriş 
Mühendis menüsüne girişte aktif olur. 
Çıkışta deaktif olur. 

- - 

56 - 58 Kullanılmıyor - - 

59 

“Çan” sinyali  
Gruplardan birinde çan devreye 
girince aktif olur. 
“veya” fonksiyon. 
Zaman ile deaktif olur-5 saniye  

- - 

60 

Açık güvenlik ile kayıt  
Bölgeye  parametere“aktif iken kayıt” 
ile hasar verme aktif eder. 
Zaman ile yenilenir-1 dakika  

- - 

61 

Yangın detektörünü sıfırlama 
Grup için yetkili kod girilerek olay 
hafızası silinir ve sonar aktif olur  
Zaman ile deaktif olur-5 saniye 

- - 

62 
Zaman grafiği 
Zaman grafiğini gözler. 

1’den 8’e kadar zaman grafiği 
numarası girin. 

- 

63* 
PGM kronometre  
Sadece deaktive eden olay. Zaman 
bittikten sonar PGM yenilenir. 

0’dan 255’e kadar dakika 
zaman girin. 

 

64 

Uzaktan kumanda ile yönetme  
İletişim modülü ile kumandalı aktif ve 
deaktif etme-AJAX, VD/DTMF, sayılı 
iletişimci ve ARGUS. 
PRosTE yazılım ile kumandalı 
yönetme. 

- - 

65 

Uzaktan erişim 
Sistemde uzaktan erişim 
gerçekleştiğinde PGM’iaktif ve deaktif 
etmek. 

- - 

66 

 
Alarm veya giriş zamanı 

- - 

67-72 Kullanılmıyor - - 

 
* Bir parametreden fazla kurulabilir. 

* Not: Yazılım kontrolünde 1.87 olaylar erişilemez. 

ECLİPSE 8 kontrol panellerinde kısıtlı olaylar erişilir: 21, 21, 27, 39, 47, 61, 64, 66. 
Olay numarası 66 sadece ECLİPSE 8 için erişilir. 
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4. GRUPLAR  
“Gruplar” menüsüne sistemde gruplara bağlı parametre ayarları girilir. 
Bazı adresler sadece LCD tuştakımı ile programlanabilir! 
 
Dikkat: ECLİPSE 8panelinde sadece 1 grup çalışmak için erişilir-grup 1. 

 
Seri konrol panelleri ECLİPSE - Gruplar için Özetlenmiş bilgi:  

Panel Grup sayısı 

ECLIPSE 8 1 

ECLIPSE 32 8 

 
Menü 4 da adreslerin hızlı tabloları “4. Gruplar” 

Adres numarası Programlama parametresi ECLIPSE 8 ECLIPSE 32 

4 0 0 0 Hesap numarası için rakam sayısı   

4 0 0 1 İkili etki modu   

4 0 0 2 Haraket eksikliği olduğu zaman açma   

4 0 0 3 Grafik ile açmayı erteleme   

4 0 1 0 GRUP 01 çıkış zamanı   

4 0 1 1 GRUP 01 giriş zamanı   

4 0 1 2 GRUP 01 alarm dönemi   

4 0 1 3 GRUP 01 hesap numarası    

4 0 1 4 GRUP 01 özellik 1  (siren seçeneği)   

4 0 1 5 GRUP 01 özellik 2 (açma/ kapama)   

4 0 1 6 GRUP 01 panik tipleri   

4 0 1 7 GRUP 01 isim   

4 0 1 8 GRUP 01 siren gecikmesi   

4 0 1 9 GRUP 01 zaman grafiği   

4 0 2 0 GRUP 02 çıkış zamanı   

4 0 2 1 GRUP 02 giriş zamanı   

4 0 2 2 GRUP 02 alarm dönemi   

4 0 2 3 GRUP 02 hesap numarası    

4 0 2 4 GRUP 02 özellik 1  (siren seçeneği)   

4 0 2 5 GRUP 02 özellik 2 (açma/ kapama)   

4 0 2 6 GRUP 02 panik tipleri   

4 0 2 7 GRUP 02 isim   

4 0 2 8 GRUP 02 siren gecikmesi   

4 0 2 9 GRUP 02 zaman grafiği   

… 

4 0 8 0 GRUP 08 çıkış zamanı   

4 0 8 1 GRUP 08 giriş zamanı   

4 0 8 2 GRUP 08 alarm dönemi   

4 0 8 3 GRUP 08 hesap numarası    

4 0 8 4 GRUP 08 özellik 1  (siren seçeneği)   

4 0 8 5 GRUP 08 özellik 2 (açma/ kapama)   

4 0 8 6 GRUP 08 panik tipleri   

4 0 8 7 GRUP 08 isim   

4 0 8 8 GRUP 08 siren gecikmesi   

4 0 8 9 GRUP 08 zaman grafiği   
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Grup 
KodUzun 

ADRES 4000 

SEÇENEK 400 

METİN MENÜ 6. Gruplar – 1. Kod Uzunl. 
 

 Gruplarla iletişim için hesap numaralarına rakam sayısı girmek. 
 
İletişim için hesap numaralarının uzunluğu 4 veya 6 – sayılı olabilir. Her rakamlı tuşa basmak veya 
ok işaretlerini kullanamak parametenin değerini değiştirir.  
 
Adreste ayarlanan parametre: 

4 İletişim için hesap numaraları 4 sayılıdır. 

6 İletişim için hesap numaraları 6 sayılıdır. 

 
Dikkat: 4-sayılı numaradan 6-ya geçışte sonuna otomatik olarak 00 eklenecektir. Mesela 1234 4-
sayılı numara, 123400 6-sayılı numara olcaktır. 

6 sayılıdan 4 sayılı numaraya geçişte sadece ile 4 sayı geçerli olacaktır. Örnek: 123456 
numarası 1234 olacaktır. Sayı tekrarlaması yüzünden 6 sayılıdan 4 sayıla geçiş pek taviye 
edilmez. 
 
Varsayılan ayar: 4 sayılı 

 
 

Cift  
Aksiyon 

ADRES 4001 

SEÇENEK 401 

METİN MENÜ 6. Gruplar – 2. Cift Hareket 
 

 “Cift etki” özelliği verilmiş bölgeler için bekleme zamanı kurma. 

Bu adreste 1’den 5 dakikaya kadar zaman aralığı girilir. Bu süreçte sistem aynı veya farklı bölgeden 
ikinci bir hareket bekler. İkinci hareket devreye geçtiğinde alarm durumu kayıt edilir. Alarm durumu 
15 saniye içinde ilk detektör aktivasyonundan sonra bir yenileme yok ise yone kayıda geçer. 
 
Varsayılan ayar: 3 dakika  

 
 

Har01  
Kurma 

ADRES 4002 

SEÇENEK 402 

METİN MENÜ 6. Gruplar – 3. Ek.Harek.Kurma 
 

 
Bölgede hareket eksik iken güvenliği devreye sokma zamanını ayarlama. 

Bu adreste 1’Den 255 dakikaya kadar zaman aralığı girilir, bu süre sona erdikten sonra otomatik 
olarak sistem güvenlik altına girecektir. Bütün gruplar için ayarlanan zaman aynıdır. Hareket eksik 
olduğu zaman otomatik açma adres 4xx5 deki (işlem 5) grup için izin verilir, xx 1’den 8’e kadar grup 
numarasıdır. Adrese 000 rakamı girmek parametre yasak demektir. 
 
Bütün gruptaki bölgeler kapalı (açmak için hazırken) ve adreste 1’den 255dakika  kadar zaman 
ayarlı ise hareket yok iken otomatik açma aktif olacaktır. Grup için adres 4xx5 ‘e girilen seçenek 
ayarlarını kontrol edim (işlem 5 onaylı olması gerek). 
 
Varsayılan ayar: [000]  
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IptOt 
Devr 

ADRES 4003 

SEÇENEK 403 

METİN MENÜ 6. Gruplar – 4. Gecikme Zamani 
 

 
Yöneticinin zaman grafiğinde otomatik açmayı erteleme 
 
1’den 255 dakikaya kadar zaman girilir.  
Zaman grafiğini otomatik açma prosedürü başladığında, geçerli yönetici kodu girildiğnde ekrana 
seçme için ek seçenekler çıkartılır. “İptal” seçeneğini seçtiğimizde açmak adrese programlanan 
zaman aralığı süresince gerekleşir, bu minimum 1 dakika olabilir. 000 zamanı girilince otomatik 
grafikle açma yasaklanır.  
 
Eğer otomatik güvenlik alındığı zaman grup hazır değilse prosedür grup hazır olana kadar ertelenir, 
güvenlik altına sonraki dakikada alınacaktır. 
 
Varsayılan ayar: [010]  

 
 

Grup 1 
CiZam 

ADRES 4010 

SEÇENEK 410 + 01 

METİN MENÜ 6. Gruplar – 5. Gruplar – 1. Grup – 01. Cikis Suresi 
 

 Grup 01 için çıkış zamanı programlama 
 
Grup01’e ait olan “giriş/çıkış” tipli bölgeler için çıkış zamanı kurma. 000’dan 255 saniyeye kadar 3 
sayılı rakam girilir. 10 saniyeden küçük zaman aralığı için ilk iki sayı mecbur olarak 00’dır.  
 
Eğer aynı zamanda “giriş/çıkış” tipli bölge iki veya daha fazla gruba ait ise ve güvenlik altına almak 
için kumanda verildiği zaman onların her biri için çıkış zamanı bittikten sonra güvenlik altına alınır. 
Genel bölge ve gruba ait olan son bölge güvenlik zamanına girinceye kadar atlanır. Örnek, bölge 1 
sistemdeki bürün gruplarala birleşmiştir. Eğer grupların 7si güvenlik altında ise, 8zinci grup da 
güvenlik altına girdiğinde Bölge 1 atlanmaya başlar. 
 
Varsayılan ayar: 045 saniye  

 
 

Grup 1 
GrZam 

ADRES 4011 

SEÇENEK 411 + 01 

METİN MENÜ 6. Gruplar – 5. Gruplar – 1. Grup – 02. Giris Suresi 
 

 Grup 1 için giriş zamnı programlama 
 

Grup1’e ait “giriş/çıkış” tipli bölge için giriş zamanı ayarlanır. 000’dan 255 saniyeye kadar 3 sayılı 
rakam girilir. 10 saniyeden küçük zaman aralığı için ilk iki sayı mecbur olarak 00’dır.  
 

“Giriş/çıkış” tipli bölgenın açılması ile giriş zamanı tetiklenir. Bu bölge aynı zamanda birkaç gruba 
aittir. Grupların en azından birinin üzerinde yetkisi olan bir geçerli kullanıcı kodu girilir ise ozaman 
bölge güvenlik altından indirilecektir ve atlanacaktır, diğerleri ise koruma altında moduna geri döner. 
Eğer gruplardan biri alarm dönemine girmiş ise ve geçerli bir kod başka bir grup için girilmiş ise 
ozaman siren çamatı keser, ayarlanmış olduğu gibi alarm dönemi ise devam eder. Giriş zamanı 
bittiğinde alarm olayı oluşur, onu tetikleyen bölge açık veya değil bi önem ifade etmez. 
 
Varsayılan ayar: 015 saniye 
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Grup 1 
Donem 

ADRES 4012 

SEÇENEK 412 + 01 

METİN MENÜ 6. Gruplar – 5. Gruplar – 1. Grup – 03. Alarm Suresi 
 

 Grup1 için sirenlerin alarm dönemine zaman süresi ayarlama 

Bu adreste programlanabilen Siren tipli çıkışlar için zamanı programlama yapılır. Alarm döneminin 
zamanı birmeden önce geçerli kullanıcı kodu girmek alarm döneminin sonu demektir. Alarm dönemi 
için zaman bittikten sonra Siren tipli çıkışlar deaktif olurlar. 000’dan 255 dakokaya kadar 3 sayılı bir 
rakam girilir. 10 dakikadan az zaman aralığı için ilk iki zayı mecbur olarak 0 dir. 
 
Varsayılan ayar: 003 dakika  

 
 

Grup 1 
Ak.No 

ADRES 4013 

SEÇENEK 413 + 01 

METİN MENÜ 6. Gruplar – 5. Gruplar – 1. Grup – 04. Komunik. No 
 

 Grup 1 için merkez istasyonu ile iletişim için hesap numarası girme 

Programlanan Adres 4000’e bağlı 4 yada 6 sembol girilir. 0’dan 9’a kadar ve A’dan F’e kadar 
semboller geçerlidir. Sayılı tuşlar yardımı ile rakam girilir. A’dan F’e kadarharfler aşağıdaki tuş 
kombinasyoları ile olur: 

Harf Sayı kombinasyonu 

A  /  + 0 

B  /  + 1 

C  /  + 2 

D  /  + 3 

E  /  + 4 

F  /  + 5 

 
Not: „ “ Tuşu klavyelerin bir önceki dizaynında kullanılır ve aynı işlevi görür  
 
Varsayılan ayar: 4 sayılı (FFFF)  

 
 

Grup 1 
Ozel 1 

ADRES 4014 

SEÇENEK 414 + 01 

METİN MENÜ 6. Gruplar – 5. Gruplar – 1. Grup – 05. Siren Secenek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup 1 için bu adreste Siren özellikleri programlanır. 
Verilen özellik numarasının sayılı tuşuna basarak aktif edilir. Özellik seçimi basılan sayının numarası 
aktif oluşu ile gösterilir. Aynı sayıyı bir kez daha basmak özelliği iptal eder ve numara deaktif olur. 
Prosedürün sonunda ekranda sadece kurulan özelliklere uyan numaralar aktif olmalı.  
Bir özlelikten fazla özellik kurulabilir. 
 
Şuna dikkat edin, özellik “yangın alarmı zamanı” için parametrenin iki durumu da kullanılır-daha 
aşağıdaki tablonun analtımına bakın. Özellik 3 ve 4 sadece ECLİPSE 32 paneli ile erişilir. 
 

Siren özelliklerinin fonksiyonları: 

1 Açma sinyali Güvenlik altına alma sinyali: 
Yasak () - Açmak için sinyal yoktur  
İzin verilmiş (1) - Siren güvenlik altına alma kumandası verildiğinde bir 
kere için 1 saniye aktif olur. 

2 Kapama sinyali Güvenliği kapatma sinyali: 
Yasak () - Kapamak için sinyal yoktur 
İzin verilmiş (2) - Güvenliği deaktif ettikten sonra sinyal ikikere 
aktif olur. 
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3 Hafıza sinyali Olay hafızası için ses sinyali: 
Yasak () - Olay hafızası için sinyal yoktur. 
İzin verilmiş (3) - Siren, güvenliği kapadığınızda ve grupa alarm var ise, 
4 kez 1 saniye için aktif olur. 

4 10 dakika bildiri Otomatik açmadan 10 dakika önce bildirim: 
Yasak () - Bildirim yoktur. 
İzin verilmiş (4) - Grubu otomatik olarak güvenlik altına alma 
prosedürden 10 dakika önce siren 3 kez 1 saniye için aktif olur. 

5 Yangın alarmı 
zamanı 

Yangın sinyalinin süreci. Yangın tipli bölgelerin deveye girmesi veya 
tuştakımı aracı ile yangın paniği verilmesi ile geçerlidir. SİREN tipli 
programlanabilen çıkışın çalışmasına bu özelliğin programlaması etki 
eder. 
Yasak () - Alam sinyali yangının süresi programlanan adres 4012’deki 
alarm dönemi ila aynıdır. 
İzin verilmiş (5) - Alarm sinyali sisteme geçerli kullanıcı veya yönetici 
kodu girilene kadar devame eder. 

 
Varsayılan ayar: 5. Yangın alarmı zamanı 

 

 

Grup 1 
Ozel 2 

ADRES 4015 

SEÇENEK 415 + 01 

METİN MENÜ 6. Gruplar – 5. Gruplar – 1. Grup – 06. On/ Of Secenek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bu adreste grup 1 için “açık/ kapalı” özellikleri programlanır. 
 
Verilen özellik numarasının sayılı tuşuna basarak aktif edilir. Özellik seçimi basılan sayının numarası 
aktif oluşu ile gösterilir. Aynı sayıyı bir kez daha basmak özelliği iptal eder ve numara deaktif olur. 
Prosedürün sonunda ekranda sadece kurulan özelliklere uyan numaralar aktif olmalı. 
 
Bir özlelikten fazla özellik kurulabilir. Şuna dikkat edin özelliklerin iki durumuda kullanılır. 1, 2 ve 5 
numaralı özellikler ECLİPSE 32 ile erişilirdir. 
 

“Açık/kapalı” özelliklerin fonksiyonları: 

1 
Grafik ile 
kapamak 

Ototmatik olarak zaman grafiği ile kapamak: 
Yasak () – Yok. 
İzin verilmiş (1) – Adres 4019’daki zaman grafiğine göre grubun 
güvenliği otomatik olarak kaldırılacaktır. 

2 Otomatşk 
açamanın tipi -
tam/ kalma ile 

Ototmatik açma tipi kurmak: 
Tam açma () – Otomatik açma tam açma tipinden olacaktır. 
Kalma ile (2) – Otomatik açma kalma ile açma tipinden olacaktır. 

3 
Kapanırken 
atlamaları sil 

Kapatılırken atlama yapılan bölgeleri yenileme: 
Yasak () – Bölgelerin atlaması yenilenmeyecektir. 
İzin verilmiş (3) – Bölgelerin atlaması yenilenecektir. 

4 

Hızlı açılış 

Güvenlik altına hızlı bir şekilde alma: 
Yasak () – Yok. Kullanıcı güvenlik altına almak için önce geçerli kod 
girmesi gerekir. 
İzin verilmiş (4) – Kullanıcı bir tuşa basarak güvenlik altına alabilir. 

5 

Hareket eksik 
olduğu zaman 
açmak 

Hareket eksik olduğu zaman otomatik açmak: 
Yasak () – Yok. 
İzin verilmiş (5) – Grup otomatik olarak adres 4002’ye programlanan 
zaman bittikten sonra koruma altına alınacaktır, hareket eksik olduğu 
zaman grupta birleşmiş bölgelerde. 
 

 
Varsayılan ayar: 4. Hızlı açılış 
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Grup 1 
Panik 

ADRES 4016 

SEÇENEK 416 + 01 

METİN MENÜ 6. Gruplar – 5. Gruplar – 1. Grup – 07. Panikler 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup 1’de panik olay türlerini ayarlamak. 
Panik olaylar ayarlanması yalnızca bir grupa bağlantılı klaviyeler kısayol tuşları ile sinyal vermek için 
geçerli. Hızlı panik tuşları: 1+3- polis, 4+6 tıbbi ve 7+9 yangın. Alarm sinyali göndermek için tuşlar 
tuşlanıyor ve 2, 3 sniye basılı tutuluyor. Çeşitli türler panik seçilebilir. 
 
Sessiz panik (verilen özelliklere göre 2.Sessiz polis ve 4.Sessiz tıbbi yardım adres 4016’da)- 
sadece “PANİK” tipi programlanabilir çıkışlar ve kontrol panelin komunikatörü devreye geçiyor. 
Hiçbir bellek göstergesi yok. Geçerli bir kullanıcı kodu girdikten sonra “HAFIZA” LED'i sürekli yanar- 
led/ tetiklediği bölge numarası ile birlikte. 
Sesli panik (verilen özelliklere göre 1.Polis, 3.Tıbbi yardım ve 5. Yangın adres 4016’da) - “SIREN” 
tipi çıkışlar, “PANIC”  tipi programlanabilir çıkışlar ve kontrol panelin komunikatörü devreye geçiyor. 
Sirenler programlanan zaman gecikmesinden bağımsız olarak aktif hale gelir. 
 
Aşağıdaki panik türleri seçilir: 

 
Aynı anda her türlü panikleri etkinleştirmek için “0” tuşunu kullanın. 
 
Varsayılan ayar: Tüm yasak 

1 Polis panik Polis tipi sesli panik gönderilmesine izin verme. 
Yasaklanmış () – Yok. 
İzin verilmiş (1) – Klaviye tarafından Polis sinyalı verildiğnde “polis tipi sesli 
panik” izin verme - tuşlar 1+3. 

2 Polis sessiz 
panik 
 

Polis tipi sessiz panik  gönderilmesine izin verme. 
Yasaklanmış () – Yok. 
İzin verilmiş (2) – Klaviye tarafından Polis sinyalı verildiğnde “polis tipi 
sessiz panik” izin verme - tuşlar 1+3. 

3 Tıbbi panik Tıbbi tipi sesli panik  gönderilmesine izin verme. 
Yasaklanmış () – Yok. 
İzin verilmiş (3) – Klaviye tarafından Tıbbi yardım sinyalı verildiğnde “tıbbi 
tipi sesli panik” izin verme - tuşlar 4+6. 

4 Sessiz tıbbi 
panik 

Tıbbi tipi sessiz panik  gönderilmesine izin verme. 
Yasaklanmış () – Yok. 
İzin verilmiş (4) – Klaviye tarafından Tıbbi yardım sinyalı verildiğnde “tıbbi 
tipi sessiz panik” izin verme - tuşlar 4+6. 

5 Yangın panik Yangın tipi sesli panik ayarlama. 
Yasaklanmış () – Yok. 
İzin verilmiş (5) – Klaviye tarafından Yangın sinyalı verildiğnde “yangın tipi 
sesli panik” izin verme - tuşlar 7+9. 

 
 
 

Tuştakımının tuşları ile panik oluşturmak aşağıdaki durumlar meydana gelir: 
1. Birkaç tane tuştakımı panikleri oluştuğu zaman ekranda sonuncu olan gösterilir. 
2. 3 tuştakımımız var ise, biri bir gruptan, ikincisi ikinci gruptan, üçüncüsü her iki gruptan-panikhalinde ilk ikisi 
sadece kendi grubunun paniğini gösterecektir, üçüncüsü ise her iki paniğide. Üçüncü tuştakımında panik 
oluşur ise, diğer iki tuştakımına bilgi gönderilecektir. 
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Grup 1 
Isim 

ADRES 4017 

SEÇENEK 417 + 01 

METİN MENÜ 6. Gruplar – 5. Gruplar – 1. Grup – 08. Isim 
 

 

 

 

Grup 1 isim girme adresi. 
İsim 16 semböle kadar uzun olabilir-hafler ve sayılar,aralıklar dahil. 
İstenilen harfe erişim bir kaç kez sayılı tuşa basmak ile gerçekleşir. Otomatik olarak kürsör harf veya 
sayı seçildiğinde veya ok işaretleri ile manuel olarak hareket eder. Eğer direk olarak sayı girmek 
istiyorsanız tuşu 2-3 saniye basılı tutun. Enter tuşunu basarak isim girmesini onaylayabilirsiniz. 
Detaylar için 2.8 – LCD tuştakımı ile metin girme. 
 
Varsayılan ayar: AREA 1  

 
 

Grup 1 
SirenGes 

ADRES 4018 

SEÇENEK 418 + 01 

METİN MENÜ 6. Gruplar – 5. Gruplar – 1. Grup – 09.Siren Gesik. 
 

 Güvenlik modu “tam açma” da olay “açık kırma” oluştuğunda, programlanabilen siren tipli 
çıkışlar aktivasyonu için zaman gecikmesi. Bu adreste programlanabilen zaman öneme şu 
koşullarda alınır: eğer yangın tipli bölge değilse ve “siren gecikmesi” özelliği Özellikler 2’de açık ise 
(adres 2xx5 xx bölge numarası). Parametre 000’dan 255’e kadar saniyeye kadar 3 sayılı rakamdır. 
 
Varsayılan ayar: 000 saniye 

 

 

Grup 1 
Grafik 

ADRES 4019 

SEÇENEK 419 + 01 

METİN MENÜ 6. Gruplar – 5. Gruplar – 1. Grup – 10. Grafik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup 01 verilen çalışma zamanı.  
Zaman grafiğinin aktiv olduğu zaman gruptaki çalışmada aktivleşecektir. 
1 den 8 e kadar adrese numara verilir zaman grafiğine göre. Eğer grubun belirtilen bir çalışma şekli 
yoksa zaman grafiğine 0 değeri verilir. 
Paramtrelerin değişmesi tuşa basmakla meydana gelir, basılan tuş zaman grafiğine göre seçilir ve 
ENTER ile onaylanır. 5.Zaman grafikleri. 
 
Grup için gerekli olan numaralı programlanma zaman grafiğine göre otomatik olur ve güvenlik altına 
alınır zaman garfiği harekete geçtiği an. Grupta açık bölge bulunduğunda, sistem onların 
kapanmasını bekler (hızlı girişim) ve bu süreden sonra zaman grafiği işleme başlar. 
 
İlk başta numara programlarken zaman grafiğine verilen adres (5xx0 adresin ayarlanması) ve 10 
dakikadan daha az bi süre kaldığında, bu işlem aktiv olmayacaktır. 24 saat içinde otomatik olarak 
grup verilen numaralı zaman grafiğne gore işleme başlar. 
 
Varsayılan ayar: 0 

 
02 den08 numaralı gruplarakadar programlanma benzeri bi şekilde ilerler belirtilen adreslere göre. 
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5. ZAMAN GRAFİKLERİ 
“Zaman grafikleri” menüsü sadece alarm kontrol paneli ECLİPSE 32 için mevcuttur. 
Bu menünün verdiği diğer bir olanak ise, sistemde farklı zaman dilimleri içinde tekrarlanan olayları belirlemektir. Zaman 
şemaları aynı zamanda müşterilere otomatik olarak güvenlik altında olan nesneyin kontrolünü sağlar, otomatik 
açıp/kapama olanağı sağlar ve v.s. 
Sistemde 1 den 8 e kadar zaman iş şeması verilebilir. Her bir grafikte başlangıç ve bitiş zamanı belirtilir, haftadan 
günler, aktiv olacağı zaman ve bayram ve izin günleride. Tatillerin ve izin günlerinin programlanması ek adresler 
sayesinde olur ve bir aya 4 adet böyle adres verilmiştir. 
 

Hızlı adres tablosu “5. Zaman Grafikleri” 

Adres Numaraları Program parametresi ECLIPSE 32 

5 0 1 0 Şema 1 Başlangıç  

5 0 1 1 Şema 1 Son  

5 0 1 2 Şema 1 Günler  

5 0 1 3 Şema 1 Seçenekler  

5 0 2 0 Şema 2 Başlangıç  

5 0 2 1 Şema 2 Son  

5 0 2 2 Şema 2 Günler  

5 0 2 3 Şema 2 Seçenekler  
… 

5 0 8 0 Şema 8 Başlangıç  

5 0 8 1 Şema 8 Son  

5 0 8 2 Şema 8 Günler  

5 0 8 3 Şema 8 Seçenekler  

5 4 1 1 Ocak: tarihler 1 – 8   

5 4 1 2 Ocak: tarihler 9 – 16  

5 4 1 3 Ocak: tarihler 17 – 24  

5 4 1 4 Ocak: tarihler 25 – 31  

5 4 2 x Şubat: tarihler  
… 

5 4 3 x Mart: tarihler  
… 

5 4 4 x Nisan: tarihler  
… 

5 4 5 x Mayıs: tarihler  
… 

5 4 6 x Haziran: tarihler  
… 

5 4 7 x Temmuz: tarihler  
… 

5 4 8 x Ağustos: tarihler  
… 

5 4 9 x Eylül: tarihler  
… 

5 5 0 x Ekim:  tarihler  
… 

5 5 1 x Kasım: tarihler  
… 

5 5 2 x Aralık: tarihler  
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1 ZG 
Basla 

ADRES 5010 

SEÇENEK 510 + 01 

METİN MENÜ 7. Grafikler – 1. Grafikler– 1. Grafik – 1. Baslangic 
 

 
Grafik 1. Başlangıç zamanı verilmesi 
 
Bu adresin programlanması daha az zaman içinde olmalıdır ADRES 5011 ile kıyaslanıldığında, 
verilen bitiş saati grafik 1 de belirtilir. Saat ve dakikalar formatında verilir [SS:DD]. 
 
Verilen ayar: [00:00] 

 

1 ZG Son 

ADRES 5011 

SEÇENEK 511 + 01 

METİN MENÜ 7. Grafikler – 1. Grafikler– 1. Grafik – 2.Son 
 

 
Grafik 1. Bitiş zamanı verilmesi 

Bu adresin programlanması daha büyük zaman içinde olmalıdır ADRES 5010 ile kıyaslanıldığında, 
verilen başlangıç saati grafik 1 de belirtilmiştir. Saat ve dakikalar formatında verilir [SS:DD]. 
 
Eğer müşteri kodu verieln zaman dilimi içinde verirse 08:30 dan 17:00 kadar, kodunu kullanabilir. 
17:00 dan 00:00 kadar ve 00:00 dan 08:30 a kadar kodu aktiv olamaz. 
 
Verilen ayar: [00:00] 

 

1 ZG 
Gunler 

ADRES 5012 

SEÇENEK 512 + 01 

METİN MENÜ 7. Grafikler – 1. Grafikler– 1. Grafik – 3.Hafta Gunleri 
 

 
Grafik 1. Çalışması için hafta içinden günler verilir. 

Grafik 1 kullanılacak olduğu günler ayarlanır. Haftanın bütün günleride seçilebilir, pazartesinden 
pazara kadar, sadece tek gerekli olan sayı tuşunun güne göre seçilmesidir. Günler şu şekilde 
düzenlenir: 
 

Tuş Gün 

1 Pazartesi 

2 Salı 

3 Çarşamba 

4 Perşembe 

5 Cuma 

6 Cumartesi 

7 Pazar 

   
 
Eğer zaman grafiğinde önceki günden “Çarşamba” belirtimişse, sadece onun kodu geçerli olur 
Çarşamba saat 08:30 dan 17:00 kadar. 
 
Verilen ayar: yok 
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1 ZG 
Secen 

ADRES 5013 

SEÇENEK 513 + 01 

METİN MENÜ 7. Grafikler – 1. Grafikler– 1. Grafik - 4. Secenekler 
 

 
Zaman grafiğinde bayram günlerinin kullanılması. 

Bu adreste tatillerinde zaman grafiğinde kullanılması belirtilir. Bu seçenekler verilirken dikkate 
alınması gereken programlanmış olan 5411-5524 adresleridir, bunlara kişisel olarak her ay 
bayramlar ve özel izin günleri belirtilir. 
 
Verilen ayar: yok  

 

2 den 8 numaralı zaman grafiğine kadar benzer şekilde adresler programlanır.  
 
Ek adresler sayesinde bayram ve izin günleri verilir, her bir ay için 4 adet adres önceden belirtilir. Bayram günleri 
aynıdır tüm zaman garfikleri için. Diğer bütün aylar benzer bi şekilde ek adres verilerek programlanır-bak yukarıda 
gösterilmiş olan hızlı tabloya. 
 
 

Ocak 1-8 
Osak 9-16 

Osak 17-24 
Osak 35-31 

ADRES 5411; 5412; 5413; 5414 

SEÇENEK 541 + 01; 542 + 01; 543 + 01; 544 + 01 

METİN MENÜ 7. Grafikler  – 2. Kalendar – 01.Osak 
 

 
Ocak ayı için bayram ve tatil günlerinin belirtilmesi 
 
Ekranda 1 den 8 e kadar günler için alan mevcuttur. İmlecin ok işaretiyle hareket ettirebilinir. Alanın 
sağ tarafına günü yazılır. Bir günü bayram olarak belirtmek için “0” tuşuna basmak gerekir. Bu 
günler “H” harfiyle zaman grafiğinde yer alır. İki kez “0” tuşuna basmak bu günü eski haline getirir. 
 
Endikasyon: 
LCD: İş günleri bu işaretlerle belirtilir “-”. Bayramlar ve izin günleri “H” yazılır. 
LED: Ekranda sadece bayram olarak belirtilen günler işikli bi şekilde gösterilir. 
 
Bütün metin menülerinde bayram günlerinin  programlamasının başlangıçı 01 OCAK alt 
menüsünden olur. Bayram günleri tuş 1 bastırdıktan sonra belli olur. 
Adres ve seçenek menülerinde bayram günleri bir kaç tekrarlanan şekilde ocak ayı örneğinde 
aşağıda görebilirsiniz. 
 

 
 
 
Verilen ayar: Yok 

 

  

 

 

 

 

 

Tatil günleri tanımlama 

 

1 ile 8 arası günler 

 

İmleç ilk gün altında yer 
almaktadır. 1 Ocak tatil 
olarak programlanmıştır. 
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6. İLETİŞİMCİ  
Haberleşme cihazlarının parametrelerini programlama menülerine erişim sadece mühendis kodu girdikten sonra 
mümkündür (7777 varsayılan mühendis kodudur). 
 

ECLIPSE kontrol panel serisi – İletişimci için özetlenmiş bilgi: 

Panel 
Sayısal 

Komünikatör 
Protokoller 

Uzaktan 
Programlama 

Sesli Dialer 

ECLIPSE 8 2 telefon SIA, CID  1 telefon 
ECLIPSE 32 4 telefon SIA, CID  8 telefon 
 
Menü 6 daki adresler için hızlı tablo “6. İletişimci” 

Adres numarası Programlama parametresi ECLIPSE 8 ECLIPSE 32 

6 0 0 0 Sayılı ieltişimci seçenekleri   

6 0 0 1 Deneyim sayısı   

6 0 0 2 Süre testi   

6 0 0 3 Test için başlama saati   

6 0 0 4 Gecikme mesajı   

6 0 1 0 Telefon 1 için  numara     

6 0 1 1 Telefon 1 için protokol   

6 0 1 2 Telefon 1 için mesaj   

6 0 1 3 Telefon 1 için gruplar   
... 

6 0 4 0 Telefon 4 için  numara     

6 0 4 1 Telefon 4 için protokol   

6 0 4 2 Telefon 4 için mesaj   

6 0 4 3 Telefon 4 için gruplar   

6 1 0 0 Sesli Dialer Seçenekleri (VD)   

6 1 0 1 Mesaj Tekrarlama Sayısı   

6 1 0 2 Deneme Sayısı   

6 1 0 3 VD Dili   

6 1 1 0 Telefon 1 için VD Numarası   

6 1 1 1 Telefon 1 için VD Grupları   
... 

6 1 8 0 Telefon 8 için VD Numarası   

6 1 8 1 Telefon 8 için VD Grupları   

6 9 0 0 UDL telefon numarası    

6 9 0 1 PC ID   

6 9 0 4 UDL seçenekleri   

6 9 0 5 Arama sayıları   

 
 

 

Dikkat: Farklı ülkelerde kullanılan PSTN hatları farklılıkları yüzünden, Teletek Electronics AŞ her PSTM 
ağında noktalar için koşulsuz çalışma garantisi veremez. Bu iletişim tesisatlarında yapılan değişikliklere 
veya telefon hizmetleri sağlayan her şirket prosedürleri farklı olduğu için meydana gelir.  
 
Bunun yanı sıra Teletek Electronics AŞ’de üretilen her sinyalli güvenlik sistemi standart telefon hattında 
projelenmiş ve test edilmiştir. Lütfen şunu da dikkate alın alarm kontrol panelini alternatif telefon sistemi 
VoIP’e bağlama, standart telefona bağlanımı kadar etkili olmayabilir. 
 
Eğer Teletek Electronics AŞ üretimi panelleri standart PSTN’e bağlandığında kullanım problemi 
yaşıyorsanız lütfen çıkmiş olan teknik problemin kaldırılması için bize başvurun. 
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6.1 Ana parametreler 

Adresler 60xx grubunda iletişim aygıtlarını katmak için genel parametreler programlanır. 
 

PSTN Sec. 

ADRES 6000 

SEÇENEK 600 

METİN MENÜ 8. Komunikasyon – 1. PSTN – 1. Secenekler 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sayılı iletişimciye seçenek programlama  

Seçenekler bütün programlanmış telefon numaralarıdır. 1’den 6’ya kadar sayılı tuşlar kullanılır 
programlama için. Her sayılı tuşa basma alternatif olarak seçenek durumunu değiştirir. 
 
Şuna dikkat edin ki seçeneklerin iki durumu da kullanılır. ECLİPSE 8 kontrol panelinde seçenek 3 
erişilir değildir. 
 

Sayılı iletişimcinin fonksiyonları: 

1 

Dialer Devreye 
Alma 

VD – sesli dialer kullanma izni. 
Yasaklı () - Sesli dialer kullanımı yasaklanmıştır. 
İzinli (1) - Sesli dialer kullanımına izin verilmiştir.. 
Not: Santralin kontrol panelinde sesli dialer mevcut olmadığı halde sesli 
dialer kullanımına izin verilirse, HIRSIZLIK ALARM olayı durumunda 
melodik ses sinyali çıkacaktır. 

2 
Telefon Hattı 
İzleme 

Telefon hattı izleme izni – TLM izni 
Yasaklı () - Telefon hattı izlenmesi yasaklanmıştır 
İzinli (2) – Telefon hattı izlenmesine izin verilmiştir. Arıza durumunda “4. 
Telefon hattında arıza” olayı göstergelenir. 

3 
TLM Alarm 

Telefon hattında sorun halinde alarm olayı oluşması. 
Yasaklı () – Telefon hattında sorun halinde alarm olayı oluşmaz. 
İzinli(3) - Telefon hattında sorun halinde alarm olayı oluşur. 

4 
Puls/ Tonal 

Ses ile veya darbeli numara aramayı seçmek. 
TONAL () – Ses ile numara arama seçilmiştir. 
PULS (4) – Darbeli numara arama seçilmiştir. 

5 
Kor Arama 

Sinyal “seç” varlığını kontrol etmek. 
Kontrol etmek () – Sinyal “seç” varlığını kontrol etmek. 
Gözü kapalı seçmek (5) – Sinyal “seç” varlığı kontrol edilmez. 

6 

Hepisi/ Altern. 

Programlanan telefon numarasına mesaj gönderme algoritmesı seçmek. 
Hapisi () – Kayıt edilen telefon numarasına mesaj gönermek, mecburi 
diğer kalanlara taklit yollama-taklit ile gönderme. 
Alternatif olarak (6) – en azındanbir telefon numarasın mesaj bönderme 
– alternatif yollama. 
Not: Eğer yollama olayları farklı telefonlara bağlı ise, bu parametrede 
programlama rapor edilmez. Ayrı yollama gerçekleşir. 

7 

PSTN mesaj 
panel 

Mesaj yollama kanalları  

7 ve 8 parametreleri mesaj yollama kanalının tipine göre kombinasyon 
halinde kurulurlar. 
 

7 8 Kanal 
  AJAX ve PSTN kanalarında iletişim yoktur. 
 8 AJAXana kanal, PSTNise rezerv. 

7  PSTNana kanal, AJAXrezerv. 

7 8 İletişim iki kanalla gerçekleşecektir. 
 

8 

 
Seçenek 7 ve 8 (iletişim kanalları) yazılım denetlemesı 1.8 de ve daha yüksek alarm kontrol panel 
serisi ile erişilirler. 
 
Varsayılan ayarlar: 5. Gözü kapalı arama,  6. Alternatif olarak, 7 ve 8 
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DenemeSay. 

ADRES 6001 

SEÇENEK 601 

METİN MENÜ 8. Komunikasyon – 1. PSTN – 2. Den.Sayisi 
 

 Merkez istasyonu ile iletişim için deneme sayısı. 

Bu adreste telefon denetlemesi için merkez istasyonu ile her girilen telefon numarası için iletişim 
deneme sayısı girilir. 0’dan 9’a kadar deneme sayıları girilir. İstenilen değer sayıyı bir kere tuşa 
basarak seçebilirsiniz. 0 değer girildiğinde iletişimci numara çevirmeyecektir. 
 
Bu adreste girilen değer adres 6010, 6020, 6030 ve 6040 her telefon için yapılacak sayılı 
iletişimcinin deneme sayısıdır. 
Girilen değer 4 ve iki telefon numarası, denemelerin hepsi 8 tane yapılmiş olacaktır-her telefon 
numarası için dörder. 
 
Gösterilen deneme sayısına ulaşıldığında merkez istasyonu ile bağlanma denemeleri son bulur. 
Yeni yollama olayı oluştuğunda ancak denemeler yine yapılabilir, ilk merkezi istasyona. 
 
Varsayılan ayar: 4 deneme 

 

Test Suresi 

ADRES 6002 

SEÇENEK 602 

METİN MENÜ 8. Komunikasyon – 1. PSTN – 3. Test mesaj – 2. Donem 
 

 Metinli mesaj gönderme süresi 

000’dan 255 saate kadar metinli mesaj gönderme süresi girilir. Mecbur olarak 3 sayı girilir. 10 saaten 
küçük süre girildiğinde ilk iki sayı 0 olması gerektir. 
 
Varsayılan ayar: 024 saat 

 

Test 1 Saat 

ADRES 6003 

SEÇENEK 603 

METİN MENÜ 8. Komunikasyon – 1. PSTN – 3. Test mesaj – 1. Saat 
 

 Test için başlama saati kurmak. 

İlk saat girilir ve merkez istasyonuna metinli mesaj yollama başlar. Saat ve dakika girme, girilen 
zaman ilk testi yapma süresidir. Bi sonraki yollama Adres 6002’deki ayarlanmış süreden sonrakidir. 
 
Varsayılan ayar: [00:05] 

 
 

Mesaj 
Gecik. 

ADRES 6004 

SEÇENEK 604 

METİN MENÜ 8. Komunikasyon – 1. PSTN  – 4. Problem Gecik. 
 

 Telefon hattı problemi için gecikme mesaji yollamayı kurma  

Bu adreste telefon hattı için problem mesajı göndermeden önce 000’dan 255 dakikaya kadar aralık 
girilir. Mecburi olarak 3 sayı girilir. 10 dakikadan az süre girildiğinde ilk sayıların 0 olması gerek. 

 
Varsayılan ayar: [000] dakika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seri ECLIPSE 8/ 32 – Mühendis programlamasının tanıtımı 

 

 
66 

1 Tel No 

ADRES 6010 

SEÇENEK 610 +01 

METİN MENÜ 8. Komunikasyon – 1. PSTN – 5. Tel. No.  – 1. Tel. No. – 1. Telefon  Num. 
 

 
 

İletişimci için Telefon numarası 1  
 
Maksimum teledon numarası semboller dahil 32 sayıdır. 0’dan 9’a kadar tuşlar sayı girmek için 
kullanılır. Özel semboller girmek için tuş kombinasyonları kullanılır: 
 

1. Tuşlar /  + 0 - Darbeli numara aramaya geçer. Ekranda “P” yazılır. 

2. Tuşlar /  + 1 - Ses ile numara armaya geçer. Ekranda “T” yazılır. 

3. Tuşlar /  + 2 - 2 saniye ara. Ekranda “D” yazılır. 

4. Tuşlar /  + 3 - “Sinyal seç kontrol etme” katılır. Akranda “” yazılır. 

5. Tuşlar /  + 4 - Gözü kapalı arama,sinyal seç kontrol etmeyı kapar. Ekranda # yazılır. 

6. Tuşlar /  + 5 - Bütün girilen harf-sayı kombinasyonunu siler. 
 
Not: „ “ Tuşu klavyelerin bir önceki dizaynında kullanılır ve aynı işlevi görür. 
 
Varsayılan ayar: yok 

 
 

1 Tel Port 

ADRES 6011 

SEÇENEK 611 + 01 

METİN MENÜ 8. Komunikasyon – 1. PSTN – 5. Tel. No. – 1. Tel. No. – 2. Protokol 
 

 Telefon numarası 1 için iletişim protokolü  

Adreste Yükleyici iki protokol arasında seçim yapabilir - CID ve SIA. 

Protokol sayılı tuşa veya ok işaretlerine basarak değişir. Enter tuşu ile onay verilir. 
 
Varsayılan ayar: CID 

 

1 Tel. Mesaj 

ADRES 6012 

SEÇENEK 612 + 01 

METİN MENÜ 8. Komunikasyon – 1. PSTN – 5. Tel. No.  – 1. Tel. No. – 3. Mesaj Tipi 
 

 Telefon numarası 1 içim alarm mesajı 

Bu adreste telefon denetim merkez istasyonuna telefon numarasındaki mesaj akımı programlanır. 

Telefon numarası 1’e sadece bazı mesajlar gönderilebilir ve programlanabilir. İsteğe bağlı telefon 
numarası 3 ye yollanan mesajlardan bazılarını taklit etmek için yine adres 6022 ye programlanması 
gerek. Eğer hangi telefona mesajın gönderileceğinin bir anlamı yok ise ozaman adres 6022 ye 
hicbirşeyin programalası gerekmez. 

1’den 8’e kadar sayılı tuşlar programlama için kullanılır. Her tuş bastırma alternatif mesaj durumunu 
değiştirir-yollansın (parametrenin aktif durumu) veya yollanmasın (parametrenin deaktif durumu). 
Prosedürün sonunda ekranda sadece aktif olması gereken paprameteler kurulmuş mesaj yollamaya 
yanıt verenlerdir. 
 
Mesaj kurma tipleri: 

1 Alarm & Duzeldi Olay için mesaj yollama: 
- ALARM 
- ALARM yenileme 

2 Sabotaj & Duzeldi Olay için mesaj yollama: 
- TAMPER 
- TAMPER yenileme 

3 Panik & Baski Olay için mesaj yollama: 
- PANİK  
- Saldırı altında için girilen kod  
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4 Yangin Alarm Olay için mesaj yollama: 
- YANGIN 
- YANGIN yenileme 

5 Kur, Devre Disi, Bypass Olay için mesaj yollama: 
- Güvenlik altına girme 
- Güvenliği kapatma 
- Bölge atlaması  

6 Tibbi Alarm Olay için mesaj yollama: 
- TIBBİ alarm 
- TIBBİ yenileme alarmı 

7 The.prob. & Duzeldi Olay için mesaj yollama: 
- HASAR 
- HASAR yenileme 

8 Ozel Olay için mesaj yollama: 
- Tuştakımı engelleme 
- Mühendis menüsüne giriş 
- Mühendis menüsünden çıkış  
- İndirme başlat  
- İndirme bitir 
- Periodik test 
- Manuel test 
- Kaynak 
- Sıfırlama 
- Saati değiştirme 
- Eksik eygıt 
- Yenilenen aygıt 
- Kullanıcı kodu değiştirme 

 
Varsayılan ayar: Bütün mesajlar onaylıdır 

 

1 Tel. Grup. 

ADRES 6013 

SEÇENEK 613 + 01 

METİN MENÜ 8. Komunikasyon – 1. PSTN – 5. Тel. No. – 1. Tel. No. – 4. Katilma 
 

 

 
Sayısal komünikatörün 1 no.lu Telefon numarasına grup atama. 
 
Bı adrese telefon numarası 1 ‘e gruplara ait olan numaralar birleşir. 
Sistem yapısına göre bir ya da daha fazla grup verilebilir. Grup birleştirmek için sayılı tuşa basın. 
Aynı sayıyı bir daha basmak grubu ayırır, seçilen ayar ENTER tuşu ile kayıt edilir. 
 
Aynı anda bütün grupların birleşmesi için 0’a basın. 
 
Telefon numarasına birleşen grup yok ise o aktif olmayacaktır. 
 
Varsayılan ayar: Grup 1 

 
 
Telefon numaraları 2 ve 4 aynı şekilde programlanır adreslere. 
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6.2 Sesli Dialer 

Aşağıdaki adreslerin programlanması ancak panelin ana devre kartına ECLIPSE VD sesli dialer monte edilmişse 
mümkün olacaktır.  

VD 
SEÇENEKLERİ 

ADRES 6100 

SEÇENEK 670 

METİN MENÜ 8. Komünikatör – 2. Sesli dialer – 1. VD Seçenekler 
 

 
Sesli Dialer Seçenekleri Programlama 
Seçenekler bütün programlanan telefon numaraları için ortaktır. Programlama esnasında 1 ve 2 
no.lu rakam tuşları kullanılır. Tuşlara basıldıkça seçenek durumu değişir.  
 
Sesli Dialer Seçeneklerin İşlevleri: 

1 Olay İçin 
Rapor 
Gönderme 
Seçeneği 

Meydana gelen olay için rapor gönderme seçeneği. 
Yasaklı () – Dialer meydana gelen olay için rapor göndermez. 
İzinli (1) – Dialer, girilen telefon numaraları üzerinden kullanıcıya meydana 
gelen olay için rapor gönderir.  

2 Kullanıcı 
Tarafında 
Kumanda 
Edilme 
Seçeneği 

Kullanıcı tarafından harici telefon hattı üzerinden kontrol seçeneği. 
Yasaklı () –  Kullanıcı tarafından harici telefon hattı üzerinden kontrol 
seçeneği yasaklanmıştır. 
İzinli (2) – Kullanıcı tarafından harici telefon hattı üzerinden kontrol 
seçeneğine izin verilmiştir – bkz. EK 4 – kontrol algoritması. 

 
Göstege: 
LCD: Metin menülerinde seçenek “1” tuşuna basılarak devreye alınır – seçenek açıklaması 
önünde „“ işareti göstergelenir. 
LED: Tercih edilen seçeneğe karşılık gelen rakam tuşuna basılır. İzinli seçeneklere karşılık gelen 
zon ledleri sürekli olarak yanar. 
 
Varsayılan ayarlar: bütün seçenekler yasaklıdır 

 
 

VD MESAJ 
TEKRARLAMA 

ADRES 6101 

SEÇENEK 671 

METİN MENÜ 8. Haberleşme – 2. Sesli dialer – 2. VD Mes. Tekr. 
 

 Sesli dialer mesaj tekrarlama sayısı tanımlama 
 
Bu adresten sesli dialer mesaj tekrarlama sayısı programlanabilir. 0 ila 9 arası değer girilebilir. 0 
değer girilmesi halinde sesli dialer meydana gelen olaylar için tekrarlamaksızın tek bir mesaj 
gönderecektir.  1 değer girilmesi halinde sesli dialer meydana gelen olaylar için mesaj gönderecek 
ve mesajı bir kez daha tekrarlayacaktır. Girilen değer ENTER tuşuna basılarak teyit edilir. 
 
Varsayılan ayarlar: [3] 

 
 

VD DENEME 
SAYISI 

ADRES 6102 

SEÇENEK 672 

METİN MENÜ 8. Haberleşme – 2. Sesli dialer – 3. VD Deneme sayısı 
 

 Sesli dialer tarafından mesaj iletme deneme sayısı tanımlama 
 
Bu adreste adres 6110’dan Telefon 1 ve adres 6120’den Telefon 2 v. b. için girilen telefonlara sesli 
dialerden mesaj iletme deneme sayısı tanımlanabilir. 0 ila 9 arası değer girilebilir. 0 değer girilmesi 
halinde dialer 1 deneme yapacak; 1 değer girilmesi halinde dialer iki deneme yapacak v. b. 
Girilen değer ENTER tuşuna basılarak teyit edilir. 
 
Varsayılan ayarlar: [3] 
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VD DİLİ 

ADRES 6103 

SEÇENEK 673 

METİN MENÜ 8. Haberleşme – 2. Sesli dialer – 4. VD Dili 
 

 

 

 

 

Sesli dialer mesajları için dil tanımlama 
Bu adresten sesli dialerin ileteceği mesajların dili seçilir. Belirli bir dile karşılık gelen iki rakamlı 
değeri girmek için rakam tuşlarını kullanınız. Girilen değer ENTER tuşuna basılarak teyit edilir. 

Dikkat:  Mesaj dili varsayılan olarak İngilizcedir. Lütfen sesli dialerin Bulgarca mesaj dili destekleyip 
desteklemediğini ve bu adres üzerinden hangi değerin programlanması gerektiğini öğrenmek için 
distribütörünüze başvurunuz. . 
 
Varsayılan ayarlar: [00] 

 
 

VD TEL. 01 
NUMARA 

ADRES 6110 

SEÇENEK 680 +01 

METİN MENÜ 8. Haberleşme  –  2. Sesli dialer – 5. VD Telefonlar – 1. VD 1. telefon – 1. 1 no.lu Telefon numarası 
 

 
 

Sesli dialer için 1 no.lu Telefon numarası. 
 
Telefon numarasının uzunluğu özel simgelerle birlikte maksimum 32 karakterdir. Rakam girişi için 0 
ila 9 arası tuşlar kullanılır. Özel simgelerin girilmesi için şu tuş kombinasyonları kullanılır:  

1. /  + 0 tuşları – İmpuls aramaya geçer. Ekranda “P” görüntülenir. 

2. /  + 1 tuşları -  Sesli aramaya geçer. Ekranda “T” görüntülenir. 

3. /  + 2 tuşları -  2 saniye duraklama. Ekranda “D” görüntülenir. 

4. /  + 3 tuşları -  „Ara Sinyalini Kontrol Etme” devreye girer. Ekranda “” görüntülenir. 

5. /  + 4 tuşları – Kör arama; „Ara Sinyalini Kontrol Etme” devre dışı kalır. Ekranda “#” 
görüntülenir. 

6. /  + 5 tuşları – Girilen bütün rakam ve harf kombinasyonu silinir. 
 

Not:  klavyelerin bir önceki dizaynında kullanılır ve aynı işlevi görür. 
 
Varsayılan ayarlar: yok 

 

VD TEL. 01 
GRUPLAR 

ADRES 6111 

SEÇENEK 681 + 01 

METİN MENÜ 8. Haberleşme –  2. Sesli dialer – 5. VD Telefonlar – 1. VD 1. Telefon – 2. Atama 
 

 

 
Sesli dialerin 1 no.lu Telefon numarasına grup atama. 
 
Bu adresten sesli dialerin 1 no.lu Telefon numarasına numaranın ait olması istenen gruplar atanır. 
Sistemin yapısına bağlı olarak bir veya birden fazla grup atanabilir. Grup atama için grup 
numarasına karşılık gelen rakam tuşuna basılır. Aynı tuşa tekrar basılması halinde atama iptal edilir. 
Seçilen konfigürasyon ENTER tuşuna basılarak teyit edilir. 
 
Bütün grupları atamak için „0 tuşuna basınız“. 
 
Telefon numarası, numaraya grup atanmadıysa etkisiz halde kalacaktır! 
 
Varsayılan ayarlar: 1. Grup 

 
Sesli dialerin 2 ila 8 arası Telefon numaraları ilgili adreslerden aynı şekilde programlanır. 
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6.3 Kumandalı programlama 
Bazı adres 69xx gruplarında sayılı iletişimcinin kumandalı programlaması için parameteler ayarlanır. ECLİPSE 32 de 
sadece kumandalı parametre  programlama erişilirdir. 
 
 

UDL Tel No 

ADRES 6900 

SEÇENEK 690 

METİN MENÜ 8. Komunikasyon – 1. PSTN – 6. Uzaktan Prog. – 1. Tel.No. 
 

 

 
Kumandalı programlama ile telefon numarası girme  
 
Adreste Yazılım ProsTE ile kumandalı programlama için telefon numarası girme. 
 
Seçenek 1 onaylı ise telefon numarası geçerlidir. Adres 6904 geri arama!  
 
Maksimum teledon numarası semboller dahil 32 sayıdır. 0’dan 9’a kadar tuşlar sayı girmek için 
kullanılır. Özel semboller girmek için tuş kombinasyonları kullanılır: 
 

1. Tuşlar /  + 0 - Darbeli numara aramaya geçer. Ekranda “P” yazılır. 

2. Tuşlar /  + 1 - Ses ile numara armaya geçer. Ekranda “T” yazılır. 

3. Tuşlar /  + 2 - 2 saniye ara. Ekranda “D” yazılır. 

4. Tuşlar /  + 3 – “Sinyal seç kontrol etme” katılır. Akranda “” yazılır. 

5. Tuşlar /  + 4 – Gözü kapalı arama,sinyal seç kontrol etmeyı kapar. Ekranda # yazılır. 

6. Tuşlar /  + 5 - Bütün girilen harf-sayı kombinasyonunu siler. 
 

Not:  klavyelerin bir önceki dizaynında kullanılır ve aynı işlevi görür. 
 
Varsayılan ayar: yok  

 
 

PC ID 

ADRES 6901 

SEÇENEK 691 

METİN MENÜ 8. Komunikasyon – 1. PSTN – 6. Uzaktan Prog. – 2. PC  ID 
 

 Kumandalı programlama için tanımlama numarası  

Bu adrese bilgisayar için tanımlama numarası girilir kumandalı programlama için. 4 sayı girilir. 0’dan 
9’a kadar sayılar geçerlidir. ENTER tuşu ile girilen Numara kayıt edilir. 
  
Varsayılan: 1234 
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UDL 
Secen. 

ADRES 6904 

SEÇENEK 694 

METİN MENÜ 8. Komunikasyon – 1. PSTN – 6. Uzaktan Prog. – 5. Secenekler 
 

 
Kumandalı porgramlama için seçenekler 
 
Adreste erişilir seçenekler: 

1 Geri Arama “Geri arama” seçeneğini onaylama. 
Yasak () – Seçenek yasak. Paneli kumandalı programlama için talep etmek, 
cevap verecek ve kumandalı programlama prosedürü başlayacaktır.  
İzinli (1) – Seçenek onaylıdır. Bilgisayardan kumandalı programlama talebi  
geldiğinde, control panlei bağlantıyı kesecek ve telefon numarası cevirecek 
adres 6900da, ve kumandalı programlama prosedürü başlayacakdır. 

2 Tel. 
Sekreter 

Telesekreter seçeneğini onaylama. 
Yasak () – Seçenek yasak. Kontol paneli ve telefon hattı arasındaki bağlantı 
dşrektir. 
İzinli (2) – Onaylı - seçenek onaylıdır – telefon hattına bağlı otomatik aygıt 
vardır ve o aygıta öncelik verilmesi gerekilir. Gelen arama serisi maksimum 
sayısının dolması beklenir adres 6905de. Otomatik telesekreter daha düşük 
arama sayısına ayarlanması gerekir. 4 dakika sonra  başka seri gelen arama 
oluşursa panel ilkine cevap verecektir. 

 
Varsayılan ayar: yok  

 

Arama Sayisi 

ADRES 6905 

SEÇENEK 695 

METİN MENÜ 8. Komunikasyon – 1. PSTN – 6. Uzaktan Prog. – 6. Calma Say. 
 

 Gelen arama sayısı 

Panel aramaya cevap vermeden önce adreste 0’dan 99’a kadar girilen meksimum gelen arama 
sayısını beklemesı gerek. 
 
Varsayılan ayar: 04 
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8. PERIFERIK CIHAZLAR 
 
ADRES 8xxx bütün programlı olan parametreler panele dair olan cihaza bağlanir. 
ADRES 8010 her zaman birinci cihaz kontrol paneli görevini alır, ADRES 8020 her zaman ilk öğrenim görendir klavye 
sisteminde. 
Algoritmalar yeni cihazlar eklemek için sisteme “5.Yeni cihazlar eklemek” gösterilmiştir. 
 

ECLIPSE kontrol panel serisi – Cihazlar için özetlenmiş bilgiler: 

Panel Maks. sayıda cihaz Klavye Okuyucu Izinli modüller 

ECLIPSE 8 2    
ECLIPSE 32 31    

 
Hızlı adres tablosu “8. Periferik cihazlar”: 

Adres numarası Program parametreleri ECLIPSE 8 ECLIPSE 32 

8 0 1 0 Cihaz 01 Numara [Main]   

8 0 1 1 Cihaz 01 Gruplar [Main]   

8 0 1 3 Cihaz 01 Girişler/ Çıkışlar [Main]   

8 0 2 0 Cihaz 02 Numara   

8 0 2 1 Cihaz 02 Gruplar   

8 0 2 2 Cihaz 02 Seçenekler   

8 0 2 3 Cihaz 02 Girişler/ Çıkışlar   

8 0 2 4 Cihaz 02 Iletişim kalitesi   

8 0 2 7* Cihaz 02 Çalışma Modu А   

8 0 2 8* Cihaz 02 Çalışma Modu В   

8 0 3 0 Cihaz 03 Numara   

8 0 3 1 Cihaz 03 Gruplar   

8 0 3 2 Cihaz 03 Seçenekler   

8 0 3 3 Cihaz 03 Girişler/ Çıkışlar   

8 0 3 4 Cihaz 03 Iletişim kalitesi   

8 0 3 7* Cihaz 03 Çalışma Modu А   

8 0 3 8* Cihaz 03 Çalışma Modu В   

… 

8 3 1 0 Cihaz 32 Numara   

8 3 1 1 Cihaz 32 Gruplar   

8 3 1 2 Cihaz 32 Seçenekler   

8 3 1 3 Cihaz 32 Girişler/ Çıkışlar   

8 3 1 4 Cihaz 32 Iletişim kalitesi   

8 3 1 7* Cihaz 32 Çalışma Modu А   

8 3 1 8* Cihaz 32 Çalışma Modu В   

 
 
 
* Menüler sadece temassız kart okuyucuları ile kullanılır. 
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Cih1 Tesp 

ADRES 8010 

SEÇENEK 810 + 01 

METİN MENÜ 9. Cihazlar – 01. Cihaz[MAIN] – 1. ID 
 

 Cihaz 01 tanımlama numarası. 

Cihaz 01 her zaman kontrol panelinin ana kartıdır, LCD olarak ekrana yazılır kendi fabrik 
numarası ve özel ismi vardır, veya LED klavye ile 1 numara olarak yazılır. 
 
Bu adres sadece görüntü için kullanılır. 
 

 
 
Anlaşılır olarak: MAIN 

 

 

Cih1 Gruplar 

ADRES 8011 

SEÇENEK 811 + 01 

METİN MENÜ 9. Cihazlar – 01. Cihaz[MAIN] – 2.Gruplar 
 

 
Cihaz 01'e diger grupları bağlamak 
 
Cihaz 01 adresine dair olan gruplar bağlanır. Sistemin organizasyonuna göre bir veya daha fazla 
gruplarda dair edilebilir. Grubu bağlamak için sayısal tuşa basılır, bu tuş onun numarasıyla aynıdır. 
Ikinci kez basıldığında ters etki olur-yani aradaki bağlantı kesilir. Belirlenen ayarlar ENTER tuşuna 
basılarak onaylanır. 
 
“0” tuşuyla bütün grupları bir seferde dair edebilirsiniz. 
 
Verilen ayar: Grup 1 

 
 

Cih1 Gr/Cs 

ADRES 8013 

SEÇENEK 813 + 01 

METİN MENÜ 9. Cihazlar – 01. Cihaz[MAIN] – 4. Kaynaklar (Girişler/ Çıkışlar) 
 

 

 
Cihaz 01 kaynakları (girişleri/çıkışları) 
Bu adrese  bilgi verilir maksimum girişleri ve çıkışlari cihazın. 
 
Endikasyon: 
LCD: Ekrana maksimum sayıda girişler ve çıkışlar yazılır. 
LED: Ekrandaki sayılar birer birer ok işaretleri sayesinde incelenir. Girişler incelenirken 15 sayısı 
yanıp söner, çıkışlarda ise-16.  
  
Verilen ayar: In[8] Out[5] 

 

 

Cihazin isim 

 

Her cihaza eşsiz özel 
numara. 
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Şimdi sırada adreslerin programlanması var, Cihaz 2 sistemde. Bu cihazın kontrol klavyesi olması tavsiye olunur. 
 

Cih2 
Tesp 

ADRES 8020 

SEÇENEK 810 + 02 

METİN MENÜ 9. Cihazlar – 02. Cihaz [Isim] – 1. ID 
 

 Cihaz 02 tanımlama numarası 

Cihaz 02 sistem busuna bağlıdır ve tanimlama adresi sayesinde görselleştirilir. Tavsiye edilir bu bir 
yönetici klavye yardımıyla yapılsın diye. Aşağıdaki tabloda farklı tipdeki cihazlar tanıtılmıştir ve 
bunlarda sisteme dair edilebilirler. 
  

Endikasyon 
LED 

Endikasyon 
LCD 

Tanıtım ECLIPSE 8* ECLIPSE 32** 

2 LCD Klavye LCD 32/ 32S   

3 LED Klavye LED 16/ 32   

4 ZEXP Bölge genişletici   

5 PEXP PGM çıkışlarını genişletici   

6 PRX Kart okuyucusu   

7 WEXP Kablosuz genişletici   

8 LED8 Klavye LED 8   

 
* Eclipse 8: Sistem busuna 2 cihaz eklenebilir: 2 klavye, 2 okuyucu veya 1 klavye ve 1 kart 
okuyucusu. 
** Eclipse 32: Sistem busuna 31 adet cihaz ilave edilebilir, tiplenin burada önemi yok. 

 
Not: Gerekli değil bütün okuyucuların kartları olması klavyede LED 32, LCD 32 ve LCD 
32 Sensitive. 
 
Bütün ek cihaz ekleme işlemleri 5. Yeni cihaz ekleme paragarfında belli edilmiştir. Aynı şekilde direkt 
bu cihazı ekleyebilirsiniz özel numarasını kullanarak: 
 

Sayı Tuş  Harf Tuş kombinasyonu 

0 0  A  /  + 0 

1 1  B  /  + 1 

2 2  C  /  + 2 

3 3  D  /  + 3 

4 4  E  /  + 4 

5 5  F  /  + 5 

6 6  

7 7  

8 8  

9 9  

 

Not:  klavyelerin bir önceki dizaynında kullanılır ve aynı işlevi görür. 
 
Silinmesi için cihazin bu adresten gerekli olan tek şey “0” tuşuna basıp 2-3 sanite beklemeniz. 
  
Verilen ayar: LCD veya LED klavye 
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Cih2 Gruplar 

ADRES 8021 

SEÇENEK 811 + 02 

METİN MENÜ 9. Cihazlar – 02. Cihaz [Isim] – 2. Gruplar 
 

 
Cihaz 02ye grup birleştirmek  
Bu adreste Cihaz 2 ye ait olan gruplar birleşir. Sistem organizasyonuna göre bir veya daha fazla 
grup oluşturulabilir. Bir grubu birleştirmek için sayılı tuşla numarasına basın. Bir sonraki aynı tuşsa 
basma grubu ayırır. ENTER tuşu ile secilen ayarlar kayıt edilir. 
Cihaz kart okuyucusu ise, geçerli kart okutulunca bu adresten tanımlanan grup numaraları “Tam 
Kurma” tipi koruma moduna alınacaktır. 
 
Aynı anda butun grupları birleştirmek icin 0 tuşuna basın. 
 
Klavyeler ve modüller: Sistemdeki tüm grupların cihazlarla çalışması yasaklanırsa, cihazlar için 
seçeneklerin programlanmış olup olmaması önem arz etmeksizin cihazlar etkisiz kalacaktır. Bütün 
grupların klavye ile çalışması yasaklanırsa klavyeyle sadece mühendis programlama işlevi 
kullanılabilecek, ana kullanıcı ve kullanıcı programlama modlarına erişim yasaklı kalacaktır.  Ayrıca 
klavye üzerinden aynı zamanda her türlü kontrl işlevi – kurma, çözme, baypaslama v. b. – 
gerçekleştirilebilecektir. 
LED 8: Klavye sadece tek grupla çalışmayı destekler. Klavye ile birden fazla grubun çalışması 
tanıtılırsa klavye sadece en düşük numaralı grupla çalışacaktır. 
LED 16A: Klavye sadece A, B ve C isimli üç adet grupla çalışmayı destekler. Klavye ile çalışmak 
için üçten fazla grup tanıtılırsa, klavyesadece en düşük numaralı ilk üç grupla çalışacaktır.  
 
Kart okuyucuları: Bu adresten tüm grupların çalışması yasaklanırsa, kart okuyucusunun kumanda 
işlevi sadece adres 8xx7 ve 8xx8’den tanımlanan çalışma modlarına göre çalışcaktır.  
 
Varsayılan ayar: Grup 1 

 

Cih2 
Secen. 

ADRES 8022 

SEÇENEK 812 + 02 

METİN MENÜ 9. Cihazlar – 02. Cihaz [Isim] – 3. Secenekler 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cihaz 02 için verilen seçenekler 
 
Bu adrese bir sürü programlar seçeneği sunulur Cihaz 02. Sayı tuşuna basınca aktiv hale getirilir. 
Ikinci kez basıldığında deaktivasyon olur. ENTER tuşuna basarak onayladıgınızı gösterirsiniz. 
 

 1 ila 4 arası seçenekler, veri yoluna bağlı klavyeler (tipleri ne olursa olsun) için programlanabilir.   

 Seçenek 1 veri yoluna bağlı kart okuyucuları için programlanabilir. 

 Seçenekler ilgili adresten her bir cihaz için ayrı ayrı programlanmalıdır.  

 MAIN, ZEXP, PEXP ve WEXP tipinden cihazlar için seçenek programlanamaz. 
 
Klavyeler için tanıtım seçenekleri şunlardır: 

1 ÇAN 

“ÇAN” sesli sinyal verilmesine izin. 
Yasak () – Sesli sinyal “ÇAN” Cihaz 02 için yasak. 
İzinli (1) – Sesli sinyal “ÇAN” Cihaz 02 için izinli. 
 
Not: Bu seçenek sadece somut cihaz için (klavye veya okuyucu) geçerli 
olup, bireysel olarak sadece o cihaz için yasaklanabilir veya devreye 
alınabilir. Zili etkin hale getirmek için zilin ilgili zon için adres 2xx5, 
seçenek 6’dan devreye alınması gerekir. „хх“ zon numarasıdır.Ayrıca bu 
cihazın ve zonun en az bir ortak gruba atanmış olması gerekir. 

2 Zon Bilgi 
Sistem güvenlik altında olmadığı zaman.  
Yasak () – Bölge açıldığında sistem tarafından mesaj gönderilir. 
İzinli (2) – Zonlar hakkında bilgi saklanmıştır. 

3 Gizli Mod* 

Gizlilik Moduna giriş (genel ekranın gizlenmesi). 
Yasak () – Genel ekranın saklanması yasak. 
İzinli (3) – Genel ekranın saklanması izinli. Seçilen olanaklardan 
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eğer tuş takımı çalışmıyorsa, genel ekran LCD takımında saklanır, 
program süresi geçince ADRES 0014 ve mesaj yazılır “Gizli Mod”. LED 
tuş takımında endikasyon grupları ve bölgeleri gizlenir, ve ekran karır bu 
modtan çıkıncaya kadar. 
 
Dikkat: Bu modtan çıkış herhangi bir tuşa basarak veya geçerli bir kod 
girilerek olabilir, bu da yapılan ayara  göre değişir. 4. GİZLİ MODUNDAN 
ÇIKIŞ. 

4 Gizli Mod Cikis*  

Kullanıcının nasıl bir şekilde çıkabileceğini gösterir (genel ekranın 
kapatılması). 
Herhangi tuşlan () – Modtan çıkış sadece herhangi bir tuşun 
seçilmesiyle olur, bu şekilde genel ekran saklanır. 
Kod (4) - Çıkış sadece geçerli bir kod girildiğinde meydana gelir.  
Dikkat: Eğer seçenek 3. GİZLİ MOD yasaksa seçenek programlanması 
4.GİZLİ MODUNDAN CIKIŞ fark etmez. 

 
* Seçeneklere izin verirken tuş takımı genel ekranın kapanmasına yol açar, sistemin burada nasıl 
çalıstıği önem taşimaz (koruma altında veya değil). Aktiv olamaz sistem mühendis programlanması 
olmadan veya kullanıcı kodu. 
 
Anlaşılır: 2. Bölge bilgisi gösterme 

 

Cih2 Gr/Cs 

ADRES 8023 

SEÇENEK 813 + 02 

METİN MENÜ 9. Cihazlar – 02. Cihaz [Isim] – 4. Kaynaklar 
 

 
Kaynaklar (girişler/ çıkışlar) Cihaz 02. 
Bu adreste maksimum bilgi verilir girişleri ve çıkışları hakkında cihazın. 
 
Endikasyon:  
LCD: Ekrana maksimum sayıda girişler ve çıkışlar yazılır. 
LED: Ekrana yazılan tüm sayıları birer birer ok yardımıyla incelenir. Girişler incelenirken 15 sayısı 
yanar söner, çıkışlarda ise-16 sayısı.  
 
Anlaşılır: Cihaz tipi 

 

Cih2 Haber 

ADRES 8024 

SEÇENEK 814 + 02 

METİN MENÜ 9. Cihazlar – 02. Cihaz [Isim] – 5. Haberle.Kalite 
 

 

 

Kontol paneli ve aygıt 02 arasındaki iletişim temizliğini kontrol etmek  
Bu adreste kontrol paneli ve aygıt arasındaki iletişim temizliği hakkında bilgi verilir. Adreste sinyal 
gücü için yüzdeli ve yollanan ve tekrarlanan aygıtlar arasındaki bilgi paketi için bilgi bösterilir. 
 

 

03den 31e kadar Aygıt numaraları adreslere aynı şekilde programlanır. 

Adres 8xxo da eğitilmiş aygıt 

yok ise adres 8xx4 te no device 

diye mesaj yazılır (aygıt yok) xx 

aygıt numarası. 

 
Sinyal gücü 

 

Cihaz ve kontrol paneli arasındaki sinyal 
gücünü kontrol etme. 

 

Gönderilen paketler 

 

Tekrarlanmış paketler 

 

Haberleşme için bilgi 
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Aşağıdaki menüler sadece temassız kart okuyucuları ile programlamayı desteklemektedir. 
 

CİHAZ 02 
A MODU 

ADRES 8027 

SEÇENEK 817 + 02 

METİN MENÜ 9. Cihaz– 02. Cihaz [PRX] – 6. Mod А 
 

 02 Cihazın A Çalışma Modu 

Bu adresten mühendis, sistemdeki grupların her biri için farklı kurma veya çözme tipi programlama 
imkanına sahiptir. Kurma veya çözme tiplerinin kombinasyonu okuyucu için A Çalışma Modu 
oluşturur. A Modu için programlanan grupların koruma modunun kontrolü okuyucu için adres 
8xx1’den tanımlananlardan bağımsızdır.   

А Çalışma Modu etkinleştirildiğinde okuyucunun ön panelinde yeşil led sürekli olarak yanar. 
 
Sistemin durumuna bağlı olarak bir veya birden fazla grup için kurma tipi tanımlanabilir. Tip 
tanımlamak için aşağıda gösterildiği gibi rakam tuşuna basılır: 
 

Tuş İşlev 
Gösterge 

LCD LED LED8 

0 Grup kullanılmıyor [] [10] Tuş [0] 

1 Korumayı çözme [d] [1] Tuş [1] 

2 Tam kurma [f] [2] Tuş [2] 

3 Gecikmeli kurma [s] [3] Tuş [3] 

4 Gece koruma [S] [4] Tuş [4] 

 
Seçilen grup konfigürasyonu ENTER tuşuna basılarak teyit edilir. 
 
Gösterge: 
LCD: Ekranda grup için seçilen kurma tipine karşılık gelen harf görüntülenir. 
LED: Adrese giriş yaptıktan sonra sistem Grup 1 için tanımlanan kurma tipini gösterir. Ekrandaki 
raklamlar oklar yardımıyla tek tek gözden geçilir. Rakam tuşuna her basıldığında imleç otomatik 
olarak bir sonraki gruba geçer. 
 
Varsayılan ayarlar: Grup 1 – [s] Gecikmeli kurma 

 

CİHAZ 02 
В MODU 

ADRES 8028 

SEÇENEK 818 + 02 

METİN MENÜ 9. Cihaz – 02. Cihaz [PRX] – 7. B Modu 
 

 02 Cihazın B Çalışma Modu 

Programlama adres 8027’de açıklandığı gibi yapılır.  Kurma veya çözme tiplerinin kombinasyonu 
okuyucu için B Çalışma Modu oluşturur. 

B Çalışma Modu etkinleştirildiğinde okuyucunun ön panelinde yeşil led sürekli olarak yanar. 
 
Varsayılan ayarlar: Grup 1 – [S] Gece koruma 
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UYGULAMALAR 
 

1. Control panelinin bölge girişierinin yapısı 

“aa” dan “hh” – 09 dan 32ye kadar bölge numarası  

 

Fiziksel 
girişler 

Z1 Z2 Z3 Z4 

… 

Z8 

Eşleşmede 
mantık girişleri 

1 9 2 10 3 11 4 12 8 16 

Bölge 
numarası 

01 aa 02 bb 03 cc 04 dd 08 hh 

Adres 2010 2aa0 2020 2bb0 2030 2cc0 2040 2dd0 2080 2hh0 

Anlatım [1]  [1] [01]  [09] [1]  [2] [01]  [10] [1]  [3] [01]  [11] [1]  [4] [01]  [12] [1]  [8] [01]  [16] 

 
 Sabir durumlar 

 Programlama gerektiren durumlar. Bölge için aygıt numarasına mantık girişinin ek bağlanma gereklidir. 

 
 

2. Olay tablosu  

Olay 
numarası 

LED 
gösterimi 

Anlatım 
Sistem olayı  

(LOG) 
Bölge  

kullanıcı 
CID  
Kod 

SIA  
Kod 

1  “Açık kırma” alarm olay tipi Z## Alarm bölge No/ isim 1 13A BA 

2  Yenileme olayı tip”açık kırma” Z## Alarm R bölge No/ isim 3 13A BH 

3  Alarm olayıyangın tipi Z## Fire bölge No/ isim 1 11A FA 

4  Yenileyen olay yangın tipi Z## Fire R bölge No/ isim 3 11A FH 

5  Alarm olayı panic tipi Z## Panic bölge No/ isim 1 12A PA 

6  Yenileme olayı panic tipi Z## Panic R bölge No/ isim 3 12A PR 

7  Alarm olayı tamper tipi  Z## Tamper bölge No/ isim 1 137 TA 

8  Yenileme olayı tamper tipi Z## Tamper R bölge No/ isim 3 137 TR 

9  Alarm olayı tıbbi alarm tipi Z## Medical bölge No/ isim 1 1AA MA 

10  Yenileme olayı tıbbi alarm tipi Z## Medical R bölge No/ isim 3 1AA MR 

11  
AUX özellik ile etkinlestirilen bölge 
“24h güvenlik” 

Z## 24h Alarm 
bölge No/ isim 

1 13A BA 

12  
AUX özellik ile  bölge yenileme “24 
h güvenlik” 

Z## 24h Alarm R 
bölge No/ isim 

3 13A BH 

13  
AUX özellik ile etkinlestirilen bölge 
“AC kaybı” 

Z## AC Loss 
Bölge no 

1 3A1 AT 

14  
AUX özellik ile  bölge yenileme AC 
kaybı 

Z## AC Restore 
Bölge no 

3 3A1 AR 

15  
AUX özellik ile etkinlestirilen bölge 
“düşük pil” 

Z## Batt Low Bölge no 1 3A2 YT 

16  
AUX özellik ile  bölge yenileme 
“düşük pil” 

Z## Batt Restore Bölge No 3 3A2 YR 

17  
AUX özellik ile etkinlestirilen bölge 
“su baskını detektörü” 

Z## Water leak 
Bölge no 

1 154 WA 

18  
AUX özellik ile  bölge yenileme gaz 
“su baskını detektörü” 

Z## Water leak R 
Bölge no 

3 154 WR 

19  
AUX özellik ile etkinlestirilen bölge 
“gaz detektör” 

Z## Gas 
Bölge no 

1 151 GA 

20  
AUX özellik ile  bölge yenileme gaz 
detektör 

Z## Gas R 
Bölge no 

3 151 GR 

21  AUX özellik ile etkinlestirilen bölge Z## GSM Link Bölge no 1 354 YS 
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“GSMbağlantı hasarı” 

22  
AUX özellik ile  bölge yenileme 
“GSMbağlantı hasarı” 

Z## GSM Link R 
Bölge no 

3 354 YK 

23  
AUX özellik ile etkinlestirilen bölge 
“gaz hasarı” 

Z## Gas Trbl 
Bölge no 

1 157 GT 

24  
AUX özellik ile  bölge yenileme “gaz 
hasarı” 

Z## Gas Trbl R 
Bölge no 

3 157 GR 

25  
AUX özellik ile etkinlestirilen bölge 
“yükek derece” 

Z## High Temp 
Bölge no 

1 158 KA 

26  
AUX özellik ile bölge yenileme 
“yükek derece” 

Z## High Temp R 
Bölge no 

3 158 KR 

27  
AUX özellik ile etkinlestirilen bölge 
„düşük derece” 

Z## Low Temp 
Bölge no 

1 159 ZA 

28  
AUX özellik ile  bölge yenileme 
“düşük derece” 

Z## Low Temp R 
Bölge no 

3 159 ZR 

29  
AUX özellik ile etkinlestirilen bölge 
“sıcaklık kaybı” 

Z## Heat Loss 
Bölge no 

1 153 ZA 

30  
AUX özellik ile  bölge yenileme 
“sıcaklık kaybı” 

Z## Heat Loss R 
Bölge no 

3 153 ZR 

31  
Özellik ile bmlge aktir etmek  LOG

(1)  

kayıt 
Z## Open 

Bölge no 
- - 

32  
Özellik ile bölge yenileme “kayıt 
LOG” 

(1)
 

Z## Close 
Bölge no 

- - 

33  Bölge atlama Z## Bypassed bölge No/ isim 1 57A UB 

34  Atlamadan yenilenen bölge  Z## UnBypassed bölge No/ isim 3 57A UU 

35  Hızlı açma - tam QuickArm A# grupNo/ isim 3 4A8 CL 

36  Hızlı açma - kalma ile QuickArm A#Stay grupNo/ isim 3 4A8 CL 

37  Hızlı açmagece  QuickArm A#Inst grupNo/ isim 3 4A8 CL 

38  Kod ile açma - tam U##Arm A# kullanıcı./grup No 3 4A1 CL 

39  Kod ile açma - kalma ile  U##Arm A#Stay kullanıcı.No/isim 3 4A1 CL 

40  Kod ile açma - gece U##Arm A#Inst kullanıcıNo/ isim 3 4A1 CL 

41  Kod ile kapama U##Disarm A# kullanıcı./grup No 1 4A1 OP 

42  Kumandalı açmak - tam U##RemArm A# kullanıcı./grup No 3 4A7 CQ 

43  Kumandalı açmak - kalma ile U##RemArm A#Stay kullanıcı./grup No 3 4A7 CQ 

44  Kumandalı açmak - gece U##RemArm A#Inst kullanıcı./grup No 3 4A7 CQ 

45  Kumandalı kapamak U##RemDisarm A# kullanıcı./grup No 1 4A7 OQ 

46  Anahtarıl ileaçmak - tam Z##KeyArm A# Bölge /grup  No 3 4A9 CS 

47  Anahtarıl ileaçmak - kalma ile Z##KeyArm A#Stay bölge No/ isim 3 4A9 CS 

48  Anahtarıl ileaçmak - gece  Z##KeyArm A#Inst sölge No/isim 3 4A9 CS 

49  Anahtarıl ile kapamak Z##KeyDisarm A# Bölge /grup  No 1 4A9 OS 

50  Grafik ile tam açma AutoArm A# grup No 3 4A3 CA 

51  Grafik ile kalma ile açma AutoArm A#Stay grup No 3 4A3 CA 

52  Grafik ile kapama AutoDisarm A# grup No 1 4A3 OA 

53  Hareket eksikliğinde tam açma  AutoArm A# grup No 3 4A3 CA 

54  Hareket eksikliğinde kalma ile açma AutoArm A#Stay grup No 3 4A3 CA 

55  Force özellik ile açmada atlama  Z## Forced Bölge No/isim 1 57A UB 

56  Force özellik ile kapamada atlama Z## Included bölge No/ isim 3 57A UU 

57  Grafik ile açmada gecikme U## ArmExtend A# kullanıcı./grup No 1 464 CE 

58  Saldırı kodu girilmiş U## Duress Alarm kullanıcıNo/ isim 1 121 HA 

59  Tuştakımından tıbbi panik yollama KBD## Medical tuştakımıNo 1 1AA MA 

60  Tuştakımından tıbbi panik yenileme KBD## Medical R tuştakımı No 3 1AA MR 

61  Tuştakımından polis paniği yollama KBD## Panic tuştakımı No 1 12A PA 

62  
Tuştakımından polis paniği 
yenileme 

KBD## Panic R 
tuştakımı No 

3 12A PR 
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63  Tuştakımından polis paniği yollama KBD## Fire tuştakımı No 1 11A FA 

64  
Tuştakımından polis paniği 
yenileme 

KBD## Fire R 
tuştakımı No 

3 11A FH 

65  Tuştakımı engelleme KBD## Lockout tuştakımı No 1 421 JA 

66  
Mühendisten programlama 
menüsüne girin 

Installer In - 1 627 LB 

67  
Mühendisten programlama 
menüdünden çıkın 

Installer Out - 1 628 LX 

68  Mühendis programlamasına giriş Download Start - 1 411 RB 

69  
Kumandalı programlama 
menüsünden çıkış 

Download End - 1 412 RS 

70  Süre testi Periodic Tst Rep - 1 6A2 TX 

71  Menuel test Manual Tst Rep - 1 6A1 TX 

72  Ana kaynak gerilimi eksik AC Failure - 1 3A1 AT 

73  Ana kaynak gerilimi yenilenmiş AC Restore - 3 3A1 AR 

74  Pilin duşuk şarjı Battery Low - 1 3A2 YT 

75  Pil yok Battery Wlissing - 1 311 YM 

76  Pil yenilenmiş Battery Restore - 3 3A9 YR 

77  Siren çıkışı kısa devre  Bell Short - 1 321 YA 

78  Siren çıkışi hasarı Bell Absent - 1 321 YA 

79  Siren yenilenmiş Bell Restore - 3 321 YH 

80  
2-elektrik akımı sağlayan yangın 
hattında hasar (PGM1) 

Fire line Flt - 1 373 FT 

81  
2-elektrik akımı sağlayan yangın 
hattını yenileme(PGM1) 

Fire line Rstr - 3 373 FJ 

82  Yanmış koruyucu Fuse Blow - 1 3AA YP 

83  Koruyucu yenilenmiş Fuse Restore - 3 3AA YQ 

84  Telefon hattı yok  TLM trouble - 1 351 LT 

85  Telefon hattı yenilendi TLM restore - 3 351 LR 

86  Güç kaynağı vermek Power UP - 1 3A8 RR 

87  Sistem sıfırlama Reset - 1 3A5 YW 

88  Saat değişimi Time Changed - 3 625 JT 

89 
 

Denetim istasyonu ile iletişimde 
hata 

Report Error - 1 354 YC 

90 
 

Denetim istasyonu ile iletişim 
yenilenmiştir 

Report Restore - 3 354 YK 

91  Periferik aygıt kaybı D## Absent aygıt. No/ isim 1 333 ET 

92  Periferik aygıt yenileme D## Restore aygıt. No/ isim 3 333 ER 

93  Periferik aygıtından tamper  D## Tamper aygıt. No/ isim 1 145 TA 

94  Periferik aygıttan tamper yenileme D## Tamper R aygıt. No/ isim 3 145 TR 

95  “no movement” bağlantısı başarısız A## Failed AutoArm Grup No - - 

96  Kullanıcı kodu değiştirilmiş U# #Code Changed kullanıcıNo/isim - JV 

 

(1) – denetim için yazılıma olay yollanılmıyor. 
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3. YANGIN SİNYALİNİ GECİKME ALGORITMASI (ADRES 2015) 

 

 
Yangın bölgesi devreye girer 

Kronometre devreye girer sirenden 

30 saniye önce 

Cancel tuşuna basılmış? 
90 saniye 

kronometre siren 

durması için 

 

Olayın loga eklenmesı 

Sistemde yanı alarm dönemi 

Çıkış 

Siren durar Hayır 

Evet 

Evet 

Evet 

Evet 

Evet 

Hayır 

Hayır 

Hayır 

Hayır 

Etkinleşme sebebi 

kaldirilmişmidir? 

Aktif edilen bölge yangın 

bölgesi mi? 

Siren gecikme zamanı 

bitmiş mi? 

Etkinleştirme sebebi 

kaldırıldı mı? 
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4. VD/ DTMF Telefon Numarası Çeviricisiyle (Dialer) ECLIPSE 8/ 32 Kontrol Panellerini Kontrol 
Algoritması 

 

40 saniye içerisinde hareket olmazsa – herhangi bir tuşa basılmazsa sistem otomatik olarak hattı kesecek 
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5. Metin menü yapılanması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Menü 2. Ayarlar 
 

Bir kaç yöntem vardır parametre ayarlarında metin menülerinin: 
 
- Alt menüden sadece bir seçenek olanaği varsa, özellik veya parametre seçilir 

listeden, instalatörü istenilen ayara getirdigimizde ok işaretleriyle ve tuş  ile 
onaylanır. Sistem sesli bir şekilde onayi belli eder ve otomatik olarak cıkar alt menüden. 
Bir diğer seçenekte ise paramtre sayılır ve en önde belli edilir. Bak Örnek 1. 
 
- Alt menüden aynı anda özellik, seçenek veya parametre, aynı zamanda listeden 

seçilebilir ve yükleyici ok işaretlerini kullanıp her birini erişebilir ve bir tuş  ile. 

Parametre sayılır ve en önde gösterilir. Prametreyi yasaklamak için sıfır tuşuna  
basılir, işaret sembolu silinir. Bütün gerekli özellikle veya paramtreler geçerli seçimi 

işaret tuşuyla  onaylayın. Bak Örnek 2. 
 

Mühendis kodu (7777) 

 

1. Bakim 1. LOG Bak 

2. Zon Test 

3. PGM Test 

4. Komun.Test 

5. TazilimSur. 

Örnek 1 (ECLIPSE 8) Örnek 2 (ECLIPSE 8) 

 

 
 

Metin menüleri sadecede LCD tuş takımıyla olunca işlem yapabilirler. 

Bazı metin menüleri ECLIPSE 8 panelinde işlem göremez halde olurlar 

– bak detaylı anlatılımlara 7 de! 
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           Menü 3.Kodlar 
 

2. Ayarlar 01. Tehdit Kodu Devre Disi / Etkin 

02. KPD Bloke 

03. SesliTekPro  230V Kayib 
 Batarya Ariza 
 Yanik Sigorta 
 PSTN Hata 
 Sabotaj 
 Sistem BUS Hata 
 Yangin BUS Hata 

 Siren Hata 

04. Zaman Yap. 10 – 180 saniye; [010] 

05. 230V Gecik. 000 – 255 dakika; [030] 

06. Ses.Sabotaj Devre Disi / Etkin 

 

10. AnaKulReset Kod: 0000 

 11. Sistem Ismi 

12. Saat [00:00] 

 13. Tarih [01/01/12] 

 14. Menu Tipi    Adres Menu 
   Calisma Menu 
Metin Menu 

07. Alarm Gecik 

08. SistemReset 

09. Grup Reset 1. Bakim 
2. Kodlar 
3. Girisler 
4. Cikislar 
5. Gruplar 
6. Grafikler 
7. Komunikasyon 
8. Cihazlar 

 

Menü 09, 10 ve 15! 
 
Kısmi reset: 

Ok tuşlarını kullanarak reset 
menüsünü seçin. 
 Ardarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuşları 
basılır ve ENTER tuşu ile 
onaylanır. 
 

 

NOT!  

Tuşlarını kullanarak: 

  için Etkin 

NOT!  

Tuşlarını kullanarak: 

  için Devre Disi 

  için Etkin 

Devre Disi / Etkin 

 
Devre Disi / Etkin 

 

Devre Disi / Etkin 

 

veya 02. Çan (Eclipse 8) 
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      Menü 4. Girisler 

 

 

 

 

 

 

3. Kodlar 1. Kullanicilar 01. Kullanici 1. Secenekler  Devr. Disi Izin 
 Grup Kurma Izin 
 Bypass Izin 
 Program Izin 
 Ana Kull.Izin 

 

2. Gruplar  Grup 1 
 Grup 2 

    …. 
 Grup 8 

3. Isim 

4. Okuyucu Secene  Devr. Disi Izin 

    Kurma Devr Disi 
    Kalma ile kurma 
    Tam Kurma 
 Gece Mod. Kurma 

 

5. Grafik 

02. Kullanici 

64. Kullanici 

2. Muhendis 1. Muh. Kodu1 

2. Muh.Kodu2 

3. Kod Uzun. 

4. Klon Kodlar 

4/ 6 

NOT!  

Tuşlarını kullanarak: 

  için Devre Disi 

  için Etkin 
 

0-8; 0  
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    Menü 5. Cikislar 

 

4. Girisler 1. Baglanti 1/2/3/4/5/6/7/8/9 

2. Oto Bypass 

3. Ani Devre Disi / Etkin 

 4. Puls Sayaci 1. Puls sayisi 

 

0-9; 0 

2. Puls Say.Zam. 

 

000-255 saniye; 000 

5. Zonlar 01. Zon 

 

1. Katilma 

 2. Tip 

 

   Kapali 
Giris/ Cikis 

   Bagimli 
   Ani 
   Yangin 
   Panik 
   Sabotaj 
   Tibbi 
   Anahtar 
   Ek 

3. Gruplar  Grup 1 

    Grup 2 
    …. 
    Grup 8 

4. Secenekler 1 

4. Secenekler 1 

    Oto Baypass 
 Bypass 

    Kalma ile Kurma 
    Gece Mod.Kurma 
    Zor.Kurma (Force) 
    Cift Hareket 
    Gi/Ci Kurma 
    Zon Hassasiyet 64ms 

5. Secenekler 2 

5. Secenekler 2 

    Sir.Geci.Zam. 
    Yangin Gecikme 
    Sessiz Alarm 
    Kurmada Video 
    LOG Kaydet 
    Can 
    Puls Sayaci 
 Kurmada Gecik. 

 

6. Anahtar 

6. Anahtar 

    Puls/Sev.Degis. 
 Kurma Devr Disi 

    Kalma ile Kurma 
    Tam Kurma 
    Gece Mad.Kurma 
    Devr.Disi Izin 
    Invert. 

 

32. Zon 

 

6. Klon.Parametr. 

7. Ek 
 Ani 24s Al.Zon 

    230V Kayib  
    Dusuk Batarya 
    Su kacagi 
    Gaz dedektor 
    GSM kom.hata 
    Dusuk Gaz Sev. 
    Yuksek Sicaklik 
    Dusuk Sicaklik 
    Isi Kaybi 

 

7. Ek 

8. Isim 

9. Zon Bakim 

Seçenekleri belirleyin 

0-9; 6  NOT!  

Tuşlarını kullanarak: 

  için Etkin 

NOT!  

Tuşlarını kullanarak: 

  için Devre Disi 

  için Etkin 
 

Seçenekleri belirleyin 

Seçenekleri belirleyin 

Seçenekleri belirleyin 
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    Menü 6. Gruplar 

 

 

veya 5. Cikislar 1. PGM Ayarlar     Yan.Cik.Progr. 

2. PGMs 01. PGM 

 

1. Katilma 

 2.  Secenekler 

 

    Siren 
    Polarite (NC) 
    Gecikme 
    Yangin Siren 
    Deak.Birim Zam. 

32. PGM 

 

3. Gruplar  Grup 1 

    Grup 2 
    …. 
    Grup 8 

4. Aktivasyon 

5. Aktiv.Param. 1 

6. Aktiv.Param.  2 

7. Kapat.Zaman. 

4. Aktivasyon 
 Grup Alarmda 

    Grupta Panik 
    Gecerli Kod 
    Kod-Baski Alt. 
    KPD bloke 
    Gecerli kart 
    Gecersiz Kart 
    Sistem Hata 
    Muh.Menu Giris 
    Can 
    Kurmada Video 
    Yan.Det.Reset 
    Grafik 
    Uzaktan Kontrol 
    Uzaktan Erisim 
    Kapali 
    Acik Zon 
    Zon Bypass 
    Zonda Sabotaj 
    Zonda Alarm 
    Zonda Yangin 
    Zon Tibbi Alarm 
    Kurulu Grup 

Seçenekleri belirleyin 

 

8. Gecikme 

Aktivleştirme olay 
türüne göre Parametre 
1 seçin. 

 

Aktivleştirme olay 
türüne göre Parametre 
2 seçin. 
 

Aktivleştirme olayın 
kapanma süresi. 

 

000-255 saniye; 000 

 

    Serial 

NOT!  

Tuşlarını kullanarak: 

  için Etkin 
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    Menü 7. Grafikler 

 

6. Gruplar 1.Kod Uzunl. [ 4 / 6 ] 

2. Cift Hareket [1-5 dakika; 3] 

3. Ek.Harek.Kurma [1-255 dakika; 0] 

4. Gecikme Zamani [0-255 dakika; 010] 

5. Gruplar 1. Grup 

 

01. Cikis Suresi 

 

[0-255 saniye; 045] 

8. Grup 

 

02. Giris Suresi 

 

[0-255 saniye; 015] 

03. Alarm Suresi 

E 

[0-255 dakika; 003] 

04. Komunik. No 

E 

[FFFF] 

05. Siren Secenek 

E 

[Seçenekleri belirleyin 

 

06. On/Off Secenek 

E 

[Seçenekleri belirleyin 

 

07. Panikler 

E 

[Seçenekleri belirleyin 

 

08. Isim 

E 
09. Siren Gecik. 

E 

[0-255 saniye; 000] 

10. Grafik 

E 

05. Siren Secenek 

    SQUAWK Kurma 
    SQUAWK DevrDisi 
    Hafiza Dur.Sin. 
    10 dak. Dikkat 

 Yan.Al.Zaman 

06. On/Off Secenek 

    Grf.Icin.D.Disi 
    Tip Oto Kurma 
    Bypass CLR 
 Hizli Kurma 

    EksHr.DuruKurma 

07. Panikler 

    Polis Panik 
    Sesiz PolisPan. 
    Tibbi 
    Sesiz Tibbi Pan 
    Itfaiye 

0-8; 0  

NOT!  

Tuşlarını kullanarak: 

  için Devre Disi 

  için Etkin 
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Not: “Grafikler” menüsü sadece alarm kontrol paneli ECLİPSE 32 için mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menü 8. Komunikasyon 

 

 

7. Grafikler 1. Grafikler 1. Grafik 1. Baslangic 

MESLOT 

[00:00] 

2. Son 

MESLOT 

[00:00] 

3. Hafta Gunleri 

MESLOT 

    Pazartesi 
    Sali 
    Carsamba 
    Persembe 
    Cuma 
    Cumartesi 
    Pazar 

4. Secenekler 

MESLOT 

    HaftaSonGunleri 

8. Grafik 

 

2. Kalendar 01. Ocak     01 Gun 
    .... 
    31 Gun 

02. Subat     01 Gun 
    .... 
    28 (29) Gun 

12. Aralik     01 Gun 
    .... 
    31 Gun 
 

Tatil günleri her ay için 
ayrı ayrı belirlenir. 
Seçmek için 1 tuşunu 
kullanın- seçilen tatil 
günleri önündeki  “” 
sembolü ile temsil edilir. 

 

NOT!  

Tuşlarını kullanarak: 

  için Devre Disi 

  için Etkin 
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Menü 9. Cihazlar 

 

NOT!  

Tuşlarını kullanarak: 

  için Devre Disi 

  için Etkin 
 

8. Komunikasyon 

 

1. Digital ilet. 1. Secenekler 

 

    Dialer Aktif  Kor Arama 
    Tel.Hat.Monit.  Altern. 
    THM Alarm  PSTNmesaj Panel 
    Puls   AJAXmesaj Panel 

 
 

2. Den. Sayisi 

 

[0-9; 4] 

3. Test Mesaj 

 

1. Saat 

 

[00:05] 

2. Donem 

 

[000-255saat; 024] 

4. Problem Gecik. 

 

[000-255dakika; 000] 

5. Tel. No 1. Tel. No 

 

1. Telefon Num. 

 2. Protokol [CID / SIA] 

 

 

3. Mesaj tipi 

 

3. Mesaj Tipi 
 Alarm & Duzeldi 
 Sabotaj & Duz. 
 Panik & Baski 
 Yangin Alarm 
 Kur,DevreD,Bypass 
 Tibbi Alarm 
 The.prob. & Duz. 
 Ozel 
 

4. Ktilma 

 

4. Tel. No 

6. Uzaktan Prog. 

 

1. Tel. No 

 2. PC ID 

PHONE 

[1234] 

3. Secenekler 

PHONE 

4. Calma Say. 

PHONE 

[00-99; 4] 

    Geri Arama 
    Tel.Sekreter 
 

2. Sesli mesaj cih 1. VD Secenekler 

2. VD Mesaj Tekrar 

3. VD Komun. Tekrar 

4. VD Dil 

5. VD Telefon 

    VD Rapor Izin 
    VD Yonetim Izin 

[0-9; 3] 

[0-9; 3] 

[00-99; [00 - English] 

1. Tel. No 

 8. Tel. No 

1. Telefon Num. 

 2. Ktilma 
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    Menü 1. Bakim 

 

* Menüler sadece temassız kart okuyucuları ile kullanılır. 

NOT!  

Tuşlarını kullanarak: 

  için Devre Disi 

  için Etkin 
 

9. Cihazlar 01. Cihaz [MAIN] 1. ID 

2. Gruplar  Grup 1 

    Grup 2 
    …. 
    Grup 8 

4. Kaynaklar 

02. Cihaz [Isim] 1. ID 

2. Gruplar  Grup 1 

    Grup 2 
    …. 
    Grup 8 

3. Secenekler     Can 
    Zon Bilgi 
    Gizli Mod 
    Gizli Mod Cikis 

4. Kaynaklar 

5. Haberle.Kalite 

31. Cihaz [Isim] 

6. Kurma MOD A* 

7. Kurma MOD В* 

 

Sistemin durumuna bağlı olarak bir veya birden fazla 
grup için kurma tipi tanımlanabilir. Tip tanımlamak için 
aşağıda gösterildiği gibi rakam tuşuna basılır: 

 

Tuş İşlev 
Gösterge 

LCD LED LED8 

0 Grup kullanılmıyor [] [10] Tuş [0] 

1 Korumayı çözme [d] [1] Tuş [1] 

2 Tam kurma [f] [2] Tuş [2] 

3 Gecikmeli kurma [s] [3] Tuş [3] 

4 Gece koruma [S] [4] Tuş [4] 

 

[s*******] 

[S*******] 
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6. Bağlantı şeması ve bölge bilgileri 
(ECLIPSE paneli 32 değer olarak ADRES 2zz9 ile kontrol edilebilir, bu durumda “zz” bölge numarası 01-32) 

 

Tekli bağlantı 

 
 

Değer Anlatım 

< 1.5 kΩ Bölge kapalı. 

> 1.5 kΩ Bölge açık. 
 

 
 

Değer Anlatım 

< 0.75 kΩ Bölge açık. 

0.75 – 1.5 kΩ Bölge kapalı. 

> 1.5 kΩ Bölge açık. 
 

 
 

Değer Anlatım 

< 0.75 kΩ Bölge açık. 

0.75 – 1.5 kΩ Bölge kapalı. 

> 1.5 kΩ Bölge açık. 
 

 
 

Değer Anlatım 

< 0.75 kΩ Bölge kapalı. 

0.75 – 5.6 kΩ Bölge açık. 

> 5.6 kΩ Tamper kesintisi. 
 

 
 

Değer Anlatım 

< 0.75 kΩ Tamper kısa devre. 

0.75 – 1.5 kΩ Bölge kapalı. 

1.5 - 5.6 kΩ Bölge açık. 

> 5.6 kΩ Tamper kesintisi. 
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İkilş bağlantı 

 
 

Değer Anlatım 

< 0.5 kΩ İki bölgede kapalı. 

0.5 – 1.5 kΩ Birinci bölge açık, ikinci kapalı. 

1.5 – 2.7 kΩ Birinci kapalı, ikinci açık. 

2.7 kΩ - ∞ İki bölgede açık. 
 

 
  

Değer Anlatım 

< 0.5 kΩ İki bölgede kapalı. 

0.5 – 1.5 kΩ Birinci bölge açık, ikinci kapalı. 

1.5 – 2.7 kΩ Birinci kapalı, ikinci açık. 

2.7 – 4.9 kΩ İki bölgede açık. 

> 4.9 kΩ Tamper kesintisi. 
 

 

 
 

Değer Anlatım 

< 0.75 kΩ Tamper kısa devre. 

0.75 – 1.5 kΩ İki bölgede kapalı. 

1.5 – 2.5 kΩ Birinci bölge açık, ikinci kapalı. 

2.5 – 3.7 kΩ Birinci kapalı, ikinci açık. 

3.7 – 4.9 kΩ İki bölgede açık. 

> 4.9 kΩ Tamper kesintisi. 
 

 

  

Değer Anlatım 

< 0.5 kΩ Tamper kısa devre. 

0.5 - 0.75 kΩ İki bölgede kapalı. 

0.75 - 1.5 kΩ Birinci bölge açık, ikinci kapalı. 

1.5 – 2.7 kΩ Birinci kapalı, ikinci açık. 

> 2.7 kΩ İki bölgede açık. 
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7.  Bağlantı şeması ve bölge bilgileri 
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