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Program ćwiczenia.

U
1. Połączenie zamka z centralką alarmową.

1.1. Połącz system alarmowy oparty na centralce INTEGRA24 składający się z manipulatora,
sygnalizatora  i  czujki  ruchu,  a  następnie  dołącz  układ  zamka  szyfrowego  zgodnie
z poniższym schematem:

2. programowanie Zamka i centralki alarmowej.

2.1. Przy pomocy kodu PIN Master (123) wejdź w tryb programowania użytkownika (strony 37-
39) i dodaj dwóch użytkowników:
• typu Normal ID=001, PIN=2020, karta zbliżeniowa,
• typu Toggle ID=002, PIN=3030, brelok zbliżeniowy.

2.2. Przy pomocy kodu PIN Instaler (456) wejdź w tryb programowania instalatora (strony 31-
37) i zaprogramuj linie wejściowe IN1 i IN2 tak, by pełniły funkcje:
• IN1 – czujnika otwarcia,
• IN2 – przycisku wyjścia.

2.3. Linie wyjściowe DTA i CLK zaprogramuj tak, by pełniły funkcje:
• CLK – przezbrajanie – klucz stały,

2.4. • DTA – impuls na przezbrojenie.
2.5. Zaprogramuj czas na wejście równy 10 sekund.
2.6. Włącz opcję Blokada dostępu gdy czytnik uzbrojony.
2.7. W centralce alarmowej zaprogramuj wyjście  OUT3 pracujące jako funkcja:  21 Wskaźnik

czuwania, czas działania: 5s, opcja: Polaryzacja +  wyłączona.
2.8. W centralce alarmowej zaprogramuj wejście  Z3 – typ linii:  NO,  typ reakcji:  82 Zał./wył.

czuwanie, opcja: Sterowanie naruszeniem włączona.
2.9. Zaprogramuj centralkę alarmową do pracy z czujką 1 reagującą natychmiastowo.
2.10. Sprawdź możliwość przezbrajania alarmu przy pomocy karty lub pinu użytkownika Toggle.



3. Konfiguracja  kamery  jako  czujki  ruchu  współpracującej
z centralką alarmową.

3.1. Podłącz  do  wejścia  rejestratora  IPOX  PX-HDR0421H-E sygnał  video  z  kamery  IPOX
PX-DH2028. Do zasilenia kamery napięciem12 V wykorzystaj dedykowany zasilacz.

3.2. Do wyjścia rejestratora podłącz monitor LCD i uruchom podgląd bieżący kamery.
3.3. Do wejścia Z4 centralki alarmowej podłącz wyjście 1 przekaźnikowe NO rejestratora.
3.4. W  menu   Start>>Ustawienia>>Kamera>>Detekcja  ruchu rejestratora  skonfiguruj

wyzwalanie wyjścia 1 rejestratora na czas 10s za pomocą detekcji ruchu w podłączonej
kamerze (wyłącz pozostałe akcje, włącz jedynie buzzer).

3.5. W  centralce  alarmowej  zaprogramuj  wejście  Z4  tak,  aby  natychmiastowo  wywoływało
alarm.

3.6. Włącz czuwanie za pomocą breloka i sprawdź wyzwalanie alarmu za pomocą kamery jako
czujki ruchu.

4. Konfiguracja  wyzwalania  nagrywania  za  pomocą  centralki
alarmowej.

4.1. Do wyjścia OUT4 centralki alarmowej podłącz wejście 1 rejestratora.
4.2. W menu  Alarm oraz  Terminarz  rejestratora skonfiguruj wyzwalanie nagrywania obrazu

z podłączonej kamery za pomocą wejścia 1 (czas nagrania – 15 sekund).
4.3. W  centralce  alarmowej  zaprogramuj  wyjście  OUT4 pracujące  jako  funkcja:  1  Alarm

włamaniowy, czas działania: 5s.
4.4. Wywołaj alarm i sprawdź czy podejmowana jest akcja nagrywania na czas 15 sekund.

Przykładowe zadanie zaliczeniowe.
wskazówki niezbędne podczas zaliczenia.

 Na podstawie schematu zamieszczonego w instrukcji wykonaj niezbędne połączenia między
zamkiem szyfrowym i połączonym systemem alarmowym opartym na centralce INTEGRA24
tak, aby umożliwić przezbrajanie centralki alarmowej za pomocą zamka szyfrowego.

 Zaprogramuj zamek szyfrowy tak, aby  umożliwić przezbrajanie centralki za pomocą  karty
i pinu użytkownika Toggle.

 Zaprogramuj centralkę alarmową do współpracy z zamkiem szyfrowym tak, aby możliwe
było przezbrajanie centralki za pomocą zamka szyfrowego.

 Wykonaj niezbędne połączenia oraz konfigurację, aby umożliwić pracę kamery jako czujki
ruchu.


