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Hvala, ker ste se odločili za nakup enega najsodobnejših (varnostnih) sistemov,
alarmnega sistema ČUVAJ.SI
Rešitev ČUVAJ.SI je sestavljena iz alarmnega sitema (ČUVAJ KOMPLET), ki je vgrajen v objektu, varnih
komunikacijskih strežnikov, brezžične povezave GPRS-VPN, spletnega središča (dostopnega na
https://moj.cuvaj.si) in mobilne aplikacije za pametne telefone Android in iOS.

ČUVAJ komplet, ki je pred vami, je pred-programiram in v večini primerov ne potrebuje dodatnega
programiranja in nastavitev. Je nadgradljiv z vrsto dodatnh naprav in senzorjev, katere najdete na spletni
strani www.cuvaj.si, kot so različni senzorji, daljinci, sirene.... Centralna enota ima vgrajen GPRS
komunikator in vstavljeno SIM kartico, ki omogoča 24-urno varno povezavo s strežniki. Povezava med
vašim ČUVAJEM in strežnikom se samodejno aktivira ob vklopu centralne enote v omrežno napajanje.
Povezava se ves čas preverja in vam javlja morebitne izpade zaradi motenja gsm omrežja.
Jedro rešitve ČUVAJ.SI je spletno središče, ki omogoča varen dostop do vašega sistema na daljavo, od
kjer koli na svetu. Centralno enoto lahko na daljavo vklopite, izklopite, vidite zgodovino dogodkov,
nastavite osebe za obveščanje in še mnogo več. Poleg spletnega središča lahko pregled dogodkov in
upravljanje vršimo tudi z mobilno aplikacijo za pametne telefone.

Pomembno: Ko so v objektu nameščeni vsi elementi ČUVAJ kompleta, je potrebno opraviti enkratno
registracijo uporabnika na spletnem središču https://moj.cuvaj.si

Alarmni komplet čuvaj ima CE certifikat, in ustreza vsem evropskim standardom in normativom. Tako
tehničnim kot tudi okoljskim. Ker sistem deluje brezžično, je potrebno občasno menjati baterije v
senzorjih. Odslužene baterije je potrebno odložiti na za to predvidena mesta ali zbirne centre, ki so
označeni, za odpadne baterije.
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NAVODILA ZA UPORABO
OPIS CENTRALNE ENOTE IN NJENIH FUNKCIJ

DELNI VKLOP

VKLOP

IZKLOP

ZGODOVINA

Ver.: 1.7.0

Stran 3 od 24

USER MANUAL - SI

INDIKATORJI
Arm - VKLOP: Lučka sveti ko je sistem vklopljen, oziroma utripa, ko je sistem delno vklopljen
Disarm - IZKLOP: Lučka sveti kadar je alarm izklopljen
Fault - NAPAKA: Lučka sveti ob aktivnosti ali napaki žičnih senzorjev in utripa ob prekinitvi AC
napajanja.
Alarm - ALARM: V primeru sproženega alarma, lučka utripa.

OPIS TIPK
FIRE – POŽARNI ALARM: pritisnite tipko 1 za 3 sekunde da aktivirate požarni alarm
MEDICAL – MEDICINSKI ALARM: pritisnite tipko 2 za 3 sekunde da aktivirate medicinski
alarm
EMERGENCY – ALARM POD PRISILO: pritisnite tipko 3 za 3 sekunde da aktivirate tihi
alarm
CHIME – ZVONEC: pritisnite tipko 4 za 3 sekunde za aktivacijo zvočnega signala na
centralni enoti v primeru gibanja na zakasnjenemu senzorju.
PGM – IZHODNO STIKALO: pritisnite tipko 5 za 3 sekunde nato vnesite uporabniško kodo
da vključite/izključite izhod (električni porabnik, katerega lahko upravljate z sistemom).
SLEEP – SPANJE: pritisnite tipko 6 za 3 sekunde da vključite/izključite način za spanje. Ta
funkcija utiša zvoke centrale, ugasne osvetlitev LCD zaslona, osvetlitev tipk in
indikatorjev. (Ob alarmu se način za spanje samodejno izklopi).
SWITCH - DALJINSKO STIKALO: pritisnite tipko 7 za 3 sekunde nato vnesite
uporabniško kodo da vključite/izključite daljinsko stikalo (po vnosu kode izberete stikalo
od
in nato
za vklop ali
za izklop).
BYPASS-PREMOSTITEV: s to funkcijo opravite začasen izklop posameznega senzorja, ki
je v veljavi do naslednjega izklopa alarmnega sistema. Pritisnite tipko 8 za 3 sekunde,
nato vnesite uporabniško kodo +
in izberite številko senzorja od
do
+
nato
za izklop ali
za vklop +
da shranite nastavitve in tipko IZHOD za izhod
iz nastavitev.
Funkcija se uporablja če se želi določen senzor izklopiti začasno, npr.: ker je v prostoru
domača žival, ali v primeru. V primeru, da odpremo senzor se tudi v primeru
premostitve sproži sabotaža.
TEST: pritisnite tipko 9 za 3 sekunde, nato vnesite uporabniško kodo. Preizkusite lahko
delovanje povezave, siren in senzorjev.

Test povezave: +
+ +
S tem testom preverite komunikacijo med vašo
centralno enoto in strežnikom Čuvaj.si. Pri uspešni izvedbi tega testa, dobijo prejemniki
servisnih sporočil podatek (na email ali SMS) »Test povezave«. Dogodek je viden tudi v arhivu v
mobilni aplikaciji in v spletnem središču moj.cuvaj.si.
Test sirene: +
+ +
S tem testom preverimo delovanje vseh siren v sistemu.
Pri uspešnem testu, se vse sirene vklopijo za 1-2 sekunde. Pri tem testu, se uporabnikom ne
pošilja obvestil.
Test senzorjev:
+
+ +
S tem testom preverimo delovanje senzorjev v
sistemu. Ko vklopimo test, sprožimo vsak posamezni senzor. Za vsak senzor, ki ga uspešno
testiramo (pomeni da senzor normalno deluje), se pojavi številka testiranega senzorja na
centralni enoti in aktivira sirena. Če imamo v sistemu več siren, se za 1-2 sekundi vklopijo vse
sirene.
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OPIS IKON NA LCD ZASLONU

V primeru sproženega alarma, po izklopu sistema še vedno ostane napis s številko
senzorja na LCD zaslonu, ki prikazuje kateri senzor je bil sprožen (npr. A-05). Ta napis
ostane na zaslonu, vse dokler ne naredite ponovnega izklopa sistema. (to v praksi
pomeni, da je po sproženem alarmu potrebno dvakrat opraviti izklop, da se sistem postavi
v osnovno delovanje)

DALJINSKI UPRAVLJALNIK IN UPRAVLJALSKI DEL TIPKOVNICE NA CENTRALINI
ENOTI
ALARM POD PRISILO
VKLOP

VKL./IZKL. BREZŽIČ. STIKALA

IZKLOP

DELNI VKLOP SISTEMA
VKL./IZKL. BREZŽIČ. STIKALA
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UPRAVLJANJE SISTEMA
VKLOP
Sistem lahko vklopimo, ko v objektu ni gibanja. Takrat FAULT indikator ni prižgan. Če imate
vgrajene senzorje na magnetni kontakt, morajo biti le ti sklenjeni. Ko je ta pogoj izpolnjen, lahko
vklopimo sistem:
-z tipko za Hitri vklop, ki je na levi strani funkcijskih tipk. (zaporedna številka kode v sistemu:
98). Za vklop sistema ni potrebno vnesti nobene kode. Sistem lahko vklopi kdorkoli. Po vklopu
začne teči izhodni čas prednastavljen na 10 sekund, ki vam daje čas da zapustite prostore. Ko
izhodni čas poteče, je alarmni sistem v polni funkciji.

-z tipko za Vklop na daljinskem upravljalcu. (zaporedna številka kode v sistemu: 40-47)

tipko
za
Vklop preko WEB vmesnika. (zaporedna številka kode v
sistemu: 97). V primeru, ko uporabljamo več mobilnih uporabnikov, se vsak mobilni uporabnik
prijavi v potal Čuvaj, Administrator, pa mu dodeli pravico uporabe aplikacije za upravljanje s
ČUVAJ.SI. Ti uporabniki so od 100 do 999.
v-z

-z tipko za Vklop preko mobilne aplikacije. (zaporedna številka kode v sistemu: 97). V primeru,
ko uporabljamo več mobilnih uporabnikov, se vsak mobilni uporabnik registrira na moj.cuvaj.si,
Glavni uporabnik (Administrator), pa mu dodeli pravico uporabe aplikacije za upravljanje s
ČUVAJ.SI. Ti uporabniki so od 100 do 999.

Za vklop sistema ni potrebno vnesti nobene kode. Sistem je vklopljen po pretečenem izhodnem
času ki je prednastavljen na 10 sekund. V primeru, ko uporabljamo več mobilnih uporabnikov,
se vsak mobilni uporabnik registrira na moj.cuvaj.si, Glavni uporabnik (Administrator), pa mu
dodeli pravico uporabe aplikacije za upravljanje s ČUVAJ.SI. Ti uporabniki so od 100 do 999.
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DELNI VKLOP
Sistem lahko delno vklopimo, ko v objektu ni gibanja. FAULT indikator ne sme biti prižgan. Ko
je ta pogoj izpolnjen lahko izvedemo delni vklop:
-z tipko za Delni vklop, ki je na vrhu funkcijskih tipk (zaporedna številka kode v sistemu: 98)

-z tipko za Delni
sistemu: 40-47)

vklop na daljinskem upravljalcu (zaporedna številka kode v

-z tipko za Delni vklop preko WEB vmesnika (zaporedna številka kode v sistemu: 97). V primeru,
ko uporabljamo več mobilnih uporabnikov, se vsak mobilni uporabnik prijavi v portal Čuvaj,
Administrator, pa mu dodeli pravico uporabe aplikacije za upravljanje s ČUVAJ.SI. Ti uporabniki
so od 100 do 999.

-z tipko za Vklop preko mobilne aplikacije (zaporedna številka kode v sistemu: 97). V primeru,
ko uporabljamo več mobilnih uporabnikov, se vsak mobilni uporabnik prijavi v portal Čuvaj,
Administrator, pa mu dodeli pravico uporabe aplikacije za upravljanje s ČUVAJ.SI. Ti uporabniki
so od 100 do 999.

Za delni vklop sistema ni potrebno vnesti nobene kode. Sistem je takoj delno vklopljen in ni
posebnega izhodnega časa. V primeru, ko uporabljamo več mobilnih uporabnikov, se vsak
mobilni uporabnik registrira na moj.cuvaj.si, Glavni uporabnik (Administrator), pa mu dodeli
pravico uporabe aplikacije za upravljanje s ČUVAJ.SI. Ti uporabniki so od 100 do 999.
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IZKLOP
Sistem lahko izklopimo, na naslednje načine:
-z vnosom uporabniške kode + tipko za Izklop, ki je na desni strani funkcijskih tipk. (zaporedna
številka kode v sistemu: 001-016)

-z tipko za Izklop na daljinskem upravljalcu. (zaporedna številka kode v sistemu: 40-47)

-z tipko za Izklop preko WEB vmesnika. (zaporedna številka kode v sistemu: 97). V primeru, ko
uporabljamo več mobilnih uporabnikov, se vsak mobilni uporabnik prijavi v portal Čuvaj,
Administrator, pa mu dodeli pravico uporabe aplikacije za upravljanje s ČUVAJ.SI. Ti uporabniki
so od 100 do 999.

-z tipko za Izklop preko mobilne aplikacije. (zaporedna številka kode v sistemu: 97). V primeru,
ko uporabljamo več mobilnih uporabnikov, se vsak mobilni uporabnik registrira na moj.cuvaj.si,
Glavni uporabnik (Administrator), pa mu dodeli pravico uporabe aplikacije za upravljanje s
ČUVAJ.SI. Ti uporabniki so od 100 do 999.

Ko vstopimo v objekt začne teči vstopni čas, ki je pred-nastavljen na 10 sekund. V tem času
moramo opraviti izklop sistema na enega izmed opisanih načinov, sicer se sproži alarm. Vstopni
čas je potrebno nastaviti le na senzorjih, ki omogočajo pot do centralne enote oziroma
tipkovnice.
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NAČIN PROGRAMIRANJA IN POMEN TIPK
V teh navodilih se nahajajo opisi kako nastaviti parametre centralne enote. Vse parametre se
nastavlja z zaporedjem določenih tipk na centralni enoti. Vse tipke v zaporednih so prikazane
kot kvadratek z številko ali znakom kot npr.:
. Med znaki se nahaja tudi »+«, ki ponazarja
nadaljevanje zaporedja. »+« se ne pritiska na tipkovnici. Spodaj je primer zaporedja za
zamenjavo GLAVNE kode, katero je potrebno obvezno spremeniti ob namestitvi osnovne
enote.
Začetek
Nastavitev

+

potrditev
vnosa

+

+

+

+

Obstoječa nastavitev nastavitev
glavna koda
kod
kode 01

IZHOD
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UPORABNIŠKE KODE
Sistem loči uporabnike na več načinov. Uporabniki imajo zaporedne številke med 01 in 98.
Uporabnik 01 je vedno GLAVNI uporabnik, ki ima pravico nastavljati kode drugih uporabnikov.
Sistem omogoča do 16 uporabnikov na centralni enoti. GLAVNI uporabnik nastavi kodo
uporabnikom 02-16. Daljinci imajo zaporedne številke uporabnikov od 40-47. Dva daljinca iz
kompleta sta tovarniško nastavljena na uporabnika 40 in 41. Uporabnik 97, je uporabnik WEB
vmesnika in mobilne aplikacije. Kadar na centrali naredimo Hitri vklop je to uporabnik 98.
VNOS KOD IN SPREMINJANJE GLAVNE KODE
Tovarniško nastavljena GLAVNA koda je 1234. Priporočamo da si to kodo takoj spremenite.
Za spremembo GLAVNE kode sledite tem navodilom:
+

+

Ko pritisnete prvo
GLAVNE kode.

+

+

+

+(vaša 4 mestna koda)+

.

počakajte na kratek pisk, po cca 3 sekundah, in nato nadaljujte z vnosom

DODAJANJE UPORABNIKOV
Uporabnike od 02-16 lahko dodaja ali spreminja le uporabnik 01 z svojo GLAVNO kodo.
Postopek je naslednji: Dodajanje ali spreminjanje uporabniških kod:
+(glavna koda)+

+

+yy+

+(vaša 4 mestna koda)+

Namesto črk 'yy' vnesite zaporedno številko uporabnika katerega želite dodati ali spremenit.
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V spodnjo tabelo si lahko zapišete uporabnike, za kasnejšo evidenco.
Zap. Št.

Ime

Zap. Št.

1

40 – daljinc 1

2

41 – daljinc 2

3

42 – daljinc 3

4

43 – daljinc 4

5

44 – daljinc 5

6

45 – daljinc 6

7

46 – daljinc 7

8

47 – daljinc 8

9

100 – mobilni

10

101 – mobilni

11

102 – mobilni

12

103 – mobilni

13

104 – mobilni

14

105 – mobilni

15

106 – mobilni

16

107 – mobilni
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PRIKLOP ŽIČNIH SENZORJEV
Brezžični senzorji se nahajajo na zaporednih številkah 01 do 32. Žične senzorje lahko priklopimo
direktno na centralno enoto, na označene sponke Z33 do Z40. Tovarniško so žični vhodi (Z33 Z40) izključeni! Vključi se jih posamezno znotraj programa. Centrala zagotavlja izhodno
napetost 12V (na sponkah označeno z +12V in GND), za žične senzorje pri tem pa je največji
tok za vse senzorje 100mA. Če senzorji presegajo največji tok, je za napajanje senzorjev
potrebno uporabiti dodatni napajalnik.

Zgoraj je prikazan priklop na dva načina na vhodih za senzorje številka 33, 34, 37 in 38. Kadar
je kateri od senzorjev odprt (se nekdo giblje v območju senzorja) je na zaslonu napis npr.: F33E (primer za gibanje v območju senzorja številka 33).
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NASTAVITEV URE
Ura se posodablja samodejno preko omrežja enkrat na dan, in je praviloma ni potrebno ročno
nastavljati. V kolikor, bi opazili da ura ni posodobljena, lahko to naredite ročno po spodnjem
postopku.
Primer: nastavimo uro in datum na : 22:59:36, 22.12.2012
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
Leto Mesec Dan Ura Minute Sekunde

POSTOPEK ZA POPOLNI IZKLOP CENTRALNE ENOTE
Kadar želimo menjati baterije v senzorjih in hkrati ne želimo, da se nam proži zunanja ali notranja
sirena, izključite napajalnik iz omrežne napetosti 220V in po nekaj sekundah prične utripati ikona
za napake-FAULT (nato pritisnete # in jo držite več kot 3 sekunde) + GLAVNA koda in zopet #.
+1234+
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NAVODILA ZA PROGRAMIRANJE
CENTRALNE ENOTE
Za vstop v programiranje potrebujete administratorsko kodo. Vaša administratorska koda je
sestavljeno iz zadnjih 6 številk serijske številke izdelka, katero najdete na nalepki, na zadnji
strani centralne enote, poleg aktivacijske kode. V način za programiranje vstopite na naslednji
način: pritisnite
za 3 sekunde +
+ , kjer
zamenjate z vašo
unikatno kodo.

NASTAVITEV OSNOVNIH IN NAPREDNIH FUNKCIJ CENTRALNE ENOTE.

Pritisni

za 3 sekunde+

+

vhodni čas
izhodni čas
+
+ čas sirene
čas preverjanja senzorjev
opozorilo vklopa/izklopa
ostale nastavitve

2 Vhodni čas
Vhodni zakasnitveni čas, je čas ko vstopimo v varovano območje, nas senzor zazna in počaka
da izklopimo sistem. Če sistema ne izklopimo, se po tem času sproži alarm. Tovarniška
nastavitev je 10s. Primer: Nastavimo vhodni čas na 20 sekund:
+

+

+

+

+

Vpisujejo se 3 mestne številke, od 000 do 255 sekund. Opomba: Vhodni čas vpliva samo na
senzorje, ki jih definiramo kot zakasnjene (tipe senzorjev določimo v poglavju »Nastavitev
senzorjev in delovanja senzorjev ter sirene«).
3 Izhodni čas
Izhodni čas, je čas v katerem morate zapustiti varovano območje po vklopu alarmnega sistema.
Tovarniška nastavitev je 10s. Primer: Nastavimo vhodni čas na 20 sekund.
+

+

+

+

+

Vpisujejo se 3 mestne številke od 000 do 255 sekund.
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4 Čas delovanja sirene
Čas delovanja siren (vgrajene v centralni enoti, dodatnih notranjih ali zunanjih) v primeru
sproženega alarma. Tovarniška nastavitev je 5 minut. Primer: Nastavimo čas sirene na 10 minut.
+

+

+

+

+

+

Vnesite vrednost od 00 do 30 minut.
6 Čas preverjanja brezžičnih senzorjev
Centralna enota bo preverjala prisotnost senzorjev po tem nastavljenem času. Tovarniška
nastavitev je 24 ur. Primer: Nastavimo čas preverjanja senzorjev na 08 ur.
+

+

+

+

+

+

Vnesite od 08-99 ur za preverjanje senzorjev. Opomba: ne nastavljajte časa preverjanja na manj
kot 8 ur!
7 Zvočno opozorilo ob vklopu/izklopu sistema
V primeru da želite zvočno opozorilo na sirenah (velja za vse sireni, ki jih imamo v sistemu) ob
vklopu/izklopu alarmnega sistema z daljinskim upravljalnikom, je potrebno vklopiti to funkcijo.
Primer: Vklop zvočnega obvestila ob vklopu/izklopu preko daljinskega upravljalnika.
+

+

+

+

+

Za vklop/izklop zvočnega opozorila vnesite vrednost: 1-vklop, 2-izklop.
9 Ostale nastavitve

+

+

+

+

+

opozorilo za ALARM pod prisilo
javljanje v primeru izpad napajanja
prikaz stanja magnetnega kontakta
sabotaža senzorjev
vklop sistema s prisilo

9.1 Opozorilo za ALARM pod prisilo
Alarm pod prisilo je funkcija, ki jo lahko ročno sprožimo na tipkovnici centralne enote (3:
EMERGENCY) ali na daljinskem upravljalniku (rdeči gumb z belo strelo v sredini, na vrhu
daljinca). S to nastavitvijo določimo ali želimo da v primeru aktivacije tega alarma, sistem pošlje
tihi alarm po SMS-u ali da se sproži glasni alarm - sirena na centralni enoti, oz dodatna sirena,
če jo imamo v sistemu.
Tovarniška nastavitev je Tihi alarm. Primer: nastavimo glasni alarmni ton.
+
+ +
+
+
+ +
Izberite vrsto opozorila: 1-glasni alarm (neprekinjen glasovni signal), 2-pulzni alarm (prekinjen
glasovni signal), 3-tihi alarm.
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9.2 Javljanje v primeru Izpada napajanja
Določimo čas, po katerem bo centralna enota javila izpad napajanja 220V. Uporabnik dobi
obvestilo v obliki SMS sporočila (v kolikor ima na portalu moj.čuvaj.si vključena Servisna
obvestila).
Tovarniška nastavitev je 2 minuti. Primer：nastavimo javljanje izpada po 15 minutah.
+

+

+

+

+

+

+

Vnesite vrednost od 000-255 minut.
9.3 Prikaz stanja Magnetnega kontakta
Ko je funkcija omogočena, bo centralna enota v primeru razklenjenega kontakta (odprta vrata
ali okno) prikazala napako na LCD zaslonu. To velja pri izklopljenem alarmnem sistemu. V
primeru razklenjenega magnetnega kontakta vklop alarmnega sistema NI MOŽEN.
Tovarniška nastavitev je omogočeno preverjanje. Primer: onemogočimo nadzor magnetnega
kontakta.
+

+

+

+

+

+

+

1-omogoči, 2-onemogoči nadzor magnetnega kontakta
9.4 Sabotažna senzorjev
Če imamo funkcijo omogočeno in v primeru, da odpremo senzor (velja za vse senzorje iz
ponudbe Čuvaj) se bo aktiviral alarm – SABOTAŽA SENZORJA. Velja tako pri izklopljenem kot
pri vklopljenem sistemu. Priporočamo, da je ta funkcija vedno omogočena, ker je s tem
onemogočeno nepooblaščeno poseganje v vaš alarmni sistem. Če je funkcija onemogočena,
ne bo alarma v primeru odprtja senzorja. Tovarniška nastavitev je omogočeno preverjanje
sabotaže. Primer: izklop preverjanja sabotaže na senzorjih
+

+

+

+

+

+

+

1-omogoči, 2-onemogoči nadzor sabotažnega stikala v senzorju
9.5 Vklop sistema s prisilo
V primeru, da želite vklop alarmnega sistema kljub »odprtemu« senzorju (npr. odprta vrata ali
okno, kjer je nameščen magnetni kontakt ali gibanje v območju žičnega senzorja), to opcijo
vklopite. V tem primeru, bo »odprti« senzor izključen (v premostitvi) do naslednjega izklopa
alarmnega sistema. Tovarniška nastavitev je »Vklop s prisilo ni dovoljen« in v taki situaciji
dobimo SMS sporočilo »Vklop ni uspel«.
Primer: vključimo vklop s prisilo.
+

+

+

+

+

+

+

1-vklop s prisilo dovoljen, 2-vklop s prisilo ni dovoljen

Ver.: 1.7.0

Stran 16 od 24

USER MANUAL - SI

BREZŽIČNE NAPRAVE
Če v sistemu uporabljamo brezžično sireno ali več siren, je potrebno najprej vnesti vse
sirene, šele nato daljinske senzorje.

Pritisni

za 3 sek. +

+

+

Nastavitev daljincev
Nastavitev senzorjev
Nastavitev brezžič. stikal
Nastavitev brezžičnih siren

+

5.1. Dodajanje in brisanje daljincev
Daljinci se vnašajo po zaporedju od 1 do 8. Komplet vključuje dva daljinca, ki sta že
sprogramirana na mesto 1 in 2. Vnos novega daljinca ali prepis obstoječega daljinca lahko
izvedemo na dva načina in sicer s pritiskom na katerokoli tipko na daljincu po postopku 1 ali pa
ročno vnesemo serijsko številka daljinca (nahaja se na hrbtni strani daljinca) s postopkom 2.
Vnos - postopek 1: Preberi daljinski upravljalnik s pritiskom na tipko
Primer: Preberimo daljinski upravljalnik na polje 3 v centralno enoto.
+

+

+

+

+

+

+

+aktivirajte daljinec+

Vnos - postopek 2: Vnesite serijsko številko daljinskega upravljalnika
Primer: Vpišite serijsko številko 112113114 na 8 polje v centralno enoto.
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Brisanje daljinskega upravljalnika
Primer: Izbrišimo daljinski upravljalnik vpisan na 5 mesto v centralni enoti.
+

+

+

+

+

+

+

Daljinski upravljalniki se prenašajo na spletno središče pod kodami 40 do 47. Tako je
daljinec 1 na spletnem središču uporabnik 040. Daljinec 2 pa je uporabnik 041….
5.2. Dodajanje in brisanje senzorjev
Sistem omogoča vnos do 32 senzorjev. Senzorji se v centralno enoto vnašajo pod zaporedne
številke 01 do 32. Komplet ČUVAJ.SI že vključuje dva senzorja, in sicer IR senzor ter magnetni
kontakt, ki sta programirana na mesto 01 in 02. Vnos senzorjev je enako kot pri daljincih, možen
na dva načina in sicer s proženjem senzorja ali z ročnim vnosom kode senzorja.
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Vnos - postopek 1: Preberi kodo senzorja z proženjem senzorja
Pred dodajanjem senzorja v sistem, le tega odpremo, vstavimo baterijo in pritisnemo sabotažno
stikalo. Za natančnejša navodila za vnos senzprjev glej navodila pri posameznem senzorju.
Primer: Preberimo senzor na polje 9 v centralno enoto
+

+

+

+

+

+

+

+aktivirajte senzor+

Vnos - postopek 2: Ročni vnos kode senzorja
Koda senzorja se nahaja v notranjosti senzorja, na mestu za baterijo.
Primer: ročno vnesemo serijsko kodo senzorja 011022033 na 7 mesto v centralni enoti
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Brisanje senzorja
Primer: izbris senzorja na 3 mestu v centralni enoti
+

+

+

+

+

+

+

5.3. Dodajanje, brisanje brezžičnih stikal
Brezžična stikala so naprave z vgrajenimi tremi samostojnimi na dotik občutljivimi stikali. Vsako
od treh stikal se programira ločeno. V sistemu imamo lahko do 8 takih samostojnih stikal.
Samodejno prepoznaj serijsko kodo stikala
Primer: samodejni vpis kode na polje stikal 1 v centralni enoti
+

+

+

+

+

+

+

+aktivirajte stikalo+

Izbris stikala
Primer: izbris stikala na polju 4 iz centralne enote
+

+

+

+

+

+

+

5.4. Dodajanje in brisanje brezžičnih siren
Brezžične sirene lahko dodajamo po želji in jih je v sistemu lahko neomejeno. Dodajamo jih
vedno na začetku, pred senzorji.
Tipi siren:
-Zunanja brezžična sirena: pri dodajanju sirene se ob uspešnem vnosu izpiše serijska številka
sirene in govorno obvestilo »To je dvosmerna brezžična sirena«
-Notranja brezžična sirena: pri dodajanju sirene, pri uspešnem vnosu slišimo samo govorno
obvestilo »To je enosmerna brezžična sirena«. Na zaslonu se ne izpiše serijska številka
sirene.
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Postopek dodajanja sirene
Primer：Dodajmo zunanjo brezžično sireno
+
+ +
+
+
+ (v roku treh sekund pritisnemo tipko REC
na sireni in držimo dokler iz centralne enote ne zaslišimo govorno obvestilo »To je
dvosmerna brezžična sirena«) +
Izbris brezžičnih siren
S tem postopkom izbrišemo iz sistema vse vnešene sirene hkrati. Posamezne sirene ni možno
brisati ločeno. Sirene v centralni enoti ni možno izbrisati.
Primer: izbrišimo vse sirene v sistemu
+

+

+

+

+

+

INFO: kadar je aktivirana sabotaža na dvosmerni sireni, se na LCD zaslonu pojavi A-41.

NASTAVITEV IN DELOVANJE SENZORJEV IN SIREN

+

+

+

+

tip senzorja
način vklopa sirene
način zaznavanja žičnega senzorja
hitrost zaznavanja žičnega senzorja

6.1. Tip senzorja
Je način, kako senzor reagira in se obnaša v sistemu. Ko dodamo v sistem vse brezžične
senzorje, jim je potrebno nastaviti še način delovanja. Možnosti so naslednje:
Senzor izključen. V tem primeru je senzor neaktiven in ne bo prožil alarma. V primeru vstopa
vlomilca na področju tega senzorja, ne boste dobili podatka o alarmu. Ta način delovanja lahko
npr. začasno izberemo v primeru okvare senzorja ali pa recimo, če adaptiramo prostor kjer je
senzor nameščen in v času adaptacije tam ne potrebujemo varovanja. Ravno tako ne deluje
sabotaža senzorja (v primeru, da senzor odpremo) in se ne izvaja dnevno preverjanje prisotnosti
senzorja.
Senzor z zakasnitvijo. Ta način se običajno uporabi na vhodu v objekt in dostopni poti do
centralne enote da vam omogoči vklop/izklop sistema, ne da bi se pri tem sprožil alarm. Čas
zakasnitve se določi na dodatnem polju (Sistemske opcije) in je odvisen, koliko časa
potrebujete, da pridete do centralne enote. Zakasnite lahko enega ali več senzorjev. Ko
zakasnitveni čas poteče, se bo sprožil alarm.
Opozorilo: predlagamo, da se zakasni čim manj senzorjev in za čim krajši čas. To predvidevajte
že pri konfiguraciji sistema, da bo centralna enota čim bližje vhodu, oz. da za vklop/izklop
sistema uporabljate daljince ali mobilno aplikacijo. V tem primeru ni potrebno zakasniti
nobenega senzorja, saj vklop/izklop sistema izvedete pred vstopom v objekt.
Takojšnji senzor. Ta način delovanja senzorja uporabimo tam, kjer želimo, da se senzor
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sproži takoj ob zaznavanju. To velja v primeru ''celotnega vklopa'' in ''delnega vklopa'' sistema.
Notranji senzor. Se uporablja v prostorih kjer NE želite nadzora v času ''delnega vklopa''.
Delni vklop običajno uporabljamo ponoči, ko smo doma in želimo, da je del senzorjev aktiven
(npr. kletni prostori), del pa neaktiven (npr. spalni prostori). Ko je sistem delno vklopljen, senzorji
tega tipa niso aktivni, ko pa je sistem v celoti vklopljen, pa so ponovno aktivni.
24 urni tihi alarm. Se uporablja za panik tipke in senzorje kjer želimo 24 urni nadzor, ne glede
na to ali je sistem vklopljen ali izklopljen. V primeru sprožitve tihega alarma, se sirene ne
aktivirajo, ostanejo tiho. Tihi alarm se običajno uporablja v primeru napada (panik tipka) in želimo
na tih način poklicati pomoč.
24 urni glasni alarm. Se uporablja za senzorje kjer želimo biti opozorjeni z zvočnim signalom.
Običajno so to senzorji izlitja vode, previsoke temperature, sabotaža...
24 urni požarni alarm se uporablja za požarne senzorje.
Stikalo za vklop/izklop alarmnega sistema uporabimo v primeru, da želimo sistem izklapljati
z zunanjim sistemom kot so na primer kontrola pristopa, dodatni daljinski sprejemniki, kontaktna
ključavnica, itd... (zaporedna številka kode v sistemu: 99).
Primer: nastavimo senzor 39 kot 24 urni glasni alarm
+

+

+

+

+

+

+

6.2. Način vklopa sirene
Nastavimo način oglašanja sirene ob sprožitvi alarma za vsak posamezni senzor.
Možnosti so naslednje:
-konstantni ton,
-pulzni ton,
-tiho
Privzete nastavitve tonov glede na tip senzorja:
1,2,3,5
4
6

Konstantni ton
Tihi
Pulzni ton

Primer: nastavimo senzorju 23 pulzni ton
+
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5.3. Način zaznavanja žičnega senzorja
Možnosti priklopa žičnih senzorjev so naslednji:
EOL: kadar je vrednost 10k ohmov na vhodu cone je normalno stanje, odprto stanje ali kratki
stik pomeni alarm
N/C: stik na vhodu cone je normalno stanje, odprt vhod pomeni alarm
N/O: odprt vhod je normalno stanje, stik na vhodu pomeni alarm.
Tovarniška nastavitev je EOL (upori priloženi pri centralni enoti).
Primer: nastavite cono 35 kot NO (normalno odprt)
+

+

+

+

+

+

+

5.4. Hitrost zaznavanja žičnega senzorja
Je odzivni čas ki se meri od sprožitve senzorja do generiranja alarmov. Ta funkcija deluje le na
žičnih senzorjih. Normalna hitrost zaznavanja za senzorje je 500 milisekund, razen za senzorje
vibracij je 10 milisekund. (tovarniška nastavitev je 500 mili sekund)
Primer: nastavitev senzorja 40 na odzivni čas 10 milisekund
+

+

+

+

+

+

+

NASTAVITEV IZHODNEGA STIKALA NA CENTRALNI ENOTI
Centralna enota ima na zadnji strani na sponkah digitalni izhod, označen z PGM, na katerega
lahko priklopimo poljuben porabnik (peč, klima, bojler,…). Izhodna napetost je 12V in lahko
zagotovi do 100mA toka. Za vklop večjih porabnikov in porabnikov vezanih na 220V omrežje, je
potrebno dodati močnostni rele. TO NAJ OPRAVI USPOSOBLJEN ELEKTRIČAR. Možnosti
odzivanja digitalnega izhoda so naslednje. Tovarniška nastavitev je opcija
.
Aktiviranje ob alarmu (hkrati ko se aktivira sirena)
Aktiviranje ob vklopu sistema in de-aktiviranje ob izklopu
Aktiviranje ob izpadu napajanja 220V
Aktiviranje ob izpadu komunikacije
Aktiviranje preko uporabniškega vmesnika (web, mobilna aplikacija)
Primer: nastavimo izhod, da je aktiven ob vklopu sistema (uporabimo kadar želimo zunanji
svetlobni indikator vklopa)
+
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Popis senzorjev
Št.
senzorja
1
2

Lokacija
senzorja

Tip
senzorja

Serijska
številka

Št.
senzorja
21
22

3
4

23
24

5

25

6

26

7

27

8

28

9

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40

Lokacija
senzorja

Tip
senzorja

Serijska
številka

Tip senzorja
Senzor izključen,
Senzor z zakasnitvijo,
Takojšnji senzor,
Notranji senzor,
24
urni tihi alarm,
24 urni glasni alarm,
24 urni požarni alarm,
Stikalo za vklop/izklop
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Tehnične lastnosti
Splošni podatki
Napajanje: 15V/2000mA
Vgrajena polnilna baterija: 11.1V/1000mah
Poraba v delovanju: <50mA(samo centrala)
Poraba ob alarmu: <300mA(brez sirene)
Največji izhodni tok: ≤100mA(za žične senzorje)
Frekvenca:433MHz/868MHz
Območje pokritosti signala: 100 do 150 metrov (na odprtem območju)

Fizične lastnosti
Delovanje pri temperaturi: 0°C – 45°C
Skladiščenje pri temperaturi: -20°C – 60°C
Relativna vlažnost: pri 30°C 85%
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Opombe:
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