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1. Właściwości centralki SR827 
 
Centralka SR827 jest nowoczesnym urządzeniem mikroprocesorowym, które służy do 
ochrony szerokiej gamy obiektów, w których nie jest potrzebny rozbudowany system 
alarmowy. 
 
Właściwości sprzętu: 

• Do 14-tu indywidualnie konfigurowalnych wejść: 12 na płytce centralki i 2 na 
dołączonych klawiaturach (po 1 na klawiaturę) 

• 4 wyjścia (w tym 2 przekaźnikowe) 
• Sterowanie systemem poprzez max. 3 klawiatury przypisywane selektywnie do 

danej strefy 
• Zasilanie główne: 14–18 V AC / min 1,2 A max 3,0A 
• Zasilanie buforowe (z własnym układem ładowania akumulatora 300mA, 

akumulatory żelowe 1,2 – 18 Ah) 
• Układ zabezpieczający przed całkowitym rozładowaniem akumulatora 
• Dedykowane kluczowane zasilanie klawiatur +12V/250mA z wyłącznikiem 

nadprądowym 
• Wyjście zasilające AUX +12V / 900mA 
• Optyczne wskaźniki stany pracy centralki 
• Moduł GSM/GPRS SIM900R 

 
Właściwości programowe: 

• Możliwość obsługi 2-óch stref 
• Do 20-tu kodów użytkowników – do obsługi klawiatury i dostępu zdalnego 
• Wysyłanie powiadomień CLIP, SMS i GPRS – odrębnie na stację 

monitorującą i do użytkownika  
• Możliwość szyfrowania transmisji GPRS 
• Automatyczne przełączanie się na pracę w trybie CLIP/SMS w przypadku 

braku możliwości pracy w GPRS 
• Praca w APN prywatnym i publicznym 
• Możliwość odpytywania przez SMS o stan centralki 
• Dostęp zdalny: sterowanie uzbrajaniem, sterowanie wyjściami, 

konfigurowanie centralki 
• Możliwość częściowego uzbrojenia 
• Tygodniowy grafik automatycznych uzbrojeń / rozbrojeń systemu (po 1 parze 

uzbrojenia / rozbrojenia na każdy dzień tygodnia) 
• Nieulotny bufor 4000 zdarzeń 
• Okresowa transmisja testowa 
• Możliwość wyzwalania dodatkowych transmisji testowych 
• Konfiguracja lokalna przez interfejs RS232 i zdalna przez GPRS 
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2. Opis płytki 
 

 
 
Oznaczenia na rysunku: 
 
1 – przewody do podłączenia AKU 
2 – Wskaźniki optyczne stanu urządzenia: 

A – wskaźnik poziomu sygnału GSM (czerwony) 
  - nie świeci – brak sygnału GSM 
  - miga szybko 0,5/0,5 sek – słaby sygnał GSM: 1-2 „kreski” 
  - miga powoli 2/2 sek – dobry poziom sygnału GSM: 3-4 „kreski” 
  - świeci ciągle – bardzo dobry poziom sygnału GSM: 5 „kresek” 

B – wskaźnik poprawnej komunikacji z modułem GSM/GPRS (zielony) 
 - nie świeci – brak komunikacji z modułem GSM/GPRS 
 - miga 0,4/0,4 sek – sygnalizacja błędnego PINu 
 - świecie ciągle – poprawna komunikacja z modułem GSM/GPRS 
 - 2 mignięcia – przyjęcie rozkazu SMS 
 - 3 mignięcia – wysłanie SMSa 
 - 4 mignięcia – wysłanie kodu GPRS 
C – Wskaźnik zasilania głównego (żółty) 
 - nie świeci – brak zasilania głównego 
 - świeci ciągle – zasilanie główne podłączone 
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GPRS – wskaźnik trybu pracy (zielony) 
 - świeci ciągle – praca w trybie GPRS w połączeniu podstawowym 

- 1 krótkie mignięcie co 1 sekundę – praca w trybie GPRS w połączeniu 
rezerwowym 
- 2 krótkie mignięcia co 1 sekundę – praca w trybie GSM 

PWR – wskaźnik zasilania modułu GSM/GPRS (zielony) 
 - świeci ciągle – zasilanie włączone 
 - nie świeci – zasilanie wyłączone 
STA – wskaźnik trybu modułu GSM/GPRS (zielony) 
 - nie świeci – moduł wyłączony 
 - świeci ciągle – moduł włączony 
NET – wskaźnik stanu zalogowania do sieci GSM (zielony) 
 - miga szybko – co 1 sek. – brak zarejestrowania w sieci GSM 
 - miga powoli – co 3 sek. – zarejestrowany w sieci GSM 

 
3 – złącze do konfiguracji lokalnej 
4 – wskaźniki optyczne aktywności wyjść 
5 – moduł GSM/GPRS 
6 – SIMHOLDER 
7 – listwa zaciskowa do podłączania zasilania, czujek, sygnalizatorów (i innych 
urządzeń wykonawczych), klawiatur: 
 ~AC~   - zaciski zasilania głównego: 14 – 16 V AC / min 1,2 A 
 AUX   – wyjście zasilania 12V DC / 900 mA 
 GND   – masa 
 IN1 … IN12  – wejścia 1 … 12 

Wejścia wykrywają 2 stany: rozwarcia i zwarcia do masy. 
Należy do nich podłączyć urządzenia elektroniczne, które 
stanowią sobą albo wysoką rezystancję albo zwarcie do masy 
(np. tranzystor OC, przekaźnik). Nie należy do nich podłączać 
źródeł napięcia, gdyż może to spowodować błędne odczyty 
innych wejść lub uszkodzenie centralki. 

 OUT1, OUT2 – wyjścia tranzystorowe 150mA / 30V 
 OUT3 – ISO  – zaciski wyjścia 3 przekaźnikowego 2A / 30V 
 OUT3 – ISO  – zaciski wyjścia 4 przekaźnikowego 2A / 30V 
 K+   - wyjście zasilania klawiatury 250mA / 12V 
 Ka, Kb  – magistrala komunikacyjna klawiatury 
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3. Montaż, przygotowanie urządzenia do pracy 
 

Bilans energetyczny 
 
Przed przystąpieniem do montażu należy zsumować prąd pobierany przez wszystkie 

urządzenia, które mają być podłączone do centralki SR 827 (uwzględnić maksymalny prąd 
ładowania akumulatora) i na tej podstawie dobrać odpowiednią moc zasilacza. 

Należy również zsumować prąd pobierany przez wszystkie urządzenia dołączane do 
wyjść zasilających centralki SR 827 i jeśli okaże się, że dopuszczalny prąd zostanie 
przekroczony, należy zmodyfikować system, wprowadzając dodatkowe zasilanie niektórych 
jego elementów. 

Do centralki SR827 można podłączyć akumulatory żelowe o pojemności od 1,2Ah do 
18Ah. Wybór pojemności akumulatora powinien zależeć od prądu pobieranego przez system 
oraz czasu, przez który system powinien sprawnie działać na zasilaniu awaryjnym. Średni 
prąd pobierany przez system z akumulatora nie powinien przekroczyć wartości 0,1 
pojemności akumulatora. 

 
Podłączanie czujników i innych urządzeń do wejść. 

 
Wejścia są typu cyfrowego NO (normalnie otwarte) albo NC (normalnie zwarte). 

Wykrywają więc 2 stany: rozwarcia i zwarcia do masy. Należy do nich podłączyć urządzenia 
elektroniczne, które stanowią sobą albo wysoką rezystancję albo zwarcie do masy - np. 
tranzystor OC, przekaźnik, które wchodzą w skład czujek, kontaktronów, barier IR itp. Nie 
należy do nich podłączać źródeł napięcia, gdyż może to spowodować błędne odczyty innych 
wejść lub uszkodzenie centralki. 

Czujki i inne urządzenia podłączone do wejść mogą być zasilone z wyjścia 
zasilającego AUX, ale suma pobieranego prądu nie może przekraczać 900 mA. W przypadku 
przekroczenia tej wartości należy część tych urządzeń zasilić z zasilacza dodatkowego. 

 
Podłączanie sygnalizatora zewnętrznego. 

 
Zaleca się podłączać sterowanie sygnalizatora zewnętrznego do wyjścia 

przekaźnikowego (wyjście 3 lub wyjście 4). Sygnalizator może być zasilony z wyjścia AUX, 
ale pod warunkiem, że całkowity pobór prądu tego sygnalizatora i innych urządzeń zasilonych 
z tego wyjścia nie przekroczy dozwolonej wartości 900 mA. W przeciwnym przypadku 
należy zastosować dodatkowe zasilanie. 

 
Antena GSM 
 
 Do płytki centralki podłączony jest na stałe konektor antenowy ze złączem typu FME. 
Umożliwia to zamontowanie centralki wewnątrz metalowej obudowy i wyprowadzenie 
anteny na zewnątrz obudowy w celu uniknięcia tłumienia sygnału GSM przez obudowę. Jeśli  
poziomu sygnału GSM dostępny w miejscu zamontowania centralki jest na dobrym poziomie, 
to do konektora antenowego można podłączyć antenę krótką typu BAT. Jeśli natomiast sygnał 
GSM ma niewystarczający poziom, to należy podłączyć antenę zewnętrzną z dłuższy 
przewodem (3 - 5 metrów) i samą antenę umieścić w lokalizacji, gdzie sygnał będzie miał 
odpowiedni poziom. 
 Należy pamiętać, że do komunikacji typu SMS i CLIP wystarczy niski poziom 
sygnału - szybkie miganie wskaźnika A. Do transmisji GPRS poziom sygnału GSM musi 
mieć wyższą wartość – przynajmniej powolne miganie wskaźnika A. 
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Uruchomienie centralki SR 827 
 

1. Wyłączyć zasilanie 230V w przewodach, którymi będzie ono doprowadzone do 
transformatora zasilającego centralkę SR827 

2. Zamontować centralkę w obudowie 
3. Zamontować obudowę w docelowym miejscu instalacji systemu 
4. Podłączyć do centralki urządzenia zewnętrzne tj. czujki, kontaktrony, 

sygnalizatory itp. 
5. Podłączyć antenę GSM 
6. Podłączyć niskonapięciowe uzwojenie transformatora (16V AC) do zacisków 

„~AC~” centralki. 
7. Podłączyć akumulator do przewodów akumulatorowych centralki: plus 

akumulatora do przewodu czerwonego, minus akumulatora do przewodu czarnego. 
8. Upewnić się, czy karta SIM nie jest włożona do simholdera w centralce. 
9. Włączyć zasilanie 230V transformatora zasilającego centralkę. 
10. Podłączyć przewód RS232 do konfiguracji centralki i przy pomocy programu 

Centaur 2013 skonfigurować ją, pamiętając przede wszystkim o poprawnym 
podaniu PINu karty SIM. 

11. Wyłączyć zasilanie centralki 
12. Włożyć kartę SIM. 
13. Włączyć zasilanie centralki i zweryfikować, czy po włączeniu nastąpiło wysłanie 

odpowiednich powiadomień 
 

Przywracanie ustawień fabrycznych 
 

Użytkownik może przywrócić ustawienia fabryczne nadajnika w każdym momencie. W 
tym celu należy wykonać w kolejności poniższe działania: 

1. odłączyć zasilanie centralki SR 827 
2. wyjąć kartę SIM 
3. założyć zworkę na piny złącza programowania nadajnika zgodnie z poniższym 

rysunkiem 
4. włączyć zasilanie – szybko miga wskaźnik A, a po chwili na przemian wskaźniki A i 

B – rozpoczyna się proces wpisywania ustawień fabrycznych 
5. po upływie ok. 5s zgasną obydwa wskaźniki A i B, co oznacza koniec procesu 

wpisywania ustawień fabrycznych i koniec procesu resetowania nadajnika. 
6. zdjąć zworkę!!! Pozostawienie zworki po zaprogramowaniu centralki na kołkach 

RESET spowoduje, że po odłączeniu i ponownym podłączeniu napięcia 
zasilającego, nastąpi ponowne przywrócenie do wartości domyślnych. 

Przed ponownym włożeniem karty SIM należy skonfigurować centralkę wpisując prawidłowy 
PIN. 
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4. Instalacja oprogramowania 
 

UWAGA! 
Nie należy włączać zasilania Centralki SR827 z włożoną kartą SIM, jeśli wcześniej 

nie został zapisany w niej nr PIN tej karty. W przeciwnym razie może to spowodować 
jej zablokowanie. 
 

 
a. do programowania nadajnika będą potrzebne następujące narzędzia: 
- komputer spełniający poniższe wymagania sprzętowe i programowe: 

• system operacyjny Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows7/Windows8 
• port szeregowy RS-232 lub port USB i przejściówkę USB/RS232 
• około 40 MB wolnego miejsca na dysku twardym komputera dla zainstalowania 

programu i archiwizowania plików z danymi nadajników. 
• mieć zainstalowany program do konfiguracji nadajnika Centaur 

- przewód szeregowy RS 232 i przewód do programowania DB9-IDC16 - do połączenia 
nadajnika SR-827 z komputerem 
- program komputerowy Centaur służący do konfigurowania nadajników GSM 
produkowanych przez firmę Pronal. 
 
b. licencję na użytkowanie programu Centaur można otrzymać nieodpłatnie. Jego 
najnowszą wersję należy pobrać z naszej witryny internetowej: www.pronal.com.pl. 
akceptując postanowienia Umowy Licencyjnej. 
 
c. program Centaur należy zainstalować na komputerze zgodnie z poniższymi 
zaleceniami: 
 

• zamknąć wszystkie wcześniej uruchomione programy i aplikacje, 
• otworzyć katalog z programem Centaur 
• podwójnym kliknięciem uruchomić odnaleziony w katalogu plik wykonawczy. 

Jest to plik skompresowany, samorozpakowujący się do wybranego folderu. 
Program proponuje fabryczną ścieżkę dostępu np.: C:\Program 
Files\Pronal\Centaur\Centaur.exe 

• zatwierdzamy klikając w przycisk UnZip. Program oraz wszystkie jego 
komponenty potrzebne do prawidłowej pracy zostaną automatycznie skopiowane 
na dysk twardy 

• Uwaga! Przy ponownej instalacji programu dla upewnienia się, że wszystkie pliki 
są odpowiednie dla instalowanej wersji należy włączyć opcję nadpisywania 
istniejących plików. Wystarczy kliknąć w okno wyboru: „Overwrite files without 
prompting” 

• instalacja programu Centaur została tym samym zakończona. Nie jest wymagany 
restart komputera. 

 
Ikonę skrótu do uruchamiania programu na pulpicie należy utworzyć samodzielnie. 
 
d. należy uruchomić program Centaur klikając dwa razy na ikonę Centaur. Przy 
pierwszym uruchomieniu programu nie ma zdefiniowanego hasła i program uruchamia się 
normalnie. Jeśli potrzebne jest założenie hasła chroniącego przed nieautoryzowanym 
dostępem, należy ustawić je w menu programu: „Plik\Zmień hasło”. Wprowadzenie hasła 
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umożliwia zabezpieczenie dostępu do programu oraz uniemożliwia odczytanie zapisanych 
plików innym programem Centaur. 

 
Deinstalacja programu Centaur 

Program Centaur i jego składniki deinstaluje się wyłącznie poprzez proste wykasowanie 
folderu, w którym program został zainstalowany. Jeśli pliki konfiguracyjne tworzone podczas 
pracy z programem znajdują się w innym folderze to również należy usunąć je ręcznie. 
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5. Konfiguracja wstępna 
 

5.1. Zakładka „Wybierz tryb pracy nadajnika SR-827” 
 

Po uruchomieniu programu w trybie nowej konfiguracji lub po kliknięciu ikony 
„Nowy” pojawia się okno: 
 

 
 

Ikony wyświetlone na pasku oznaczają ( począwszy od lewej strony ): 
Nowy, Otwórz, Zapisz, Drukuj, Pobierz, Wyślij, Połącz, Rozłącz, Bufor zdarzeń. 
 
Użytkownik wybiera jedną z opcji w zależności od planowanych działań: 
 
Nowy - kiedy ma być tworzona nowa konfiguracja 
Otwórz - kiedy ma być wyświetlona konfiguracja wcześniej zapisana w komputerze 
Zapisz - kiedy ma być zapisana na dysk w komputerze aktualna konfiguracja. Ikona ta staje 
się aktywna dopiero po przejściu do ostatniej zakładki, kiedy zostanie zweryfikowana 
poprawność wprowadzonej konfiguracji. Zostaje ona nieaktywna do chwili wprowadzenia 
jakiejkolwiek zmiany w konfiguracji, sygnalizując konieczność ponownej weryfikacji. 
Drukuj  - kiedy ma być wydrukowana konfiguracja nadajnika. 
Pobierz – kiedy ma być odczytana z urządzenia konfiguracja, przy czym najpierw należy 
ustanowić połączenie za pomocą ikony „Połącz” 
Wyślij  – kiedy ma być wprowadzona do urządzenia nowa konfiguracja, przy czym najpierw 
należy ustanowić połączenie za pomocą ikony „Połącz” 
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Połącz - kiedy trzeba nawiązać połączenie z nadajnikiem (lokalne lub zdalne) w celu 
zapisania/odczytania konfiguracji do/z urządzenia lub odczytania bufora zdarzeń lub stanu 
urządzenia 
Rozłącz - kiedy należy zakończyć połączenie z urządzeniem 
Bufor zdarzeń – kiedy ma być odczytany bufor zdarzeń lub odczytany/ustawiony czas 
rzeczywisty. 

 
Sekcja „Podstawowe medium komunikacji”: 

• GPRS – Centrala po włączeniu zasilania nawiązuje sesję GPRS wg 
wprowadzonych parametrów i komunikacja podstawowa ze stacją 
monitorującą odbywa się przez GPRS/Internet. Jeśli konfiguracja to 
umożliwia, to w tym trybie można się połączyć z centralką zdalnie przez 
GPRS. 

• CLIP/SMS – Centrala nie nawiązuje sesji GPRS, komunikacja odbywa się 
tylko przez wysyłanie SMSów lub dzwonienie (CLIP) 

 
Sekcja „Tryb pracy”: 

• Nadajnik GSM - wyłączone są wszystkie funkcje centralkowe t.j.  linie 
wejściowe są tylko 24-godzinne, wyjściowe mają okrojoną konfigurację, 
wyłączona jest obsługa klawiatur, harmonogram uzbrojeń/rozbrojeń, itp. 

• Centralka z nadajnikiem GSM – włączone są wszystkie funkcje centralkowe 
dla wejść i wyjść 

 
Wybrany tryb jest zawsze widoczny w lewym dolnym rogu okna programu. 

 
Zakładka ta pojawia się tylko przy tworzeniu nowej konfiguracji. Po przejściu na inne 
zakładki nie ma możliwości powrotu do omawianej zakładki. 
 
Przycisk „Dalej” – przejście do dalszej części konfiguracji. 
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5.2. Zakładka „1 - Parametry” 
 
W trybie pracy „GPRS” zakładka wygląda następująco: 
 

 
 
Na czerwono zostały zaznaczone pola obowiązkowe, które należy wypełnić, aby była 
możliwa dalsza praca nad konfiguracją nadajnika i jego poprawne funkcjonowanie. 
Pozostałe pola są nieobowiązkowe tzn. mają wprowadzone ustawienia domyślne, 
które użytkownik może zmienić. 
 
Liczba stref – wybiera się tutaj ilość stref 
 
Opis – wpisuje się tutaj tekstowy opis strefy, który będzie użyty do budowy treści 
SMSów wysyłanych do powiadamiania użytkowników o zdarzeniach i odpowiedzi na 
rozkazy uzbrojenia/rozbrojenia lub zapytania o stan. 
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Nr konta strefy ( pole obowiązkowe ) 
 

 
 
Należy wprowadzić numer konta przydzielonego strefy centralki SR827 (obiektowi). Numer 
konta jest niezbędny do prawidłowego identyfikowania strefy/obiektu przez stację 
monitorującą przy pracy w GPRS. Może zawierać od 1 do 14 cyfr. 
 
 
Port lokalny ( pole obowiązkowe) 
 

 
 
Jest to port komunikacyjny, na którym odbiera nadajnik. Musi być identyczny z portem 
zdalnym w stacji monitorującej. Domyślnie jest ustawiony na wartości 8082, zgodnie z 
ustawieniami stacji monitorującej Proxy 700. 
Używany w trakcie pracy w APN prywatnym. 

 
Klucz szyfrowania 
 

 
 
Służy do określenia algorytmu szyfrowania danych przesyłanych za pomocą GPRS. Musi Być 
identyczny z kluczem zapisanym w stacji odbiorczej. 

 
APN ( pole obowiązkowe ) 
Należy określić wszystkie parametry transmisji GPRS w APNie. 
 
Jeżeli przy braku połączenia z APN podstawowym nadajnik będzie komunikował się ze stacją 
monitorującą w APN rezerwowym  należy zaznaczyć opcję „Przy braku połączenia z APN 
podstawowym przejść na rezerwowy” 
 

 
 
Należy określić parametry połączenia GPRS w APNie: 
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-  wpisać Adres IP stacji odbiorczej - musi to być stały adres IP, w innym przypadku 
nadajnik wyśle informację, która nie dotrze do stacji monitorującej 

-  podać Port odbiorczy stacji monitorującej. Musi być taki sam jak port lokalny w stacji 
monitorującej 

-  Nazwę APN 
-  Użytkownika  
-  Hasło 
-  dokonać wyboru Rodzaju APN ( Prywatny lub Publiczny ) – przy pracy w APN 

prywatnym używany jest protokół UDP, co oznacza mniejszą liczbę bajtów użytych do 
transmisji (jest bardziej oszczędny); przy pracy w APN prywatnym używany jest 
protokół TCP 

-  zadeklarować Szyfrowanie danych 
 

Downloading 
 
Służy do określenia zasad zdalnego dostępu do nadajnika, co daje możliwość zmiany 
wszystkich parametrów nadajnika poprzez GPRS/internet. Cały proces przeprowadzenia 
zdalnej rekonfiguracji nadajnika został dokładnie opisany w rozdziale 9.2. na stronie…. 
Odbywa się on przez użytkownika z pozycji komputera z dostępem do GPRS/Internet, z 
zainstalowanym programem Centaur 2010. 
 
Zdalna rekonfiguracja i dostęp do nadajnika będzie możliwy jedynie po prawidłowym 
określeniu funkcji SR827 w procesie pierwszej konfiguracji nadajnika. Dlatego należy 
uzupełnić poniższe pola (downloading), aby był możliwy zdalny dostęp do nadajnika 
umieszczonego na obiekcie w późniejszym terminie.  
 

 
 
Zastosowane zabezpieczenia dostępu pozwalają na: 
-  weryfikowanie połączeń przychodzących do nadajnika za pomocą kodu dostępu 
-  przyjmowanie połączeń przychodzących do nadajnika wyłącznie z uprawnionego 

adresu IP oraz weryfikowanie go kodem dostępu 
 
Uwaga! 
Odznaczenie „Dostęp zdalny nieaktywny” spowoduje, że użytkownik w późniejszym terminie 
nie będzie mógł zdalnie rekonfigurować nadajnika. 
 
Z centralką SR827 można się zdalnie połączyć na dwa sposoby: 
- w APN publicznym należy używać „Połączenia inicjowanego przez nadajnik (APN 
publiczny)”.  
- w APN prywatnym należy używać „Połączenia inicjowanego przez Centaura (APN 
prywatny)”.  
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W prawie każdym przypadku należy określić uprawnione adresy IP, które będą upoważnione 
do komunikacji z nadajnikiem. Wyjątkiem jest wyłączony dostęp w APN publicznym i 
włączona restrykcja „Weryfikuj tylko kod dostępu” dla APN prywatnego.  
 

 
 
Nr portu  jest używany do wysłania przez nadajnik pakietów na odpowiedni port 
użytkownika (komputera z programem Centaur). Musi on być podany zawsze przy 
jakiejkolwiek restrykcji włączającej dostęp zdalny. 

 
UWAGA!  Downloading wymaga, aby transmisja GPRS odbywała się w sposób 
nieprzerwanie ciągły. W związku z powyższym prosimy o sprawdzanie w konkretnej 
lokalizacji, czy jakość transmisji GPRS jest odpowiednio wysoka, aby zapewnić ciągłą, 
nieprzerwaną transmisję pakietów w centralce SR827 w czasie przeprowadzania 
downloadingu. 
 
Kody 
 
Należy określić parametry pracy karty SIM włożonej do nadajnika. 
 

 
 
Akceptuj roaming – jeśli funkcja nie jest zaznaczona, to centralka będzie pracowała 
wyłącznie w macierzystej sieci GSM. Jeśli funkcja jest zaznaczona, nadajnik może pracować 
w innej sieci GSM.  
 
Uwaga! 
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Używanie tej opcji może skutkować zwiększeniem kosztów użytkowania karty SIM. Dotyczy 
zarówno roamingu międzynarodowego jak i krajowego. Koszty połączeń roamingowych są 
niezależne od Pronal i należy je sprawdzić u swojego operatora komórkowego. 
 
PIN karty SIM  - należy wprowadzić numer PIN karty SIM założonej do nadajnika.  
 
Centrum SMS - należy wybrać numer centrum SMS operatora, z którego karty korzystamy 
w nadajniku. 
 
Kod dostępu - fabrycznie jest wprowadzony kod to FFFF. Użytkownik może dokonać jego 
zmiany na dowolny 4 znakowy kod. Będzie on min. weryfikował połączenia przychodzące do 
nadajnika w procesie programowania, czy zdalnego dostępu (downloadingu). 
 
 

W trybie pracy „CLIP/SMS” zakładka wygląda następująco: 
 

 
 

Jest to mocno okrojona wersja zakładki w trybie „GPRS” i wszystkie pola zostały 
opisane już powyżej. 
 

 
Przy pracy w GPRS najpierw jest wykonywana próba zestawienia sesji GPRS 

(ustanowienia kontekstu). Jeśli nie zakończy się ona pozytywnie, to wykonywana jest druga i 
trzecia próba. Jeśli trzecia próba zakończy się negatywnie, to jeśli jest aktywne połączenie 
rezerwowe, to wykonywane są próby zestawienia sesji połączenia rezerwowego. Jeśli nie 
można zestawić sesji GPRS, to przez 25 minut centralka pracuje tylko w trybie GSM, a 
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następnie po zrestartowaniu modułu GSM, poprzez wyłączenie zasilania na kilka sekund, 
znowu podejmuje 3-krotną próbę zestawienia sesji GPRS. 

Taki sam mechanizm jest wykonywany w przypadku błędów przy wysyłaniu GPRSem 
raportów, gdy sesja GPRS jest aktywna. W czasie 25 minut, gdy centrala pracuje w trybie 
GSM wykonywana jest na początku jedna próba ustanowienia sesji GPRS w APN 
podstawowym w trybie APN prywatnego (protokół UDP). Jeśli przejście do tego trybu nie 
nastąpiło z przyczyn braku możliwości ustanowienia sesji GPRS, to w tym czasie jest 
możliwość wykonania dostępu zdalnego. 

 
W czasie działania centralki monitorowane są takie parametry GSM: 

a) stan zarejestrowania w sieci GSM 
 b) stan zarejestrowania w sieci GPRS 
 c) poprawność przydzielonego IP 
Jeśli któryś z tych parametrów utrzymuje się na niewłaściwej wartości przez 3 minuty, to 
następuje restart modułu GSM poprzez wyłączenie jego zasilania. 

 
 
Poprawność parametrów konfiguracyjnych zakładki śledzona jest na bieżąco i stan 

„OK” lub „Bł ąd” sygnalizowany jest odpowiednim kolorem (zielonym lub czerwonym) 
lampki znajdującym się na klawiszu zakładki na pasku ikonek. Jeśli sygnalizowany jest błąd, 
a nie jest znana przyczyna błędu, to należy kliknąć klawisz „Dalej” lub „Wstecz”. Program 
sprawdza wówczas poprawność logiczną parametrów i sygnalizuje który parametr i dlaczego 
jest niepoprawny oraz nie pozwala na przejście na inną zakładkę.  

Jeśli wszystkie parametry spełniają swoje kryteria (świeci się na zielono lampka 
znajdująca się na klawiszu zakładki na pasku ikonek), to kliknięcie przycisku „Dalej”  
powoduje przejście do zakładki „2 – Wejścia / Wyjścia”. 
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6. Medium GPRS lub CLIP/SMS tryb NADAJNIK 
 

6.1. Zakładka „2 - Wejścia/Wyjścia” 
 
W trybie pracy „Nadajnik GSM” zakładka wygląda następująco: 

 

 
 
Wejścia  
 
Dla trybu nadajnika SR827 posiada 12 wejść, z których każde jest konfigurowane 
indywidualnie. 
 

 
 
Nr  - numer wejścia jest przypisany automatycznie. 
 
Opis - służy do wprowadzenia informacji o przeznaczeniu wejścia, wpisaniu funkcji jakie 
pełni wejście. Wpisany tekst będzie użyty do budowy SMSa wysyłanego jako powiadomienie 
do użytkownika w przypadku wywołania alarmu z tej linii. Można tu wpisać max 19 znaków. 
 
Rodzaj -  określa rodzaj wejścia: 

- 24 godzinna – każde naruszenie wejścia powoduje wysłanie informacji a 
wejścia 

  - nieaktywna 
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Typ:   
- NO - normalnie otwarta – pobudzenie wejścia jest spowodowane zwarciem linii 
do masy (GND) przez określony czas. Linia ta, w stanie normalnym powinna być 
na stale rozwarta od masy.  

- NC - normalnie zwarta - pobudzenie wejścia jest powodowane rozwarciem linii 
od masy (GND) przez określony czas. Linia ta, w stanie normalnym powinna być 
na stale zwarta do masy (GND).  

 
Czas pobudzenia - określa minimalny czas potrzebny do pobudzenia wejścia ( od 0,1 do 30 
s). Sugerowana wartość to 400 ms. 
 
Liczba wyzw. – określa ile razy naruszenie wejścia spowoduje wygenerowanie alarmu i 
wysłanie wiadomości o tym fakcie. Po osiągnięciu zadeklarowanej ilości wejście jest 
blokowane. Odblokowanie wszystkich wejść danej strefy następuje co czas określony 
wspólnym dla wszystkich wejść parametrem „Reset ilości wyzwoleń” (1 – 24 godziny, 
odrębnie dla każdej strefy), definiowanym na zakładce „5 – Pozostałe ustawienia”). 
Blokowanie wejścia nie następuje, jeśli Liczba wyzw. jest równa 0. 
 
Strefa Gł. – określa się tutaj do której strefy linia ma należeć. Przy pracy 2-strefowej strefa 
pierwsza oznaczana jest poprzez tło o kolorze różowym, a strefa druga oznaczana jest poprzez 
tło o kolorze żółtym 
 
Właściwości linii / L  – zaznaczając fiszkę w tej kolumnie włącza się opcje Linii licznikowej. 
Uaktywniają się wtedy w dalszych kolumnach pola określające parametry dla tej opcji. 
Włączenie tej opcji powoduje, że z linii tej zostanie wygenerowany alarm, jeśli w 
zdefiniowanym dla tej linii Czasie nastąpi przekroczenie na niej zadeklarowanej ilości 
naruszeń. Żeby funkcja działała poprawnie spełniona musi być następująca zależność: czas z 
kolumny „Czas” nie może być mniejszy od liczby naruszeń (kolumna „Narusz.”) pomnożonej 
przez trzykrotność Czasu pobudzenia (przy czym należy pamiętać, że Czas pobudzenia 
wpisywany jest w jednostce 0,1 sek.). 
Czas >= liczba naruszeń * ((Czas pobudzenia * 3) * 0,1) 
 
Właściwości linii / Czas – określa się tutaj czas dla opcji Linii licznikowej: 0 – 255 sek. Pole 
widoczne jest dopiero po zaznaczeniu opcji w kolumnie „L”. 
 
Właściwości linii / Narusz. – określa się tutaj ilość naruszeń dla opcji Linii licznikowej: 1 – 
9999 impulsów. Pole widoczne jest dopiero po zaznaczeniu opcji w kolumnie „L”. 
 
Powiadomienia 
 
Powiadomienia w nadajniku SR827 są podzielona na 2 kategorie: Monitoring i Użytkownik. 
Część dotycząca powiadomienia monitoringu wybiera się poprzez wciśnięcie klawisza 
„Monitoring”. Pola dotyczące konfiguracji powiadomienia monitoringu zaznaczone są 
fioletowym kolorem tła. Część dotycząca powiadomienia użytkownika wybiera się poprzez 
wciśnięcie klawisza „Użytkownik”. Pola dotyczące konfiguracji powiadomienia użytkownika 
zaznaczone są zielonym kolorem tła. 
 
Powiadomienie monitoringu 
Służy do przekazywania informacji o alarmie wywołanym naruszeniem danego wejścia na 
stację monitorującą. 
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Żeby dokonać konfiguracji tego powiadomienia, linia musi być uaktywniona poprzez 
wybranie jej rodzaju jako „24 godzinna”. Dla powiadomienia monitoringu w pierwszej 
kolejności należy określić Powiadomienie GSM, czyli sposób, w jaki ma być wysyłana 
informacja o naruszeniu wejścia. Po rozwinięciu okna pojawią się do wyboru poniższe opcje  
 

 
 
Tylko GPRS - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika wyłącznie za 
pomocą GPRS 
GPRS/CLIP - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za pomocą 
GPRS oraz w przypadku braku komunikacji GPRS za pomocą usługi CLIP 
GPRS/CLIP+SMS - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za 
pomocą GPRS lub w przypadku braku komunikacji GPRS za pomocą usługi CLIP i SMS 
GPRS/CLIP/SMS - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za 
pomocą GPRS lub w przypadku braku komunikacji GPRS za pomocą usługi CLIP lub w 
przypadku jej braku za pomocą SMS 
GPRS/SMS - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za pomocą 
GPRS oraz w przypadku braku komunikacji GPRS za pomocą usługi SMS 
GPRS + CLIP - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za pomocą 
GPRS i za pomocą usługi CLIP 
GPRS + CLIP + SMS - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za 
pomocą GPRS i za pomocą usługi CLIP i za pomocą usługi SMS 
GPRS + CLIP/SMS - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za 
pomocą GPRS i za pomocą usługi CLIP, a w przypadku braku CLIP za pomocą SMS 
GPRS + SMS - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za pomocą 
GPRS i za pomocą SMS 
Tylko CLIP  - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika wyłącznie za 
pomocą usługi CLIP 
Tylko CLIP + SMS - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za 
pomocą usługi CLIP i za pomocą SMS 
Tylko CLIP/SMS  - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za 
pomocą usługi CLIP lub w przypadku braku usługi CLIP za pomocą SMS 
Tylko SMS - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika wyłącznie za 
pomocą SMS 
 
Wyzwolenie - należy zaznaczyć fiszkę przed polem kod alarmu i wprowadzić kod dla alarmu 
z tej linii (normalnie powinny być to 2 znaki, ale pole umożliwia wpisanie maksymalnie 40 
znaków, dla zastosowań niestandardowych) jaki będzie wysyłany na stację monitorującą, po 
pobudzeniu wejścia. Kod alarmu będzie wysyłany za pomocą usługi wybranej przez 
użytkownika w polu „Powiadomienie GSM”. Jeżeli w polu „Powiadomienie GSM” zostanie 
wybrana w jakiejkolwiek opcji usługa SMS lub CLIP to pojawi się możliwość wpisania 
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numeru odbiornika na jaki informacja o wyzwoleniu wejścia ma być wysłana za pomocą 
usługi CLIP i/lub SMS.  
 
Wprowadzanie numerów telefonów – po kliknięciu ikonki numeru telefonu ukazuje się 
poniższe okno: 
 

 
 

Aby dodać nowy numer telefonu należy w wolnym polu kolumny „Numer” wpisać ten  
numer. W kolumnie „Opis” można wpisać informację o tym numerze – np. imię lub nazwisko 
właściciela tego telefonu. 

W kolumnie „Wybrany” zaznaczając fiszkę wskazuje się na który numer telefonu (lub 
na które numery telefonów) ma zostać wykonana reakcja dla właśnie konfigurowanego 
zdarzenia. W kolumnie „Wspólny” fiszka pojawi się automatycznie, jeśli dany numer jest już 
wykorzystany do sygnalizowania przynajmniej jednego innego zdarzenia. Klikając klawisz 
„Powiel” spowoduje się wpisanie bieżącej konfiguracji numerów do pozostałych aktywnych 
linii w bieżącej kolumnie powiadomień. 
 
Powrót - analogicznie jak wyzwolenie, z zastrzeżeniem, że ustalone parametry dotyczą 
powrotu stanu wejścia. 
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Jeśli zaznaczy się jakąś reakcję na inną niż „brak”, to zawsze musi być aktywna przynajmniej 
jedna reakcja – na wyzwolenie lub powrót lub na obydwie. Można zdefiniować odrębne kody 
i numery telefonów, na które ma być przekazywana informacja o naruszeniu i powrocie linii 
do stanu normalnego. 
Po kliknięciu na ikonki w kolumnie „Telefony CLIP/SMS” otwiera się okno, gdzie wpisuje 
się telefony, na które ma być wykonane. 
 
 
Powiadomienie użytkownika 
 

 
 
Niezależnie od powiadomienia stacji monitorującej można skonfigurować powiadomienie 
dowolnego użytkownika o naruszeniu danej linii wejściowej. 
 
Podobnie jak dla powiadomienia monitoringu, żeby można było skonfigurować 
powiadomienie użytkownika, linia wejściowa musi być aktywna, czyli jej rodzaj musi być 
ustawiony na „24 godzinna”. 
 
Konfigurując powiadomienie użytkownika najpierw należy wybrać rodzaj powiadomienia – 
kolumna „Powiadomienie GSM”: 
 

 
 
SMS – Naruszenie linii spowoduje wysłanie SMSa o treści złożonej z następujących 
informacji: 

a) Nazwa strefy – tekst wpisany w konfiguracji do pola opisu strefy na zakładce 
„1-Parametry” 

b) Opis zdarzenia – np. „Naruszenie linii 1:” 
c) Opis linii  - tekst wpisany w konfiguracji do pola opisu linii na zakładce „2-

Wejścia / Wyjścia” 
d) Czas zdarzenia 

 
CLIP+SMS – Naruszenie linii spowoduje najpierw zadzwonienie a potem wysłanie SMSa na 
wskazane numery. Dzwonienie uznawane jest za skuteczne, jeśli użytkownik odbierze 
połączenie. Może on od razu rozłączyć to połączenie lub przez chwilę je podtrzymać. Jeśli 
podtrzymanie połączenia przekroczy czas dozwolony określony parametrem „Maksymalny 
czas połączenia” na zakładce „5 - Pozostałe ustawienia” (parametr wspólny dla wszystkich 
linii niezależnie od strefy), to nadajnik sam zakończy to połączenie. Czas ten jest również 
czasem trwania pojedynczej próby zadzwonienia. Ilość prób dodzwonienia się w przypadku 
braku wykrycia prawidłowego zadzwonienia, określona jest parametrem „Liczba prób 
komunikacji (CLIP/SMS)” (patrz zakładka „5 - Pozostałe ustawienia”). Po prawidłowym 
dodzwonieniu się lub zakończeniu skonfigurowanej ilości nieudanych prób nadajnik SR827 
wysyła SMSa z tekstem określonym punkt powyżej. 
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Wyzwolenie - należy zaznaczyć fiszkę przed polem numeru telefonu, jeśli powiadomienie 
użytkownika ma nastąpić przy naruszeniu danego wejścia. Jeżeli w polu „Powiadomienie 
GSM” zostanie wybrana jakakolwiek opcja poza „brak”, to pojawi się możliwość wpisania 
numeru użytkownika na jaki ma być przekazana informacja o wyzwoleniu wejścia. Lista 
numerów jest całkowicie niezależna względem listy dla monitoringu. 
 
Powrót - analogicznie jak wyzwolenie, z zastrzeżeniem, że ustalone parametry dotyczą 
powrotu stanu wejścia. 
 
Wysyłany do użytkownika SMS ma treść złożoną z: 

a) „Prefix SMSa” (do 20 znaków identyfikujących obiekt, wpisanych w trakcie 
konfigurowania urządzenia) 

b) Informacja tekstowa o rodzaju zdarzenia 
c) Dla zdarzeń z linii wejściowych i wyjściowych: „Opis” (do 19 znaków 

identyfikujących linię, na której nastąpiło zdarzenie, odrębne dla każdej linii) 
d) Czas zaistnienia zdarzenia. 

 
Wyjścia 

 
Nadajnik SR827 posiada 4 wyjścia: 2 tranzystorowe typu OC (otwarty kolektor, o 
obciążalności 150mA/30VDC każde) i 2 przekaźnikowe (wyprowadzone styki przekaźnika o 
obciążalności 2A/30VDC) 
 

 
 
Nr  - numer wyjścia jest przypisany automatycznie 
 
Opis - służy do wprowadzenia informacji o przeznaczeniu wyjścia, wpisaniu funkcji jakie 
pełni wyjście. Wpisany tekst będzie użyty do budowy SMSa wysyłanego jako powiadomienie 
do użytkownika w przypadku zmiany stanu tego wyjścia. Można tu wpisać max 19 znaków. 
 
Rodzaj – służy do określenia sposobu załączania/wyłączania wyjścia 

- nieaktywne – wyjście jest zawsze wyłączone 
- alarm – po naruszeniu któregokolwiek wejścia strefy, do której przypisane jest to 
wyjście, następuje przejście tego wyjścia w stan aktywny na czas określony 
parametrem w kolumnie „Czas działania” 
- awaria zasilania (~230V) – wyjście przechodzi w stan aktywny w momencie 
wykrycia braku zasilania głównego. Stan nieaktywny powraca w momencie powrotu 
zasilania głównego 
- awaria-brak akumulatora  - załączane jest, gdy zasilanie awaryjne (przy braku 
zasilania głównego) ma napięcie poniżej 11,5V oraz przy odłączeniu akumulatora 
(przy obecności zasilania głównego) 
- śledząca - wyjście przechodzi w stan aktywny, jeśli wybrana linia wejściowa (w 
kolumnie „Linia śledz.” – linia śledzona) jest w stanie aktywnym; wyjście zostaje 
zdeaktywowane, jeśli przyporządkowane wejście powróci do stanu normalnego. 
Wejście może być dowolnego rodzaju – nawet nieaktywne 
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- sterowane SMS – wyjście jest załączane i wyłączane przez przychodzące SMSy 
- sterowane CLIP – wyjście jest załączane i wyłączane przez zadzwonienie na 
nadajnik z uprawnionego numeru 
- sterowane SMS i CLIP – wyjście jest załączane i wyłączane przez przychodzące 
SMSy lub przez zadzwonienie na nadajnik z uprawnionego numeru 
 

Typ:  
- NO - normalnie otwarta – jeśli wyj ście jest w stanie nieaktywnym, ma wysoką 
rezystancje – stanowi rozwarcie dla obwodu. W stanie aktywnym stanowi 
zwarcie do masy (GND dla wyjść tranzystorowych) lub zwarcie styków (dla 
wyjść przekaźnikowych). 

- NC - normalnie zwarta - stanowi zwarcie do masy (GND dla wyjść 
tranzystorowych) lub zwarcie styków (dla wyjść przekaźnikowych). W stanie 
aktywnym ma wysoką rezystancje – stanowi rozwarcie dla obwodu. 

 
P – opcja „Pulsowanie wyjścia”. Włączenie tej opcji spowoduje, że wyjście w stanie 
aktywnym będzie pulsowało, tzn. będzie załączone przez 1 sekundę i wyłączone przez 1 
sekundę naprzemiennie przez cały czas trwania alarmu. 
 
Strefa – określa się tutaj do której strefy wyjście ma należeć. Przy pracy 2-strefowej strefa 
pierwsza oznaczana jest poprzez tło o kolorze różowym, a strefa druga oznaczana jest poprzez 
tło o kolorze żółtym 
 
Linia śledz. – podaje się tu nr śledzonej linii wejściowej, jeśli wyj ście jest skonfigurowane 
jako linia śledząca 
 
Zachowanie - wyjście skonfigurowane jako sterowane SMSem lub CLIPem może być mono 
lub bistabilne. Jeśli rodzaj wyjścia zostanie określony jako mono-stabilny pojawi się okno do 
określenia czasu stanu aktywnego. 

a) bistabilne – po SMSowym rozkazie włączenia lub pierwszym CLIPie 
wyjście zostaje aktywowane do momentu przysłania SMSa z rozkazem 
wyłączenia lub drugiego CLIPnięcia 

b) monostabilne – po SMSowym rozkazie włączenia lub CLIPie wyjście 
zostaje aktywowane na czas określony parametrem „Czas działania” 
Deaktywacja może nastąpić wcześniej – poprzez przysłanie SMSa z 
rozkazem wyłączenia wyjścia. 

 
Czas działania – jeśli wyj ście jest skonfigurowane jako alarmowe albo sterowane SMSem 
lub CLIPem, to można określić za pomocą tego pola jak długo ma być ono w stanie 
aktywnym. Możliwe wartości znajdują się w przedziale od 1 do 9999 sek. Po określonym 
czasie wyjście wraca do stanu normalnego. 
 
 
 
Powiadomienia 
 
Powiadomienia o zmianie stanu wyjść w nadajniku SR827 taka jak dla wejść są podzielona na 
2 kategorie: Monitoring i Użytkownik. Część dotycząca powiadomienia monitoringu wybiera 
się poprzez wciśnięcie klawisza „Monitoring”. Pola dotyczące konfiguracji powiadomienia 
monitoringu zaznaczone są fioletowym kolorem tła. Część dotycząca powiadomienia 
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użytkownika wybiera się poprzez wciśnięcie klawisza „Użytkownik”. Pola dotyczące 
konfiguracji powiadomienia użytkownika zaznaczone są zielonym kolorem tła. 
 
Powiadomienie monitoringu 
Służy do przekazywania informacji o zdarzeniu wywołanym zmianą stanu danego wyjścia na 
stację monitorującą. Konfigurowanie powiadomień jest identyczne jak w przypadku wejść. 
 
Powiadomienie użytkownika 
Niezależnie od powiadomienia stacji monitorującej można skonfigurować powiadomienie 
dowolnego użytkownika o zmianie stanu danej linii wyjściowej. 
 

 
 
Konfigurowanie powiadomień użytkownika jest identyczne jak w przypadku wejść. 
 
Telefony uprawnione – jeśli wyj ście skonfigurowane jest jako „sterowane CLIP” lub 
„sterowane SMS i CLIP”, to należy określić numery uprawnione do załączenia/wyłączenia 
tego wyjścia poprzez zadzwonienie do nadajnika. Przełączenie na konfigurację telefonów 
uprawnionych następuje poprzez wciśnięcie klawisza „Telefony uprawnione”. 
 
 
 
Załączanie wyjść 
 - za pomocą CLIPa – należy wykonać połączenie z uprawnionego numeru (wpisanego 

w rubrykę Telefony uprawnione) na numer nadajnika 
 - za pomocą SMSa – należy wysłać SMS na numer nadajnika zgodnie z poniższymi 

zasadami 
treść SMS-a: FFFFZAL1 
,gdzie 
FFFF – to kod użytkownika, konfigurowany na zakładce „4-Kody” 
ZAL1 rozkaz zdalnego włączenia wyjścia (cyfra oznacza numer wyjścia, może 
przybierać wartość od 1-4)  

 
Wyłączanie wyjść 
 - za pomocą CLIPa – należy wykonać połączenie z uprawnionego numeru (wpisanego 

w rubrykę Telefony uprawnione) na numer nadajnika 
 - za pomocą SMSa – należy wysłać SMS na numer nadajnika zgodnie z poniższymi 

zasadami 
treść SMSa: FFFFWYL1 
,gdzie 
FFFF to kod użytkownika, konfigurowany na zakładce „4-Kody” 
WYL1 rozkaz zdalnego wyłączenia wyjścia (cyfra oznacza numer wyjścia, może 
przybierać wartość od 1-4). 

 
 



 
 

 
            Tryb „Nadajnik“, Zakładka „2 – Wej ścia/Wyjścia“    strona 27 z 75 

2 wyjścia są wyjściami typu otwarty kolektor, zwieraj ące sygnał do masy. Na listwie 
zaciskowej znajduje się także zacisk zasilania (AUX+), łatwo można więc podłączyć 
urządzenie sygnalizacyjne do tych wyjść. Ich obciążalność wynosi 150mA/na każde 
wyjście. 
 

Poprawność parametrów konfiguracyjnych zakładki śledzona jest na bieżąco i stan 
„OK” lub „Bł ąd” sygnalizowany jest odpowiednim kolorem (zielonym lub czerwonym) 
lampki znajdującym się na klawiszu zakładki na pasku ikonek. Jeśli sygnalizowany jest błąd, 
a nie jest znana przyczyna błędu, to należy kliknąć klawisz „Dalej” lub „Wstecz”. Program 
sprawdza wówczas poprawność logiczną parametrów i sygnalizuje który parametr i dlaczego 
jest niepoprawny oraz nie pozwala na przejście na inną zakładkę.  

Jeśli wszystkie parametry spełniają swoje kryteria (świeci się na zielono lampka 
znajdująca się na klawiszu zakładki na pasku ikonek), to kliknięcie przycisku „Dalej”  
powoduje przejście do zakładki „3 - Powiadomienia GSM pozostałe”, a kliknięcie przycisku 
„Wstecz”  powoduje przejście do zakładki „1 - Parametry”. 
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6.2. Zakładka „3 - Powiadomienia GSM pozostałe” 
 

W trybie pracy „Nadajnik GSM” zakładka wygląda następująco: 
 

 
 

Określa się tu jak ma wyglądać powiadomienie o innych zdarzeniach systemowych, 
wymienionych w kolumnie „Zdarzenie”. Analogicznie jak dla wejść (patrz zakładka „2 – 
Wejścia / Wyjścia”) niezależnie konfiguruje się powiadomienie monitoringu oraz 
powiadomienie użytkownika. Różnica jest tylko taka, że nie ma wyróżnienia kolorami pól, 
gdyż mieszczą się w całości na tej zakładce. 
 
 Jedynym odstępstwem od reguły jest to, że powiadomienie „Brak GPRS” może 
nastąpić tylko przez SMS lub CLIP lub ich kombinację. 

 
Opóźnienie raportu o braku zasilania 230V – Przy zaniku zasilania głównego oraz przy 
jego powrocie raport o tym fakcie zapisywany jest w buforze zdarzeń natychmiast. Natomiast, 
żeby niepotrzebnie nie wysyłać raportów, które w przypadku SMSów pociągają za sobą 
zwiększone koszty użytkowania parametrem tym określa się opóźnienie wysłania raportu o 
braku zasilania głównego. Chroni to przed niepotrzebnym wysyłaniem powiadomień o 
krótkich wyłączeniach zasilania głównego. Powiadomienia o powrocie zasilania głównego są 
wysyłane natychmiast, jeśli wcześniej było wysłane powiadomienie o braku zasilania 
głównego. 

 
Strefa 1 / 2 – Określa się tu, czy ma być wysłane ogólne powiadomienie o wystąpieniu 
alarmu dla każdej strefy indywidualnie. W treści SMSa powiadomienia dodatkowego można 
dołączyć informację i numerze linii, z której nastąpił alarm (domyślnie informacja ta nie jest 
dołączana) oraz opis tej linii, wpisany wcześniej w zakładce „2 – Wejścia / Wyjścia” 
(domyślnie opis ten także nie jest dołączany). 
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Poprawność parametrów konfiguracyjnych zakładki śledzona jest na bieżąco i stan 
„OK” lub „Bł ąd” sygnalizowany jest odpowiednim kolorem (zielonym lub czerwonym) 
lampki znajdującym się na klawiszu zakładki na pasku ikonek. Jeśli sygnalizowany jest błąd, 
a nie jest znana przyczyna błędu, to należy kliknąć klawisz „Dalej” lub „Wstecz”. Program 
sprawdza wówczas poprawność logiczną parametrów i sygnalizuje który parametr i dlaczego 
jest niepoprawny oraz nie pozwala na przejście na inną zakładkę.  

Jeśli wszystkie parametry spełniają swoje kryteria (świeci się na zielono lampka 
znajdująca się na klawiszu zakładki na pasku ikonek), to kliknięcie przycisku „Dalej”  
powoduje przejście do zakładki „4 - Kody”, a kliknięcie przycisku „Wstecz”  powoduje 
przejście do zakładki „2 – Wejścia / Wyjścia”. 
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6.3. Zakładka „4 - Kody” 
 

W trybie pracy „Nadajnik GSM” zakładka wygląda następująco: 
 

 
 
W systemie może być zdefiniowanych 20 kodów użytkowników. Kod 1 jest zawsze aktywny, 
przypisany do strefy 1 i ma aktywne wszystkie uprawnienia. Jego wartość domyślna to 
„1234”. 

Kody użytkowników pozwalają na sterowanie wyjściami oraz przyporządkowanie do 
stref i uprawnienie tych kodów do sterowania wyjściami. Dotyczy to wyjść 
skonfigurowanych jako „sterowane SMS” i „sterowane SMS i CLIP” 
 
Pola z kodami aktywują się dopiero, jeśli na zakładce „2-Wejścia/Wyjścia” przynajmniej dla 
jednego wyjścia będzie wybrany rodzaj „sterowane SMS” lub „sterowane SMS i CLIP” 
 
Kod – określa się tu kody 4-cyfrowe dla poszczególnych użytkowników. Kody te nie mogą 
się powtarzać. W przeciwnym razie wygenerowana zostanie informacja o błędzie. 
 
Z – za pomocą tej fiszki włącza się uprawnienie danego kodu do zdalnego dostępu poprzez 
SMSy – uzbrajanie, rozbrajanie, pytanie o stan systemu 
 
Opis – w polu tym można opisać kto używa danego kodu. 
 

 
Poprawność parametrów konfiguracyjnych zakładki śledzona jest na bieżąco i stan 

„OK” lub „Bł ąd” sygnalizowany jest odpowiednim kolorem (zielonym lub czerwonym) 
lampki znajdującym się na klawiszu zakładki na pasku ikonek. Jeśli sygnalizowany jest błąd, 
a nie jest znana przyczyna błędu, to należy kliknąć klawisz „Dalej” lub „Wstecz”. Program 
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sprawdza wówczas poprawność logiczną parametrów i sygnalizuje który parametr i dlaczego 
jest niepoprawny oraz nie pozwala na przejście na inną zakładkę.  

Jeśli wszystkie parametry spełniają swoje kryteria (świeci się na zielono lampka 
znajdująca się na klawiszu zakładki na pasku ikonek), to kliknięcie przycisku „Dalej”  
powoduje przejście do zakładki „5 – Pozostałe ustawienia”, a kliknięcie przycisku „Wstecz”  
powoduje przejście do zakładki „3 – Powiadomienie GSM pozostałe”. 
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6.4. Zakładka „5 - Pozostałe ustawienia” 
 
W trybie pracy „Nadajnik GSM” zakładka wygląda następująco: 
 

 
 
Sekcja „Zabezpieczenia” 
 
Parametry zabezpieczeń pozwalają użytkownikowi wprowadzić reguły zabezpieczające 
nadajnik przed niepotrzebną aktywnością i zbędnymi kosztami. 
 
Bez zabezpieczeń - na potrzeby testowania ustawień i prób z nadajnikiem użytkownik może 
zaznaczyć tę opcję. Umożliwi to, bez konieczności zmieniania parametrów nadajnika, 
swobodne funkcjonowanie urządzenia. Będzie możliwe wysyłanie dowolnej liczby SMSów, 
wielokrotne wyzwalanie wejść itp. Ustawiane są maksymalne wartości restrykcji. 
 
Liczba prób komunikacji (CLIP/SMS) - służy do określenia ile razy (w przypadku zajętości 
linii) nadajnik ma powtarzać próbę dodzwonienia się do stacji monitorującej lub 
zadzwonienia do użytkownika. Dotyczy także wysyłania SMS-ów, które nie zostały przyjęte 
przez centrum SMS operatora komórkowego. 
 
Czas blokowania wejść po wyzwoleniu – służy do ustalenia czasu (w minutach od 1 do 9), 
przez jaki pobudzone wejście nie będzie powodować wysłania następnego powiadomienia. 
Wpisanie zera oznacza brak blokady. Funkcja służy zabezpieczeniu nadajnika przed 
wysyłaniem wielu informacji o jednym zdarzeniu (kiedy zdenerwowany użytkownik systemu 
alarmowego wielokrotnie wciska przycisk napadowy, a sygnał zostaje przesłany za 
pierwszym wyzwoleniem). Parametr jest ustawiany dla każdej strefy odrębnie. 
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Reset ilości wyzwoleń wejść - określa czas, w jakim następuje skasowanie liczby wyzwoleń 
linii wejściowych. Może przyjmować przedział od 1 do 24 godzin. 
 
Maks. liczba SMSów wysyłanych w ciągu 1 doby – określa się tu ile SMSów dla danej 
kategorii zdarzeń może być wysłanych w ciągu 1 doby. Służy to ograniczeniu kosztów przy 
nadmiernej ilości nieprzewidzianych zdarzeń. 
 
Sekcja „Test aktywności” 
 
Konfiguracja testów urządzenia polega na ustaleniu: 

- w jaki sposób ma być wysłany test. Sposób działania kombinacji GPRS/GSM jest 
analogiczny jak dla linii wejściowych. GPRS: brak, TAK oraz…, TAK lub…; GSM: 
brak, CLIP, CLIP+SMS, CLIP/SMS, SMS. Pozostawienie reakcji „brak” oznacza 
rezygnację z wysyłania testów przez urządzenie dla danego trybu oraz uniemożliwia ich 
konfigurację. W przypadku wyboru reakcji powiązanej z wysłaniem wiadomości SMS 
i/lub CLIP uaktywnia się pole do wpisania kodu określającego to zdarzenie. 

- interwału wysyłania testów, czyli co jaki okres czasu urządzenie wyśle informację o 
swojej sprawności. Interwał może być ustawiony w przedziale, 0 – 999 godz. i 5 – 59 
min i. osobno definiuje się go dla trybu GPRS i GSM. Interwał trybu GSM liczy 
się od ostatniego skutecznie wysłanego testu, niezależnie od tego czy był wysłany za 
pomocą GPRS, SMS czy CLIP. 

- dla trybu GSM określa się jeszcze długość „CLIPa” (w sekundach), czyli czas próby 
dodzwonienia się do stacji monitorującej. 

 
Pierwszy test zostaje wysłany ok. 0,5 min. po włączeniu zasilania nadajnika SR 827 (po 
zalogowaniu karty SIM do sieci operatora). Jeśli przypadkowo połączenie zostanie odebrane, 
nadajnik sam zrzuci połączenie z wybranym numerem zgodnie z zaprogramowaną długością 
wysyłanego testu. 
 
Odpowiadaj testem na dzwonienie - istnieje możliwość pobudzenia nadajnika do wysłania 
testu poprzez wysłanie CLIP-a na numer karty SIM, pracującej w nadajniku. Po odebrania 
takiego sygnału, nadajnik wysyła test na numery stacji bazowych wcześniej zaprogramowane.  
Jest jeden szczególny przypadek dla tej opcji. 
Jeśli „Rodzaj testu” jest ustawiony na „brak”, to jeśli opcja ta jest aktywna, to aktywne jest 
też pole do wpisania numeru telefonu dla testów aktywności. Jeśli przy takiej konfiguracji na 
Centralkę zadzwoni dowolny numer telefonu, który nie pełni innej funkcji (sterowanie 
wyjściami, odsyłanie SMSów ze stanem wejść), to Centralka wykona dzwonienie (CLIP) na 
numer (numery) określony w polu telefonów dla Testów aktywności. 
 
UWAGA!  Nadajnik został tak zaprogramowany, aby odpowiadać testem zgodnie ze 
zdefiniowanym wcześniej trybem. Za pomocą znacznika przy funkcji „Odpowiadaj testem na 
dzwonienie” można włączyć lub wyłączyć tę opcję. 
 
Sekcja „Dodatkowe uprawnienia” 
 
Retransmisja SMS – zaznaczając pole fiszki włącza się retransmisję SMSów. Polega ona na 
przesyłaniu dalej pod wskazane nr telefonów SMSów otrzymanych, które nie zostały 
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rozpoznane jako dozwolone rozkazy SMS. Aktywna staje się wówczas ikonka, po naciśnięciu 
której otwiera się okno do wpisania nr telefonów do retransmisji SMSów. 
 
Prefiks SMS – jeśli jest aktywna retransmisja SMS, to tekst wpisany do tego pola jest 
dołączany na początku SMSa, który jest retransmitowany. Jeśli oryginalny SMS jest na tyle 
długi, że łącznie z prefiksem przekracza 160 znaków, to obcinana jest końcówka 
oryginalnego SMSa. 
 
Dołącz nr telefonu nadawcy – po zaznaczeniu tej opcji w retransmitowanym SMSie 
dodawany jest na początku numer telefonu, spod którego został nadany oryginalny SMS. Jeśli 
oryginalny SMS jest na tyle długi, że łącznie z numerem nadawcy przekracza 160 znaków, to 
obcinana jest końcówka oryginalnego SMSa. 
 
Odsyłanie SMSów ze stanem wejść – jeśli wybierze się opcję  „tylko z uprawnionego 
telefonu” i wpisze się jeden lub więcej numerów uprawnionych, to jeśli z takiego 
uprawnionego nr telefonu zadzwoni się na nr karty SIM w nadajniku, to nadajnik odeśle 
zwrotnie na nr wywołujący SMSa ze stanem nadajnika (wejść,  wyjść, czas). Funkcję 
konfiguruje się odrębnie dla każdej strefy. 
 
 
Maksymalny czas połączenia – definiuje się tutaj czas po którym nastąpi koniec próby 
połączenia lub samo połączenie od strony nadajnika przy dzwonieniu do użytkownika przy 
powiadamianiu go o zdarzeniu w nadajniku. 
 

Poprawność parametrów konfiguracyjnych zakładki śledzona jest na bieżąco i stan 
„OK” lub „Bł ąd” sygnalizowany jest odpowiednim kolorem (zielonym lub czerwonym) 
lampki znajdującym się na klawiszu zakładki na pasku ikonek. Jeśli sygnalizowany jest błąd, 
a nie jest znana przyczyna błędu, to należy kliknąć klawisz „Dalej” lub „Wstecz”. Program 
sprawdza wówczas poprawność logiczną parametrów i sygnalizuje który parametr i dlaczego 
jest niepoprawny oraz nie pozwala na przejście na inną zakładkę.  

Jeśli wszystkie parametry spełniają swoje kryteria (świeci się na zielono lampka 
znajdująca się na klawiszu zakładki na pasku ikonek), to kliknięcie przycisku „Dalej”  
powoduje przejście do zakładki „6 – Zapisywanie”, a kliknięcie przycisku „Wstecz”  
powoduje przejście do zakładki „4 – Kody”. 
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7. Medium GPRS lub CLIP/SMS tryb CENTRALA ALARMOWA 
 

7.1. Zakładka „2 - Wejścia/Wyjścia” 
 

W trybie pracy „Centralka z nadajnikiem GSM” zakładka wygląda następująco: 
 

 
 

Dla trybu centralki SR827 posiada 14 wejść (12 na płytce i 2 na podłączonych dwóch 
klawiaturach: pierwszej i drugiej), z których każde jest konfigurowane indywidualnie. 

 

 
 

Nr - numer wejścia jest przypisany automatycznie. 
 
Opis - służy do wprowadzenia informacji o przeznaczeniu wejścia, wpisaniu funkcji jakie 
pełni wejście. Wpisany tekst będzie użyty do budowy SMSa wysyłanego jako powiadomienie 
do użytkownika w przypadku wywołania alarmu z tej linii. Można tu wpisać max 19 znaków. 
 
Rodzaj -  określa rodzaj wejścia: 

• Nieaktywna 
• 24 godzinna – każde naruszenie wejścia powoduje wysłanie informacji o tym 

zdarzeniu oraz aktywowanie wyjść skonfigurowanych jako alarmowe 
• napadowa – działa podobnie jak linia 24 godzinna, tzn. każde naruszenie powoduje 

wysłanie powiadomienia wg zadanej konfiguracji oraz aktywowanie wyjść 
skonfigurowanych jako alarmowe, ale powoduje również wygenerowanie alarmu 
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napadowego, co może skutkować wysłaniem informacji o tego rodzaju alarmie, jeśli 
urządzenie jest odpowiednio skonfigurowane 

• śledząca – jej naruszenie powoduje alarm natychmiast, jeśli w trybie uzbrojonym 
przed jej pobudzeniem nie nastąpiło pobudzenie linii opóźnionej; jeśli przed jej 
pobudzeniem została naruszona linia opóźniona i trwa odliczanie czasu na wejście, to 
zachowuje się jak linia opóźniona 

• opóźniona - jej naruszenie w trybie nieuzbrojonym nie powoduje alarmu, natomiast w 
trybie uzbrojonym po jej naruszeniu zaczyna się odliczanie czasu na wejście, w czasie 
którego może nastąpić rozbrojenie centrali, w przeciwnym razie po zakończeniu 
odliczania generowany jest alarm 

• natychmiastowa - alarm wywoływany jest natychmiast po naruszeniu tej linii w 
trybie uzbrojonym 

• natychmiastowa z opóźnieniem sygnalizacji – działa podobnie jak linia 
natychmiastowa z tą różnicą, że powiadomienia wysyłane są natychmiast, natomiast 
sygnalizacja lokalna (załączenie wyjścia) następuje po odliczeniu opóźnienia 

• pożarowa – działa jak linia 24-godzinna, ale jej naruszenie wywołuje alarm pożarowy 
a nie alarm z wejścia. Można dla niej włączyć funkcję automatycznego resetu czujek 
ppoż. (patrz zakładka „6 – Pozostałe ustawienia”). Wtedy po naruszeniu jednego 
wejścia ppoż. po 20 sekundach za pomocą wyjścia automatycznego resetu czujek 
ppoż. na 10 sek zabierane jest zasilanie czujek. Po tym czasie zasilanie jest ponownie 
włączane i jeśli w przeciągu 30 sekund którekolwiek wejście pożarowe zostanie 
naruszone, to następuje wygenerowanie alarmu pożarowego. Jeśli w trakcie odliczania 
20 sekund (po pierwszym naruszeniu) nastąpi naruszenie co najmniej jeszcze jednej 
linii pożarowej, to alarm pożarowy generowany jest natychmiast. 

• sterowanie uzbrajaniem impulsem - naruszenie tej linii powoduje uzbrojenie lub 
rozbrojenie centrali (w zależności od stanu przed naruszeniem); powrót linii do stanu 
normalnego pozostaje bez reakcji; jeśli co najmniej jedna linia wejściowa jest 
zdefiniowana jako „sterowanie uzbrajaniem impulsem”, to żadna inna linia nie może 
być zdefiniowana jako „sterowanie uzbrajaniem poziomem” 

• sterowanie uzbrajaniem poziomem - naruszenie tej linii powoduje uzbrojenie 
centrali, a powrót do stanu normalnego rozbrojenie; jeśli jest wybrana jakaś linia jako 
„sterowanie uzbrajaniem poziomem”, to żadna inna linia wejściowa nie może już 
służyć do uzbrajania/rozbrajania 

 
Jeśli które ś wejście skonfiguruje się jako „sterowanie uzbrajaniem …” , to nie można 
uaktywnić żadnej klawiatury i przypisać do żadnej strefy. Jeśli jest aktywowana co 
najmniej jedna klawiatura, to żadnego z wejść nie będzie można skonfigurować jako 
„sterowanie uzbrajaniem …”. Pozwolenie sterowania uzbrajaniem jednocześnie z wejść 
i z klawiatury mogłoby powodować konflikty logiczne. 

 
Typ : 

• NO - normalnie otwarta – pobudzenie wejścia jest spowodowane zwarciem linii do 
masy (GND) przez określony czas. Linia ta, w stanie normalnym powinna być na stale 
rozwarta od masy.  

• NC - normalnie zwarta - pobudzenie wejścia jest powodowane rozwarciem linii od 
masy (GND) przez określony czas. Linia ta, w stanie normalnym powinna być na stale 
zwarta do masy (GND).  
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Czas pobudz. - określa minimalny czas potrzebny do pobudzenia wejścia ( od 0,1 do 30 s). 
Sugerowana wartość to 400 ms. 
 
Liczba wyzw. – określa ile razy naruszenie wejścia spowoduje wygenerowanie alarmu i 
wysłanie wiadomości o tym fakcie. Po osiągnięciu zadeklarowanej ilości wejście jest 
blokowane. Odblokowanie wszystkich wejść danej strefy następuje co czas określony 
wspólnym dla wszystkich wejść parametrem „Reset ilości wyzwoleń” (1 – 24 godziny, 
odrębnie dla każdej strefy), definiowanym na zakładce „6 – Pozostałe ustawienia”). 
Blokowanie wejścia nie następuje, jeśli Liczba wyzw. jest równa 0. 
 
Strefa / Gł. – określa się tutaj do której strefy linia ma należeć. Przy pracy 2-strefowej strefa 
pierwsza oznaczana jest poprzez tło o kolorze różowym, a strefa druga oznaczana jest poprzez 
tło o kolorze żółtym 
 
Strefa / Dod – inaczej „Wspólna z drugą strefą”  - jeśli linia zdefiniowana jest jako śledząca, 
opóźniona, natychmiastowa lub natychmiastowa z opóźnieniem sygnalizacji może być 
przypisana do jeden lub obu stref. Pozostałe linie mogą być przypisane tylko do jednej strefy. 
Linie wspólne będą uzbrojone dopiero wtedy, gdy obydwie strefy są uzbrojone. Jeśli któraś ze 
stref jest rozbrojona, to linie wspólne są także w trybie rozbrojonym. 
 
Właściwości linii / K1 – koniunkcja linii strefy 1: jeśli wprowadzi się określone linie do 
koniunkcji (minimum dwie), to alarm będzie wygenerowany, jeśli w określonym dla 
koniunkcji czasie (1-255 sek, parametr „Czas koniunkcji wejść” na zakładce „6 - Pozostałe 
ustawienia”) zostaną one wszystkie pobudzone. Czas jest liczony od pierwszego pobudzenia 
któregokolwiek wejścia będącego w koniunkcji. 
 
Właściwości linii / K2 – koniunkcja linii strefy 2. Funkcja analogiczna jak „K1”, ale dotyczy 
strefy 2. 
 
Właściwości linii / N – zaznaczając fiszkę w tej kolumnie włącza się opcję Linii blokowanej 
w trybie nocnym. Jeśli linia zdefiniowana jest jako śledząca, opóźniona, natychmiastowa lub 
natychmiastowa z opóźnieniem sygnalizacji, to jeśli następuje uzbrojenie w trybie nocnym to 
ta linia pozostaje nieaktywna (jej naruszenie nie spowoduje wygenerowania alarmu) 
 
Właściwości linii / R  – zaznaczając fiszkę w tej kolumnie włącza się opcję „Rozbrojenia 
nocnego”. Jeśli strefa jest uzbrojona w trybie nocnym i linia „Rozbrojenia nocnego” zostanie 
naruszona, to nastąpi zawieszenie uzbrojenia nocnego na czas określony parametrem „Czas 
zawieszenia uzbrojenia nocnego” (znajdującym się na zakładce „6 – Pozostałe ustawienia”) 
lub bezterminowe rozbrojenie strefy, jeśli wspomniany parametr ma wartość 0. Jeśli nastąpi 
zawieszenie, to po odliczeniu zadeklarowanego czasu nastąpi ponowne automatyczne 
uzbrojenie w trybie nocnym. W przypadku uzbrojenia zwykłego lub trwania alarmu linia ta 
zachowuje się jak zwykła linia natychmiastowa. Opcja ta może być aktywowana tylko dla 
linii natychmiastowej. 
 
Właściwości linii / L  – zaznaczając fiszkę w tej kolumnie włącza się opcje Linii licznikowej. 
Uaktywniają się wtedy w dalszych kolumnach pola określające parametry dla tej opcji. 
Włączenie tej opcji powoduje, że z linii tej zostanie wygenerowany alarm, jeśli w 
zdefiniowanym dla tej linii Czasie nastąpi przekroczenie na niej zadeklarowanej ilości 
naruszeń. Żeby funkcja działała poprawnie spełniona musi być następująca zależność: czas z 
kolumny „Czas” nie może być mniejszy od liczby naruszeń (kolumna „Narusz.”) pomnożonej 
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przez trzykrotność Czasu pobudzenia (przy czym należy pamiętać, że Czas pobudzenia 
wpisywany jest w jednostce 0,1 sek.). 
Czas >= liczba naruszeń * ((Czas pobudzenia * 3) * 0,1) 
 
Właściwości linii / Czas – określa się tutaj czas dla opcji Linii licznikowej: 0 – 255 sek. Pole 
widoczne jest dopiero po zaznaczeniu opcji w kolumnie „L”. 
 
Właściwości linii / Narusz. – określa się tutaj ilość naruszeń dla opcji Linii licznikowej: 1 – 
9999 impulsów. Pole widoczne jest dopiero po zaznaczeniu opcji w kolumnie „L”. 
 
Właściwości linii / Z  – zaznaczając fiszkę w tej kolumnie włącza się opcję Linii kończącej 
uzbrojenie. Jeśli linia zdefiniowana jest jako śledząca, opóźniona, natychmiastowa lub 
natychmiastowa z opóźnieniem sygnalizacji, to jeśli jest odliczany czas na wyjście i zostanie 
ona naruszona, to po 3-ech sekundach po zakończeniu jej naruszenia następuje uzbrojenie 
centralki. 

 
Właściwości linii / U  – zaznaczając fiszkę w tej kolumnie włącza się opcję Linii uzbrojenia 
nocnego. Jeśli linia zdefiniowana jest jako śledząca, opóźniona, natychmiastowa lub 
natychmiastowa z opóźnieniem sygnalizacji, to jeśli jest odliczany czas na wyjście i zostanie 
ona naruszona, to po zakończeniu odliczania czasu na wyjście nastąpi pełne uzbrojenie 
systemu; jeśli natomiast nie nastąpi jej naruszenie w czasie odliczania czasu na wyjście, to po 
zakończeniu tego odliczania nastąpi uzbrojenie nocne. 
 
Właściwości linii / G  – zaznaczając fiszkę w tej kolumnie włącza się funkcję „Gong”. Jeśli 
linia zdefiniowana jest jako śledząca, opóźniona, natychmiastowa lub natychmiastowa z 
opóźnieniem sygnalizacji, to jeśli centralka jest w trybie rozbrojonym i nastąpi naruszenie tej 
linii, to na wyjściu zdefiniowanym jako „gong” zostanie wygenerowany krótki impuls oraz na 
klawiaturze krótki sygnał akustyczny 
 
Właściwości linii / D  – zaznaczając fiszkę w tej kolumnie włącza się funkcję Sygnalizacji 
zbyt długiego naruszenia. Jeśli linia zdefiniowana jest jako śledząca, opóźniona, 
natychmiastowa lub natychmiastowa z opóźnieniem sygnalizacji, to jeśli centralka jest w 
trybie rozbrojonym i nastąpi naruszenie tej linii przez czas dłuższy niż zadeklarowany (1 – 
255 sek), to zostanie załączone wyjście sygnalizacji zbyt długiego otwarcia i będzie 
generowany krótki sygnał cyklicznie co 10 sek. 

 
Właściwości linii / C  – zaznaczając fiszkę w tej kolumnie włącza się funkcję linii cichej. 
Oznacza to, że wygenerowany przez nią alarm będzie cichy, czyli aktywowane będą tylko 
wyjścia z aktywną opcją alarmu cichego oraz będzie wysłane powiadomienie wg zadanej 
konfiguracji. W czasie alarmu cichego nie jest również generowany żaden sygnał akustyczny 
przez klawiatury. 
 
Właściwości linii / K  – zaznaczając fiszkę w tej kolumnie włącza się funkcję Kontroli przy 
załączaniu czuwania. Jeśli opcja jest wyłączona, to linia może być w stanie aktywnym w 
momencie rozpoczęcia uzbrajania. Domyślnie opcja ta jest włączona. 
 
 
Powiadomienia 
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Powiadomienia w centralce SR827 są podzielona na 2 kategorie: Monitoring i Użytkownik. 
Część dotycząca powiadomienia monitoringu wybiera się poprzez wciśnięcie klawisza 
„Monitoring”. Pola dotyczące konfiguracji powiadomienia monitoringu zaznaczone są 
fioletowym kolorem tła. Część dotycząca powiadomienia użytkownika wybiera się poprzez 
wciśnięcie klawisza „Użytkownik”. Pola dotyczące konfiguracji powiadomienia użytkownika 
zaznaczone są zielonym kolorem tła. 
 
Powiadomienie monitoringu 
Służy do przekazywania informacji o alarmie wywołanym naruszeniem danego wejścia na 
stację monitorującą. 
Żeby dokonać konfiguracji tego powiadomienia, linia musi być uaktywniona poprzez 
wybranie Rodzaju innego niż „nieaktywna” lub sterowania uzbrajaniem. Dla powiadomienia 
monitoringu w pierwszej kolejności należy określić Powiadomienie GSM, czyli sposób, w 
jaki ma być wysyłana informacja o naruszeniu wejścia. Po rozwinięciu okna pojawią się do 
wyboru poniższe opcje: 
 

 
 
Tylko GPRS - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika wyłącznie za 
pomocą GPRS 
GPRS/CLIP - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za pomocą 
GPRS oraz w przypadku braku komunikacji GPRS za pomocą usługi CLIP 
GPRS/CLIP+SMS - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za 
pomocą GPRS lub w przypadku braku komunikacji GPRS za pomocą usługi CLIP i SMS 
GPRS/CLIP/SMS - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za 
pomocą GPRS lub w przypadku braku komunikacji GPRS za pomocą usługi CLIP lub w 
przypadku jej braku za pomocą SMS 
GPRS/SMS - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za pomocą 
GPRS oraz w przypadku braku komunikacji GPRS za pomocą usługi SMS 
GPRS + CLIP - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za pomocą 
GPRS i za pomocą usługi CLIP 
GPRS + CLIP + SMS - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za 
pomocą GPRS i za pomocą usługi CLIP i za pomocą usługi SMS 
GPRS + CLIP/SMS - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za 
pomocą GPRS i za pomocą usługi CLIP, a w przypadku braku CLIP za pomocą SMS 
GPRS + SMS - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za pomocą 
GPRS i za pomocą SMS 
Tylko CLIP  - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika wyłącznie za 
pomocą usługi CLIP 
Tylko CLIP + SMS - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za 
pomocą usługi CLIP i za pomocą SMS 
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Tylko CLIP/SMS  - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika za 
pomocą usługi CLIP lub w przypadku braku usługi CLIP za pomocą SMS 
Tylko SMS - informacja o naruszeniu wejścia będzie wysyłana do odbiornika wyłącznie za 
pomocą SMS 
 
Wyzwolenie - należy zaznaczyć fiszkę przed polem Kod alarmu i wprowadzić kod dla 
alarmu z tej linii (normalnie powinny być to 2 znaki, ale pole umożliwia wpisanie 
maksymalnej dla SMS ilości znaków – 160, dla zastosowań niestandardowych) jaki będzie 
wysyłany na stację monitorującą, po pobudzeniu danego wejścia. Kod alarmu będzie 
wysyłany za pomocą usługi wybranej przez użytkownika w polu „Powiadomienie GSM”. 
Jeżeli w polu „Powiadomienie GSM” zostanie wybrana w jakiejkolwiek opcji usługa SMS 
lub CLIP to pojawi się możliwość wpisania numeru odbiornika na jaki informacja o 
wyzwoleniu wejścia ma być wysłana za pomocą usługi CLIP i/lub SMS.  
 
Powrót - analogicznie jak wyzwolenie, z zastrzeżeniem, że ustalone parametry dotyczą 
powrotu stanu wejścia. 
 
Jeśli zaznaczy się jakąś reakcję na inną niż „brak”, to zawsze musi być aktywna przynajmniej 
jedna reakcja – na wyzwolenie lub powrót lub na obydwie. Można zdefiniować odrębne kody 
i numery telefonów, na które ma być przekazywana informacja o naruszeniu i powrocie linii 
do stanu normalnego. 
Po kliknięciu na ikonki w kolumnie „Telefony CLIP/SMS” otwiera się okno, gdzie wpisuje 
się telefony, na które ma być wykonane. 
 
 
Powiadomienie użytkownika 
 

 
 
Niezależnie od powiadomienia stacji monitorującej można skonfigurować powiadomienie 
dowolnego użytkownika o naruszeniu danej linii wejściowej. 
 
Podobnie jak dla powiadomienia monitoringu, żeby można było skonfigurować 
powiadomienie użytkownika, linia wejściowa musi być aktywna. 
 
Konfigurując powiadomienie użytkownika najpierw należy wybrać rodzaj powiadomienia – 
kolumna „Powiadomienie GSM”: 
 

 
 
SMS – Naruszenie linii spowoduje wysłanie SMSa o treści złożonej z następujących 
informacji: 

a) Nazwa strefy – tekst wpisany w konfiguracji do pola opisu strefy na zakładce 
„1 - Parametry” 
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b) Opis zdarzenia – np. „Naruszenie linii 1:” 
c) Opis linii  - tekst wpisany w konfiguracji do pola opisu linii na zakładce „2 - 

Wejścia / Wyjścia” 
d) Czas zdarzenia 

 
CLIP+SMS – Naruszenie linii spowoduje najpierw zadzwonienie a potem wysłanie SMSa na 
wskazane numery. Dzwonienie uznawane jest za skuteczne, jeśli użytkownik odbierze 
połączenie. Może on od razy rozłączyć to połączenie lub przez chwilę je podtrzymać. Jeśli 
podtrzymanie połączenia przekroczy czas dozwolony określony parametrem „Maksymalny 
czas połączenia” na zakładce „6 - Pozostałe ustawienia” (parametr wspólny dla wszystkich 
linii niezależnie od strefy), to nadajnik sam zakończy to połączenie. Czas ten jest również 
czasem trwania pojedynczej próby zadzwonienia. Ilość prób dodzwonienia się w przypadku 
braku wykrycia prawidłowego zadzwonienia, określona jest parametrem „Liczba prób 
komunikacji (CLIP/SMS)” (patrz zakładka „6 - Pozostałe ustawienia”). Po prawidłowym 
dodzwonieniu się lub zakończeniu skonfigurowanej ilości nieudanych prób nadajnik SR827 
wysyła SMSa z tekstem określonym punkt powyżej. 
 
Wyzwolenie - należy zaznaczyć fiszkę przed polem numeru telefonu, jeśli powiadomienie 
użytkownika ma nastąpić przy naruszeniu danego wejścia. Jeżeli w polu „Powiadomienie 
GSM” zostanie wybrana jakakolwiek opcja poza „brak”, to pojawi się możliwość wpisania 
numeru użytkownika na jaki ma być przekazana informacja o wyzwoleniu wejścia. Lista 
numerów jest całkowicie niezależna względem listy dla monitoringu. 
 
Powrót - analogicznie jak wyzwolenie, z zastrzeżeniem, że ustalone parametry dotyczą 
powrotu stanu wejścia. 
 

 
Wyjścia 

 
Centralka SR827 posiada 4 wyjścia: 2 tranzystorowe typu OC (otwarty kolektor, o 
obciążalności 150mA/30VDC każde) i 2 przekaźnikowe (wyprowadzone styki przekaźnika o 
obciążalności 2A/30VDC) 
 

 
 
Nr  - numer wyjścia jest przypisany automatycznie 
 
Opis - służy do wprowadzenia informacji o przeznaczeniu wyjścia, wpisaniu funkcji jakie 
pełni wyjście. Wpisany tekst będzie użyty do budowy SMSa wysyłanego jako powiadomienie 
do użytkownika w przypadku zmiany stanu tego wyjścia. Można tu wpisać max 19 znaków. 
 
Rodzaj – służy do określenia sposobu załączania/wyłączania wyjścia: 

• nieaktywne – wyjście jest zawsze wyłączone 
• alarm – jest uaktywniane w momencie wystąpienia alarmu włamaniowego lub 

napadowego: naruszenie linii 24-godzinnej lub napadowej lub w stanie uzbrojenia linii 
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natychmiastowej, natychmiastowej z opóźnieniem, śledzącej lub opóźnionej, alarm 
napadowy z klawiatury. Wyłączane jest przy rozbrojeniu i próbie uzbrojenia lub po 
czasie określonym w konfiguracji przez użytkownika w kolumnie „Czas działania”. 

• alarm/pożar – jest uaktywniane w momencie wystąpienia alarmu włamaniowego, 
napadowego lub pożarowego: naruszenie linii 24-godzinnej, napadowej lub pożarowej 
lub w stanie uzbrojenia linii natychmiastowej, natychmiastowej z opóźnieniem, 
śledzącej lub opóźnionej, alarm napadowy lub pożarowy z klawiatury. Wyłączane jest 
przy rozbrojeniu i próbie uzbrojenia lub po czasie określonym w konfiguracji przez 
użytkownika w kolumnie „Czas działania”. W czasie alarmu włamaniowego lub 
napadowego wyjście jest załączone w sposób ciągły, a w czasie alarmu pożarowego 
wyjście działa w sposób pulsujący, tzn. jest załączone przez 1 sek i wyłączone przez 1 
sek. 

• pożar – jest uaktywniane w momencie wystąpienia pożarowego: naruszenie linii 
pożarowej lub alarmu pożarowego z klawiatury. Wyłączane jest przy rozbrojeniu i 
próbie uzbrojenia lub po czasie określonym w konfiguracji przez użytkownika w 
kolumnie „Czas działania”. 

• napad z klawiatury - jest uaktywniane na czas ustawiony przez użytkownika w 
kolumnie „Czas działania” w momencie wpisania na klawiaturze kodu alarmu 
napadowego z klawiatury. Wyłączane jest także przy rozbrojeniu i próbie uzbrojenia. 

• użycie kodu przymusu – jest uaktywniane na czas ustawiony przez użytkownika w 
kolumnie „Czas działania” w momencie wpisania na klawiaturze kodu rozbrojenia 
pod przymusem. Wyłączane jest także przy próbie uzbrojenia. 

• awaria zasilania (~230V) – wyjście przechodzi w stan aktywny w momencie 
wykrycia braku zasilania głównego – 230V z sieci energetycznej. Stan nieaktywny 
powraca w momencie powrotu zasilania głównego 

• awaria-brak akumulatora  - załączane jest, gdy zasilanie awaryjne (przy braku 
zasilania głównego) ma napięcie poniżej 11,5V oraz przy odłączeniu akumulatora 
(przy obecności zasilania głównego) 

• zbyt długie nar. wejścia – jeśli dla co najmniej jednej linii wejściowej aktywowana 
jest funkcja „sygnalizacja zbyt długiego naruszenia” i centralka jest w stanie 
rozbrojonym, to jeśli nastąpi przekroczenie czasu naruszenia linii wejściowej powyżej 
czasu określonego w konfiguracji na zakładce „6-Pozostałe ustawienia” w kolumnie 
„Maks. czas naruszenia linii wejściowych”, to wyjście jest załączane do momentu 
powrotu linii wejściowej do stanu normalnego. 

•  „Gong”  – jeśli dla co najmniej jednej linii wejściowej aktywowana jest funkcja 
„gong” i nastąpi naruszenie tej linii, to na wyjściu w stanie rozbrojenia centrali 
zostaną wygenerowane 3 impulsy po 0,3 sekundy. 

• „Gong” + zbyt długie naruszenie – jest to suma funkcji „Gong” i zbyt długiego 
naruszenia 

• śledząca - wyjście przechodzi w stan aktywny, jeśli wybrana linia wejściowa (w 
kolumnie „Linia śledz.” – linia śledzona) jest w stanie aktywnym; wyjście zostaje 
zdeaktywowane, jeśli przyporządkowane wejście powróci do stanu normalnego. 
Wejście może być dowolnego rodzaju – nawet nieaktywne 

• wskaz gotowości do uzbr. – jest aktywne, gdy w trybie rozbrojonym wszystkie 
wejścia są w stanie nieaktywnym 

• czas na wejście/wyjście: 
- jeśli jest odliczany czas na wyjście i jest on dłuższy od 10 sekund, to jest 
cyklicznie załączane/wyłączane na ok. 0,5 sekundy 
- jeśli jest odliczany czas na wyjście i jest on krótszy niż 10 sekund, to jest  
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cyklicznie załączane/wyłączane na ok. 0,1 sekundy 
- jeśli jest aktualnie odliczany czas na wejście, jest ono załączone na stałe 

• stan uzbrojenia - jest aktywne, jeśli centralka jest w stanie uzbrojenia 
• reset czujek ppoż. automat. – jeśli nastąpi naruszenie jednego wejścia ppoż., to 

wyjście zmienia stan, żeby wyłączyć zasilanie czujek ppoż. na 20 sek. Po tym czasie 
wyjście przechodzi w stan nieaktywny. Rodzaj ten dostępny jest tylko, jeśli na 
zakładce „6 – Pozostałe ustawienia” zaznaczona jest dla danej strefy opcja 
„Automatyczny reset czujek ppoż.” 

• reset czujek ppoż. ręczny – aktywne przez 20 sek po wpisaniu na klawiaturze kodu 
resetu czujek ppoż. 

• sterowane SMS – wyjście jest załączane i wyłączane przez przychodzące SMSy 
• sterowane CLIP – wyjście jest załączane i wyłączane przez zadzwonienie na 

nadajnik z uprawnionego numeru 
• sterowane SMS i CLIP – wyjście jest załączane i wyłączane przez przychodzące 

SMSy lub przez zadzwonienie na nadajnik z uprawnionego numeru 
 

Typ:   
• NO - normalnie otwarta – jeśli wyj ście jest w stanie nieaktywnym, ma wysoką 

rezystancje – stanowi rozwarcie dla obwodu. W stanie aktywnym stanowi zwarcie do 
masy (GND dla wyjść tranzystorowych) lub zwarcie styków (dla wyjść 
przekaźnikowych). 

• NC - normalnie zwarta - stanowi zwarcie do masy (GND dla wyjść tranzystorowych) 
lub zwarcie styków (dla wyjść przekaźnikowych). W stanie aktywnym ma wysoką 
rezystancje – stanowi rozwarcie dla obwodu. 

 
Właściwości linii / C  – linia cicha – wyjście aktywowane tylko w czasie alarmu cichego z 
linii wejściowej z aktywną opcją linii cichej ‘C’ lub cichego alarmu napadowego z 
klawiatury. Opcja ta jest dostępna tylko dla wyjścia skonfigurowanego jako „alarm” lub 
„alarm/pożar” 
 
Właściwości linii / S - Sygnalizacja momentu uzbrojenia i rozbrojenia - jeśli wyj ście 
skonfigurowana jest jako „alarm przez określony czas” lub „alarm do wyłączenia” i nie jest 
zaznaczona opcja „linia cicha”, to w momencie uzbrojenia systemu generowany jest na tym 
wyjściu 1 impuls (załączenie wyjścia) o długości 200 ms. Przy rozbrojeniu generowane są 2 
impulsy o długości 200 ms każdy w odstępie 200 ms. 
 
Właściwości linii / Z  – zatrzask – wyjście po przejściu w stan aktywny pozostaje w nim do 
momentu rozbrojenia lub próby uzbrojenia. Opcja ta jest dostępna tylko dla wyjścia 
skonfigurowanego jako „alarm”, „alarm/pożar”, „pożar”, „napad z klawiatury” i „użycie kodu 
przymusu” 
 
Właściwości linii / P – pulsowanie wyjścia – włączenie tej opcji spowoduje, że wyjście w 
stanie aktywnym będzie pulsowało, tzn. będzie załączone przez 1 sekundę i wyłączone przez 
1 sekundę naprzemiennie przez cały czas trwania alarmu. 
 
Strefa – określa się tutaj do której strefy wyjście ma należeć. Przy pracy 2-strefowej strefa 
pierwsza oznaczana jest poprzez tło o kolorze różowym, a strefa druga oznaczana jest poprzez 
tło o kolorze żółtym. Wybranie opcji „1+2” (linia wspólna) spowoduje załączanie wyjścia w 
momencie zaistnienia zdarzenia w strefie pierwszej jak i drugiej. 
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Linia śledz. – podaje się tu nr śledzonej linii wejściowej, jeśli wyj ście jest skonfigurowane 
jako linia śledząca 
 
Zachowanie - wyjście skonfigurowane jako sterowane SMSem lub CLIPem może być mono 
lub bistabilne. Jeśli rodzaj wyjścia zostanie określony jako mono-stabilny pojawi się okno do 
określenia czasu stanu aktywnego. 

a) bistabilne – po SMSowym rozkazie włączenia lub pierwszym CLIPie 
wyjście zostaje aktywowane do momentu przysłania SMSa z rozkazem 
wyłączenia lub drugiego CLIPnięcia 

b) monostabilne – po SMSowym rozkazie włączenia lub CLIPie wyjście 
zostaje aktywowane na czas określony parametrem „Czas działania” 
Deaktywacja może nastąpić wcześniej – poprzez przysłanie SMSa z 
rozkazem wyłączenia wyjścia. 

 
Czas działania – jeśli wyj ście jest skonfigurowane jako alarmowe albo sterowane SMSem 
lub CLIPem, to można określić za pomocą tego pola jak długo ma być ono w stanie 
aktywnym. Możliwe wartości znajdują się w przedziale od 1 do 9999 sek. Po określonym 
czasie wyjście wraca do stanu normalnego. 
 
Powiadomienia 
 
Powiadomienia o zmianie stanu wyjść w centralce SR827 taka jak dla wejść są podzielona na 
2 kategorie: Monitoring i Użytkownik. Część dotycząca powiadomienia monitoringu wybiera 
się poprzez wciśnięcie klawisza „Monitoring”. Pola dotyczące konfiguracji powiadomienia 
monitoringu zaznaczone są fioletowym kolorem tła. Część dotycząca powiadomienia 
użytkownika wybiera się poprzez wciśnięcie klawisza „Użytkownik”. Pola dotyczące 
konfiguracji powiadomienia użytkownika zaznaczone są zielonym kolorem tła. 
 
Powiadomienie monitoringu – służy do przekazywania informacji o zdarzeniu wywołanym 
zmianą stanu danego wyjścia na stację monitorującą. Konfigurowanie powiadomień jest 
identyczne jak w przypadku wejść. 
 
Powiadomienie użytkownika 
 
Niezależnie od powiadomienia stacji monitorującej można skonfigurować powiadomienie 
dowolnego użytkownika o zmianie stanu danej linii wyjściowej. 
 

 
 
Konfigurowanie powiadomień użytkownika jest identyczne jak w przypadku wejść. 
 
Telefony uprawnione – jeśli wyj ście skonfigurowane jest jako „sterowane CLIP” lub 
„sterowane SMS i CLIP”, to należy określić numery uprawnione do załączenia/wyłączenia 
tego wyjścia poprzez zadzwonienie do nadajnika. Przełączenie na konfigurację telefonów 
uprawnionych następuje poprzez wciśnięcie klawisza „Telefony uprawnione”.  
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Załączanie wyjść 
 - za pomocą CLIPa – należy wykonać połączenie z uprawnionego numeru (wpisanego 

w rubrykę Telefony uprawnione) na numer nadajnika 
 - za pomocą SMSa – należy wysłać SMS na numer nadajnika zgodnie z poniższymi 

zasadami 
treść SMS-a: FFFFZAL1 
,gdzie 
FFFF – to kod użytkownika, konfigurowany na zakładce „Klawiatury” 
ZAL1 rozkaz zdalnego włączenia wyjścia (cyfra oznacza numer wyjścia, może 
przybierać wartość od 1-4)  

 
Wyłączanie wyjść 
 - za pomocą CLIPa – należy wykonać połączenie z uprawnionego numeru (wpisanego 

w rubrykę Telefony uprawnione) na numer nadajnika 
 - za pomocą SMSa – należy wysłać SMS na numer nadajnika zgodnie z poniższymi 

zasadami 
treść SMSa: FFFFWYL1 
,gdzie 
FFFF to kod użytkownika, konfigurowany na zakładce „Klawiatury” 
WYL1 rozkaz zdalnego wyłączenia wyjścia (cyfra oznacza numer wyjścia, może 
przybierać wartość od 1-4). 

 
 

2 wyjścia są wyjściami typu otwarty kolektor, zwieraj ące sygnał do masy. Na listwie 
zaciskowej znajduje się także zacisk zasilania (AUX+), łatwo można więc podłączyć 
urządzenie sygnalizacyjne do tych wyjść. Ich obciążalność wynosi 150mA/na każde 
wyjście. 
 

Poprawność parametrów konfiguracyjnych zakładki śledzona jest na bieżąco i stan 
„OK” lub „Bł ąd” sygnalizowany jest odpowiednim kolorem (zielonym lub czerwonym) 
lampki znajdującym się na klawiszu zakładki na pasku ikonek. Jeśli sygnalizowany jest błąd, 
a nie jest znana przyczyna błędu, to należy kliknąć klawisz „Dalej” lub „Wstecz”. Program 
sprawdza wówczas poprawność logiczną parametrów i sygnalizuje który parametr i dlaczego 
jest niepoprawny oraz nie pozwala na przejście na inną zakładkę.  

Jeśli wszystkie parametry spełniają swoje kryteria (świeci się na zielono lampka 
znajdująca się na klawiszu zakładki na pasku ikonek), to kliknięcie przycisku „Dalej”  
powoduje przejście do zakładki „3 - Powiadomienia GSM pozostałe”, a kliknięcie przycisku 
„Wstecz”  powoduje przejście do zakładki „1 - Parametry”. 
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7.2. Zakładka „3 - Powiadomienia GSM pozostałe” 
 

W trybie pracy „Centralka z nadajnikiem GSM” zakładka wygląda następująco: 
 

 
 

Określa się tu jak ma wyglądać powiadomienie o innych zdarzeniach systemowych, 
wymienionych w kolumnie „Zdarzenie”. Analogicznie jak dla wejść (patrz zakładka „2 – 
Wejścia / Wyjścia”) niezależnie konfiguruje się powiadomienie monitoringu oraz 
powiadomienie użytkownika (Powiadomienie dodatkowe). Różnica jest tylko taka, że nie ma 
wyróżnienia kolorami pól, gdyż mieszczą się w całości na tej zakładce. 
 
 Jedynym odstępstwem od reguły jest to, że powiadomienie „Brak GPRS” może 
nastąpić tylko przez SMS lub CLIP lub ich kombinację. 
 
 Zdarzenia w górnej części są niezależne od strefy i w wysyłanych raportach 
(powiadomieniach) jest informacja o zdarzeniu ze strefy 1. Zdarzenia w dolnej części są 
podzielone na strefy. 
 
 Dla zdarzeń „Alarm / Włamanie z wejścia”, „Pożar z klawiatury / wejścia”, „Napad z 
klawiatury / wejścia” oraz „Zbyt długie naruszenie wejścia” określa się dodatkowo opcje: 
 
Dodaj nr linii wej ściowej – jeśli zaznaczona jest ta fiszka, to w SMSie informującym 
użytkownika o tym zdarzeniu dodawana jest informacja o numerze linii wejściowej, która 
wywołała to zdarzenie. 
 
Dodaj opis linii wejściowej – jeśli zaznaczona jest ta fiszka, to w SMSie informującym 
użytkownika o tym zdarzeniu dodawana jest informacja zdefiniowana w kolumnie „Opis” dla  
linii wejściowej, która wywołała to zdarzenie (na zakładce „2 – Wejścia / Wyjścia”). 
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Opóźnienie raportu o braku zasilania 230V – Przy zaniku zasilania głównego oraz przy 
jego powrocie raport o tym fakcie zapisywany jest w buforze zdarzeń natychmiast. Natomiast, 
żeby niepotrzebnie nie wysyłać raportów, które w przypadku SMSów pociągają za sobą 
zwiększone koszty użytkowania parametrem tym określa się opóźnienie wysłania raportu o 
braku zasilania głównego. Chroni to przed niepotrzebnym wysyłaniem powiadomień o 
krótkich wyłączeniach zasilania głównego. Powiadomienia o powrocie zasilania głównego są 
wysyłane natychmiast, jeśli wcześniej było wysłane powiadomienie o braku zasilania 
głównego. 
 
Uzbrojenie / Rozbrojenie 
Dla zdarzeń „Uzbrojenie” i „Rozbrojenie” określa się dodatkowo opcje: 
 
Dodaj nr linii – jeśli funkcję tę włączy się zaznaczając fiszkę, to jeśli uzbrojenie lub 
rozbrojenie nastąpi poprzez naruszenie/powrót linii wejściowej, to w raporcie do stacji 
monitorującej pierwszy znak pozostanie bez zmian, natomiast drugi znak jest numerem 
(szesnastkowym: 0-9, A-F) linii przez którą nastąpiło to uzbrojenie lub rozbrojenie. 
 
Dodaj nr kodu użytkownika – jeśli funkcję tę włączy się zaznaczając fiszkę, to jeśli 
uzbrojenie lub rozbrojenie nastąpi poprzez kod klawiaturowy (wpisany na klawiaturze lub 
przysłany rozkazem SMS), to w raporcie do stacji monitorującej pierwszy znak pozostanie 
bez zmian, natomiast drugi znak jest numerem (szesnastkowym: 0-9, A-F) porządkowym 
użytego kodu. 
 
 
Blokada linii wejściowych 
Jeśli aktywuje się wysyłanie informacji o tym zdarzeniu, to będą one wysyłane w następujący 
sposób: 

a) Jeśli następuje zatwierdzenie na klawiaturze zablokowania wejść i są wśród nich 
wejścia skonfigurowane jako linia 24-godzinna lub napadowa, to zostaje wysłane 
powiadomienie na monitoring i/lub do użytkownika o zablokowaniu tych linii (24-
godzinnej i napadowej) 

b) Jeśli następuje uzbrojenie strefy i są aktywne jakieś blokady linii wejściowych danej 
strefy, to zostaje wysłane powiadomienie na monitoring i/lub do użytkownika o 
zablokowaniu tych linii, przy czym najpierw następuje wysłanie powiadomień o 
uzbrojeniu. 
 

Jeśli fiszka „Dodaj nr linii wejściowej” nie jest zaznaczona, to na monitoring wysyłane jest 
tylko jedno zdarzenie informujące o wystąpieniu blokady – zawartość pola „Kod raportu”. 
Jeśli natomiast fiszka jest zaznaczona, to zostanie wysłanych tyle raportów, ile linii zostało 
zablokowanych, ale w kodzie raportu w miejsce drugiego znaku zostanie wpisana cyfra 
(szesnastkowa: 0-9, A-F) oznaczająca numer zablokowanej linii wejściowej (pierwszy znak 
pozostanie niezmieniony). 

 
Poprawność parametrów konfiguracyjnych zakładki śledzona jest na bieżąco i stan 

„OK” lub „Bł ąd” sygnalizowany jest odpowiednim kolorem (zielonym lub czerwonym) 
lampki znajdującym się na klawiszu zakładki na pasku ikonek. Jeśli sygnalizowany jest błąd, 
a nie jest znana przyczyna błędu, to należy kliknąć klawisz „Dalej” lub „Wstecz”. Program 
sprawdza wówczas poprawność logiczną parametrów i sygnalizuje który parametr i dlaczego 
jest niepoprawny oraz nie pozwala na przejście na inną zakładkę.  
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Jeśli wszystkie parametry spełniają swoje kryteria (świeci się na zielono lampka 
znajdująca się na klawiszu zakładki na pasku ikonek), to kliknięcie przycisku „Dalej”  
powoduje przejście do zakładki „4 - Klawiatury”, a kliknięcie przycisku „Wstecz”  powoduje 
przejście do zakładki „2 – Wejścia / Wyjścia”. 
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7.3. Zakładka „4 - Klawiatury” 
 

W trybie pracy „Centralka z nadajnikiem GSM” zakładka wygląda następująco: 
 

 
 

 
Założenia techniczne: 
Magistrala klawiatury ma mieć max 50 m długości i można do niej podłączyć 3 klawiatury. 
Żeby klawiatura była obsługiwana przez magistralę, najpierw trzeba wprowadzić jej nr do 
konfiguracji. 

Jeśli jest aktywowana co najmniej jedna klawiatura, to żadnego z wejść nie będzie 
można skonfigurować jako „sterowanie uzbrajaniem …”, gdyż mogłoby to powodować 
konflikty logiczne. Jeśli natomiast któreś wejście się skonfiguruje jako „sterowanie 
uzbrajaniem …”, to nie można aktywować żadnej klawiatury i nie można przypisać żadnej 
klawiatury do żadnej strefy. 
 Wejścia dodatkowe w klawiaturach są aktywne tylko dla klawiatur nr 1 i 2. 
Konfiguruje się je odpowiednio jako wejścia 13 i 14 w programie konfigurującym. Wejście 
na klawiaturze nr 3 jest trwale nieaktywne. 
 
Sekcja „Klawiatury” 
 
Aktywne wejście nr – określa się tu czy ma być aktywne dodatkowe wejście, które znajduje 
się w danej klawiaturze. Dodatkowe wejścia są obsługiwane tylko dla klawiatur 1 i 2. Po 
zaznaczeniu fiszki dla danego wejścia, aktywuje się linia konfiguracji dla tego wejścia na 
zakładce „2 – Wejścia / Wyjścia”. 
 
Strefa / S1 – zaznaczając fiszkę w tej kolumnie deklaruje się, że klawiatura ta będzie 
obsługiwać strefę 1 
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Strefa / S2 – zaznaczając fiszkę w tej kolumnie deklaruje się, że klawiatura ta będzie 
obsługiwać strefę 2 
 
Pokaż stany uzbrojenia / … – odpowiednio deklaruje się, czy klawiatura ma sygnalizować 
stan uzbrojenia świeceniem odpowiedniej lampki dla danej strefy. 
 
Głośny sabotaż klawiatury / …  – odpowiednio deklaruje się, że sabotaż danej klawiatury 
wywoła alarm głośny. Domyślnie sabotaż klawiatury wywołuje alarm cichy. 
 
Sekcja „Alarmy / Opcje klawiatur” 
 
Zaznaczając odpowiednie pola fiszek włącza się aktywność klawiaturowych kodów 
specjalnych dla poszczególnych stref lub innych opcji związanych z klawiaturami: 

• Alarm pożarowy – przyciśnięte równocześnie i przytrzymane przez co najmniej 2 
sek. klawisze ‘7’ i ‘9’ 

• Ręczny reset czujek ppoż. – przyciśnięte równocześnie i przytrzymane przez co 
najmniej 2 sek. klawisze ‘4’ i ‘6’ 

• Napad – przyciśnięte równocześnie i przytrzymane przez co najmniej 2 sek. klawisze 
‘*’ i ‘#’ 

• Przymus – jeśli wł ączy się tą funkcję, to jeśli przy rozbrajaniu danej strefy użyty 
zostanie kod użytkownika pomniejszony o 1 lub powiększony o 1 (w zależności od 
ustawienia parametru „-1”/”+1”) to system zostanie rozbrojony oraz wygenerowany 
zostanie zdarzenie „rozbrojenie pod przymusem”, które może spowodować wysłanie 
odpowiednich powiadomień. 

• 3 błędne hasła – aktywowanie tej funkcji spowoduje, że po wpisaniu na klawiaturze 
danej strefy 3 razy pod rząd błędnego kodu nastąpi zablokowanie klawiatur na czas 
podany w polu obok fiszki włączającej tę funkcję, oraz zostanie wysłane 
powiadomienie wg zadanej konfiguracji. 

• Szybkie uzbrojenie – przyciśnięty i przytrzymany przez co najmniej 3 sek. klawisz 
‘0’ 

• Cichy alarm napadu z klawiatury – aktywowanie tej funkcji spowoduje, że alarm 
napadowy z klawiatury będzie alarmem cichym. 

 
Uwaga! 
Gdy dana klawiatura przypisana jest do obydwu stref, to: 

a) kody specjalne napad, alarm pożarowy i ręczny reset czujek ppoż. aktywne są 
tylko dla strefy 1 

b) kod szybkiego uzbrojenie jest nieaktywny dla obydwu stref 
 

Sekcja „Użyte wejścia Uzbr./Rozbr.” 
 
Jeśli dla danej strefy aktywowana jest linia wejściowa do uzbrajania / rozbrajania, to w liniach 
„Strefa 1” i „Strefa 2” pojawia się informacja z opisem wejścia służącego do uzbrajania / 
rozbrajania danej strefy i o rodzaju tego wejścia. 
 
 
Sekcja „Kody” 
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W systemie może być zdefiniowanych 20 kodów użytkowników. Kod 1 jest zawsze aktywny, 
przypisany do strefy 1 i ma aktywne wszystkie uprawnienia. Jego wartość domyślna to 
„1234”. 
Kody 1 – 15 są kodami do używania na klawiaturach i przy dostępie zdalnym. Kody 16 – 20 
służą tylko do używania przez dostęp zdalny (klawiatury te kody będą traktować jako 
nierozpoznane). 
 
Kod – określa się tu kody 4-cyfrowe dla poszczególnych użytkowników. Kody te nie mogą 
się powtarzać. W przeciwnym razie wygenerowana zostanie informacja o błędzie. 
 
Strefa – za pomocą tego pola wybiera się strefę, do której dany kod będzie przypisany. 
 
U – za pomocą tej fiszki włącza się uprawnienie danego kodu do uzbrojenia strefy. 
 
R – za pomocą tej fiszki włącza się uprawnienie danego kodu do rozbrojenia strefy. 
 
B – za pomocą tej fiszki włącza się uprawnienie danego kodu do zakładania/zdejmowania 
blokady linii (bypass). 
 
Z – za pomocą tej fiszki włącza się uprawnienie danego kodu do zdalnego dostępu poprzez 
SMSy – uzbrajanie, rozbrajanie, pytanie o stan systemu 
 
Opis – w polu tym można opisać kto używa danego kodu. Informacja ta jest dodawana do 
SMSów wysyłanych do użytkowników przy uzbrojeniu lub rozbrojeniu strefy. 
 

Poprawność parametrów konfiguracyjnych zakładki śledzona jest na bieżąco i stan 
„OK” lub „Bł ąd” sygnalizowany jest odpowiednim kolorem (zielonym lub czerwonym) 
lampki znajdującym się na klawiszu zakładki na pasku ikonek. Jeśli sygnalizowany jest błąd, 
a nie jest znana przyczyna błędu, to należy kliknąć klawisz „Dalej” lub „Wstecz”. Program 
sprawdza wówczas poprawność logiczną parametrów i sygnalizuje który parametr i dlaczego 
jest niepoprawny oraz nie pozwala na przejście na inną zakładkę.  

Jeśli wszystkie parametry spełniają swoje kryteria (świeci się na zielono lampka 
znajdująca się na klawiszu zakładki na pasku ikonek), to kliknięcie przycisku „Dalej”  
powoduje przejście do zakładki „5 - Harmonogram uzbrojeń”, a kliknięcie przycisku 
„Wstecz”  powoduje przejście do zakładki „3 – Powiadomienia GSM pozostałe”. 
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7.4. Zakładka „5 - Harmonogram uzbrojeń” 
 

W trybie pracy „Centralka z nadajnikiem GSM” zakładka wygląda następująco: 
 

 
 

Tygodniowy grafik uzbrojeń / rozbrojeń – umożliwia automatyczne uzbrajanie i 
rozbrajanie o wskazanej godzinie osobno dla każdego dnia tygodnia i dla każdej strefy. 

Najmniejszy element składa się z pola do wpisania godziny i minuty oraz fiszki 
włączającej to pole. Poszczególnym elementem określa się czas uzbrojenia lub rozbrojenia 
danej strefy odrębnie dla każdego dnia tygodnia. W jednym dniu w danej strefie można 
zdefiniować tylko jedną parę rozbrojenia-uzbrojenia. 

 
Poprawność parametrów konfiguracyjnych zakładki śledzona jest na bieżąco i stan 

„OK” lub „Bł ąd” sygnalizowany jest odpowiednim kolorem (zielonym lub czerwonym) 
lampki znajdującym się na klawiszu zakładki na pasku ikonek. Jeśli sygnalizowany jest błąd, 
a nie jest znana przyczyna błędu, to należy kliknąć klawisz „Dalej” lub „Wstecz”. Program 
sprawdza wówczas poprawność logiczną parametrów i sygnalizuje który parametr i dlaczego 
jest niepoprawny oraz nie pozwala na przejście na inną zakładkę.  

Jeśli wszystkie parametry spełniają swoje kryteria (świeci się na zielono lampka 
znajdująca się na klawiszu zakładki na pasku ikonek), to kliknięcie przycisku „Dalej”  
powoduje przejście do zakładki „6 – Pozostałe ustawienia”, a kliknięcie przycisku „Wstecz”  
powoduje przejście do zakładki „4 – Klawiatury”. 
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7.5. Zakładka „6 - Pozostałe ustawienia” 
 
W trybie pracy „Centralka z nadajnikiem GSM” zakładka wygląda następująco: 

 

 
 
 

Sekcja „Zabezpieczenia” 
 
Parametry zabezpieczeń pozwalają użytkownikowi wprowadzić reguły zabezpieczające 
nadajnik przed niepotrzebną aktywnością i zbędnymi kosztami. 
 
Bez zabezpieczeń - na potrzeby testowania ustawień i prób z nadajnikiem użytkownik może 
zaznaczyć tę opcję. Umożliwi to, bez konieczności zmieniania parametrów nadajnika, 
swobodne funkcjonowanie urządzenia. Będzie możliwe wysyłanie dowolnej liczby SMSów, 
wielokrotne wyzwalanie wejść itp. Ustawiane są maksymalne wartości restrykcji. 
 
Liczba prób komunikacji (CLIP/SMS) - służy do określenia ile razy (w przypadku zajętości 
linii) nadajnik ma powtarzać próbę dodzwonienia się do stacji monitorującej lub 
zadzwonienia do użytkownika. Dotyczy także wysyłania SMS-ów, które nie zostały przyjęte 
przez centrum SMS operatora komórkowego. 
 
Czas blokowania wejść po wyzwoleniu – służy do ustalenia czasu (w minutach od 1 do 9), 
przez jaki pobudzone wejście nie będzie powodować wysłania następnego powiadomienia. 
Wpisanie zera oznacza brak blokady. Funkcja służy zabezpieczeniu nadajnika przed 
wysyłaniem wielu informacji o jednym zdarzeniu (kiedy zdenerwowany użytkownik systemu 
alarmowego wielokrotnie wciska przycisk napadowy, a sygnał zostaje przesłany za 
pierwszym wyzwoleniem). Parametr jest ustawiany dla każdej strefy odrębnie. 
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Reset ilości wyzwoleń wejść - określa czas, w jakim następuje skasowanie liczby wyzwoleń 
linii wejściowych. Może przyjmować przedział od 1 do 24 godzin. 
 
Maks. liczba SMSów wysyłanych w ciągu 1 doby – określa się tu ile SMSów dla danej 
kategorii zdarzeń może być wysłanych w ciągu 1 doby. Służy to ograniczeniu kosztów przy 
nadmiernej ilości nieprzewidzianych zdarzeń. 
 
Sekcja „Test aktywności” 
 
Konfiguracja testów urządzenia polega na ustaleniu: 

- w jaki sposób ma być wysłany test. Sposób działania kombinacji GPRS/GSM jest 
analogiczny jak dla linii wejściowych. GPRS: brak, TAK oraz…, TAK lub…; GSM: 
brak, CLIP, CLIP+SMS, CLIP/SMS, SMS. Pozostawienie reakcji „brak” oznacza 
rezygnację z wysyłania testów przez urządzenie dla danego trybu oraz uniemożliwia ich 
konfigurację. W przypadku wyboru reakcji powiązanej z wysłaniem wiadomości SMS 
i/lub CLIP uaktywnia się pole do wpisania kodu określającego to zdarzenie. 

- interwału wysyłania testów, czyli co jaki okres czasu urządzenie wyśle informację o 
swojej sprawności. Interwał może być ustawiony w przedziale, 0 – 999 godz. i 5 – 59 
min i. osobno definiuje się go dla trybu GPRS i GSM. Interwał trybu GSM liczy 
się od ostatniego skutecznie wysłanego testu, niezależnie od tego czy był wysłany za 
pomocą GPRS, SMS czy CLIP. 

- dla trybu GSM określa się jeszcze długość „CLIPa” (w seundach), czyli czas próby 
dodzwonienia się do stacji monitorującej. 

 
Pierwszy test zostaje wysłany ok. 0,5 min. po włączeniu zasilania nadajnika SR 827 (po 
zalogowaniu karty SIM do sieci operatora). Jeśli przypadkowo połączenie zostanie odebrane, 
nadajnik sam zrzuci połączenie z wybranym numerem zgodnie z zaprogramowaną długością 
wysyłanego testu. 
 
Odpowiadaj testem na dzwonienie - istnieje możliwość pobudzenia nadajnika do wysłania 
testu poprzez wysłanie CLIP-a na numer karty SIM, pracującej w nadajniku. Po odebrania 
takiego sygnału, nadajnik wysyła test na numery stacji bazowych wcześniej zaprogramowane.  
 
UWAGA!  Nadajnik został tak zaprogramowany, aby odpowiadać testem zgodnie ze 
zdefiniowanym wcześniej trybem. Za pomocą znacznika przy funkcji „Odpowiadaj testem na 
dzwonienie” można włączyć lub wyłączyć tę opcję. 
 
Sekcja „Dodatkowe uprawnienia” 
 
Retransmisja SMS – zaznaczając pole fiszki włącza się retransmisję SMSów. Polega ona na 
przesyłaniu dalej pod wskazane nr telefonów SMSów otrzymanych, które nie zostały 
rozpoznane jako dozwolone rozkazy SMS. Aktywna staje się wówczas ikonka, po naciśnięciu 
której otwiera się okno do wpisania nr telefonów do retransmisji SMSów. 
 
Prefiks SMS – jeśli jest aktywna retransmisja SMS, to tekst wpisany do tego pola jest 
dołączany na początku SMSa, który jest retransmitowany. Jeśli oryginalny SMS jest na tyle 
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długi, że łącznie z prefiksem przekracza 160 znaków, to obcinana jest końcówka 
oryginalnego SMSa. 
 
Dołącz nr telefonu nadawcy – po zaznaczeniu tej opcji w retransmitowanym SMSie 
dodawany jest na początku numer telefonu, spod którego został nadany oryginalny SMS. Jeśli 
oryginalny SMS jest na tyle długi, że łącznie z numerem nadawcy przekracza 160 znaków, to 
obcinana jest końcówka oryginalnego SMSa. 
 
Odsyłanie SMSów ze stanem wejść – jeśli wybierze się opcję  „tylko z uprawnionego 
telefonu” i wpisze się jeden lub więcej numerów uprawnionych, to jeśli z takiego 
uprawnionego nr telefonu zadzwoni się na nr karty SIM w nadajniku, to nadajnik odeśle 
zwrotnie na nr wywołujący SMSa ze stanem nadajnika (wejść,  wyjść, czas). Funkcję 
konfiguruje się odrębnie dla każdej strefy. 
 
Uzbrajanie/rozbrajanie strefy SMSem – określa czy uzbrajanie / rozbrajanie danej strefy 
SMSem może odbywać się z dowolnego nr telefonu, czy dodatkowo musi to być jeden z 
numerów wpisanych na listę. 
 
Dla każdej strefy odrębnie określa się następujące parametry: 

• Czas na wejście – określa czas odmierzany w trybie uzbrojenia centralki od 
naruszenia linii opóźnionych do wygenerowania alarmu. Jeśli w tym czasie nastąpi 
rozbrojenie systemu, to alarm nie będzie wygenerowany. 

• Czas na wyjście – określa czas odmierzany w trybie nieuzbrojonym od momentu 
rozpoczęcia uzbrajania do pełnego uzbrojenia centralki. 

• Czas autouzbrojenia - jeśli w trybie rozbrojonym przez skonfigurowany czas (1-255 
min) nie nastąpi naruszenie żadnej linii, to uruchamiany jest proces uzbrajania taki, 
jak w przypadku wpisania kodu na klawiaturze, ale z czasem wyjścia wydłużonym 2-
krotnie. Proces ten można przerwać wprowadzając na klawiaturze poprawny kod 
użytkownika 

• Czas koniunkcji wejść – określa się tutaj czas dla funkcji koniunkcji linii 
wejściowych, opisanej w zakładce „Wejścia/Wyjścia”. Jest to czas, w którym muszą 
być pobudzone wszystkie linie dołączone do koniunkcji, żeby został wygenerowany 
alarm z tych linii. 

• Opóźnienie alarmu linii natychm. – określa się tutaj czas opóźnienia wygenerowania 
alarmu dla linii wejściowych skonfigurowanych jako „natychmiastowa z opóźnieniem 
sygnalizacji” 

• Maks. czas naruszenia linii wejściowych – określa czas, po którym nastąpi 
sygnalizacja zbyt długiego naruszenia linii wejściowych danej strefy, dla których 
funkcja ta została włączona przy konfiguracji tych linii 

• Czas zawieszenia uzbrojenia nocnego – określa długość zawieszenia uzbrojenia 
nocnego. Jeśli w systemie zdefiniowana jest linia „Rozbrojenia nocnego” (patrz 
zakładka „2 – Wejścia / Wyjścia”) i strefa jest uzbrojona w trybie nocnym, to 
naruszenie tego wejścia spowoduje rozbrojenie strefy i rozpoczęcie odliczania 
zdefiniowanego tutaj czasu. Po odliczeniu tego czasu nastąpi automatyczne powtórne 
uzbrojenie strefy w tryb nocny. Wartość 0 tego parametru oznacza, że po rozbrojeniu z 
trybu nocnego nie nastąpi automatyczne ponowne uzbrojenie. 

• Automatyczny reset czujek ppoż. – zaznaczając tę fiszkę włącza się funkcję  
automatycznego resetu czujek, opisaną przy konfiguracji wejść zdefiniowanych jako 
linia „pożarowa” i wyjść zdefiniowanych jako „reset czujek ppoż. automat.” 
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Maksymalny czas połączenia – definiuje się tutaj czas po którym nastąpi koniec próby 
połączenia lub samo połączenie od strony nadajnika przy dzwonieniu do użytkownika przy 
powiadamianiu go o zdarzeniu w nadajniku. 
 

Poprawność parametrów konfiguracyjnych zakładki śledzona jest na bieżąco i stan 
„OK” lub „Bł ąd” sygnalizowany jest odpowiednim kolorem (zielonym lub czerwonym) 
lampki znajdującym się na klawiszu zakładki na pasku ikonek. Jeśli sygnalizowany jest błąd, 
a nie jest znana przyczyna błędu, to należy kliknąć klawisz „Dalej” lub „Wstecz”. Program 
sprawdza wówczas poprawność logiczną parametrów i sygnalizuje który parametr i dlaczego 
jest niepoprawny oraz nie pozwala na przejście na inną zakładkę.  

Jeśli wszystkie parametry spełniają swoje kryteria (świeci się na zielono lampka 
znajdująca się na klawiszu zakładki na pasku ikonek), to kliknięcie przycisku „Dalej”  
powoduje przejście do zakładki „7 – Zapisywanie”, a kliknięcie przycisku „Wstecz”  
powoduje przejście do zakładki „4 – Harmonogram uzbrojeń”. 
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8. Finalizacja konfiguracji urz ądzenia. Transfer danych. 
 

8.1. Zakładka „7 - Zapisywanie” 
 

Zakładka wygląda następująco: 
 

 
 
Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich zakładek konfiguracji użytkownik znajduje 

się w zakładce „Gotowe”. Na środku ekranu pojawiają się przyciski „Połącz”, „Wyślij Dane” 
i „Zapisz”, będące powtórzeniem ikonek z paska narzędziowego. Wciśnięcie przycisku 
„Połącz” uruchamia procedurę połączenia programu z urządzeniem, opisaną w innej części 
niniejszego dokumentu. 

Po połączeniu z nadajnikiem uaktywnia się ikona „Wyślij dane”, która umożliwia 
wysyłanie konfiguracji do podłączonego urządzenia (po uprzednim zapisaniu jej na dysk). 
Klawisz i przycisk „Zapisz” służą tylko do zapisania konfiguracji w pamięci komputera. 

 
 

8.2. Połączenie z nadajnikiem 
 

Połączenie z centralką jest niezbędna dla przesłania do centralki zaprogramowanego 
ustawienia jej funkcji, pobrania ustawień z centralki, odczytania bufora zdarzeń, ustawień, 
stanu centralki. 
 
Połączenie z centralką można zrealizować w trzech miejscach sytuacjach: 
- po zakończeniu etapu wprowadzania ustawień do Centaura – wtedy pojawi się okno 
pokazane powyżej (pkt. 8.1.) 
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- wybierając z paska ikonę „Połącz”  
 

 
 
- wybierając z menu SR 827 polecenie „Połącz” 
 
  
 

 
 
 
Ukazuje się wtedy okno konfiguracji połączenia. 
 

 
 
Należy wpisać kod dostępu lub pozostawić domyślny i wybrać rodzaj połączenia. 
 
Są do wyboru 2 rodzaje połączenia: lokalne i zdalne. 
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Połączenie lokalne jest połączeniem centralki SR 827 z programem Centaur 2010 
(komputerem) przez kabel RS232. 
Połączenie zdalne jest połączeniem centralki SR 827 z programem Centaur (komputerem) 
przez Internet lub GPRS. 

 
 

8.3. Połączenie lokalne 
 

Po wybraniu opcji „Połączenie lokalne” i kliknięciu przycisku „Dalej” pojawi się okno: 
 

 
 
Należy podać nr portu i wcisnąć klawisz „Dalej”. Pojawi się kolejne okno: 
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Jest to podsumowanie parametrów połączenia. 
 
Należy kliknąć przycisk „Połącz z nadajnikiem”. Pojawia się wtedy okno transmisji, w 
którym widać jej postęp. 
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Jeśli transmisja przebiegnie poprawnie okno zamknie się automatycznie. 
 
Jeśli w czasie połączenia wystąpi błąd, okno pozostaje otwarte momentu zamknięcia go 
klawiszem „Zamknij” przez użytkownika. W oknie tym jest informacja o błędzie. 
 
Po poprawnym nawiązaniu połączenia aktywne stają się ikony „Pobierz”, „Wyślij” i 
„Rozłącz” 
 
W dolnej linijce okna głównego pojawiają się informacje o stanie nadajnika:.  

- poziom sygnału GSM 
- IP przydzielone karcie SIM (dotyczy trybu GPRS)  
- IMEI modułu telefonu komórkowego 
- stany wejść – każda cyfra to jedno wejście licząc od lewej od 1-go do 14-ego wejścia 
(„0” – oznacza linię w stanie normalnym, „1” – oznacza linię w stanie pobudzonym) 
- stany wyjść – każda cyfra to jedno wyjście licząc od lewej od 1-go do 4-ego wyjścia 
(„0” – oznacza wyjście nieaktywne, „1” – oznacza wyjście aktywne) 
- stan uzbrojenia obu strefy - „0” oznacza stan nieuzbrojony, „1” – oznacza stan 
uzbrojony 
- poziom napięcia zasilania awaryjnego (akumulatora) z dokładnością do 0,1V 
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- informacja, czy dane połączenie jest lokalne czy zdalne. 
 

Informacje o stanie SR 827 są aktualizowane co ok. 5 sek.  
 

Po prawidłowym połączeniu z nadajnikiem można: 
 
- wysłać zaprogramowane ustawienia do nadajnika wciskając ikonę „Wyślij” - program 
najpierw zażąda zapisania konfiguracji na dysk, a potem pojawia się okno transmisji 
pokazując jej przebieg; po wysłaniu konfiguracji Centralka SR 827 jest restartowana, W tym 
czasie program oczekuje na ponowne zgłoszenie się urządzenia, wyświetlając odpowiedni 
komunikat w oknie. Czas oczekiwania na ponowne zgłoszenie zależ od medium jakim 
przebiegała transmisja. Jeśli w spodziewanym czasie nastąpi ponowne połączenie, to okno z 
komunikatem znika. Jeśli natomiast po zadeklarowanym czasie nie nastąpi ponowne 
połączenie, to Centaur wyświetli okno z informacją o błędzie. 
 
- pobrać konfigurację z połączonego nadajnika - po kliknięciu ikony „Pobierz” pojawia się 
okno transmisji, a po jej zakończeniu pojawia się odczytana konfiguracja. 
 
Żeby zakończyć połączenie, należy kliknąć ikonę „Rozłącz”. 

 
 

8.4. Połączenie zdalne 
 

Połączenie zdalne z nadajnikiem jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy nadajnik pracuje w 
trybie GPRS  
 
Po wybraniu opcji „Połączenie zdalne” i kliknięciu przycisku „Dalej” pojawi się okno: 
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Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu zdalnego połączenia z urządzeniem z 
wykorzystaniem APNa publicznego lub z wykorzystaniem APNa prywatnego 

  
UWAGA! 
Przy połączeniu zdalnym w APN publicznym nadajnik przestaje wysyłać informacje do stacji 
i łączy się z komputerem od połączenia zdalnego. Połączenie takie nie może trwać dłużej niż 
15 min. W przeciwnym razie nadajnik je przerywa. W czasie połączenia zdalnego w APN 
publicznym zaistniałe zdarzenia nie są wysyłane do stacji monitorującej, lecz są gromadzone i 
zostaną przekazane po zakończeniu sesji dostępu zdalnego. 
Należy wybrać rodzaj połączenia zdalnego.  
 
 

8.4.1. Połączenie zdalne w APN prywatnym 
 

Należy zaznaczyć opcję  
 

 
 
Pojawi się okno 
 

 
 
Należy wprowadzić dane niezbędne do realizacji połączenia: 
Adres IP nadajnika 
Numer portu nadajnika 
Numer portu w komputerze 
Timeout – wartośc domyślna ustawiona na 10 nie powinna być bez powodu zmieniana 
zmieniona 
 
Po kliknięciu przycisku „Dalej” pojawia się okno: 
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Jest to podsumowanie parametrów połączenia. Należy kliknąć przycisk „Połącz z 
nadajnikiem”. Pojawia się wtedy okno transmisji, w którym widać jej postęp i ewentualne 
błędy. 
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Jeśli transmisja przebiegnie poprawnie okno zamknie się automatycznie. 
 
Jeśli natomiast wystąpi błąd, okno pozostaje otwarte do momentu, aż użytkownik nie zamknie 
go klawiszem „Zamknij”. Wtedy też w oknie pojawi się informacja o błędzie. 
 
Po poprawnym nawiązaniu połączenia aktywne stają się ikonki „Pobierz”, „Wyślij” i 
„Rozłącz”, oraz w dolnej linijce okna głównego pojawiają się informacje o stanie nadajnika. 
 
W połączeniu zdalnym odczyt stanu jest możliwy tylko na żądanie – przyciśnięciem klawisza 
w oknie „Transmisja / Bufor zdarzeń” 
 

Dostęp zdalny w APN prywatnym odbywa się w następujący sposób: pakiet z 
Centaura2010 jest wysyłany na lokalny port centralki i jeśli spełnione są odpowiednie 
restrykcje (włączony jest dostęp zdalny, jest poprawny kod dostępu, nr IP z którego przyszedł 
pakiet znajduje się na liście IP uprawnionych), to centralka wysyła pakiet z odpowiedzią do 
Centaura na port zdefiniowany wcześniej w sekcji „Uprawnione IP”. Obydwa te pakiety są w 
protokole UDP. 
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8.4.2. Połączenie zdalne w APN publicznym 
 

Należy zaznaczyć opcję  
 

 
 
i kliknąć „Dalej” 
 
Pojawi się okno 
 

 
 
W tym miejscu należy wpisać numer portu w komputerze. 
Timeout domyślnie ustawiony jest na wartość 10 i nie należy tego zmieniać bez przyczyny. 
 
Po kliknięciu przycisku „Dalej” pojawia się okno: 
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Jest to podsumowanie parametrów połączenia. Należy kliknąć przycisk „Rozpocznij 
oczekiwanie na transmisję”. Pojawia się wtedy okno transmisji, w którym widać jej postęp i 
ewentualne błędy. 
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W oknie tym jest zawarta informacja o konieczności wysłania SMS-a do nadajnika, w którym 
użytkownik musi wskazać, na który z wprowadzonych numerów IP ma nastąpić połączenie. 
 
Treść SMS-a powinna wyglądać następująco: 
 
Połączenie na IP nr 1 - treść SMS-a: FFFFDWL1 
gdzie: 
FFFF – to kod dostępu, konfigurowany w zakładce „Parametry” 
DWL1 - rozkaz zainicjowania zdalnego połączenia na numer IP 1 
 
Połączenie na IP nr 2 - treść SMS-a: FFFFDWL2 
gdzie: 
FFFF – to kod dostępu, konfigurowany w zakładce „Parametry” 
DWL2 - rozkaz zainicjowania zdalnego połączenia na numer IP 2 
 
 
Centralka po otrzymaniu takiego SMS-a wykonuję próbę połączenia z numerem IP 
wskazanym w SMS-ie.  
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Jeśli połączenie zostanie nawiązane poprawnie, okno zostanie automatycznie zamknięte.  
 
Po prawidłowym połączeniu z nadajnikiem można: 
- wysłać zaprogramowane ustawienia do nadajnika wciskając ikonę „Wyślij” - program 
najpierw zażąda zapisania konfiguracji na dysk, a potem pojawia się okno transmisji 
pokazując jej przebieg. 
- pobrać konfigurację z połączonego nadajnika - po kliknięciu ikony „Pobierz” pojawia się 
okno transmisji, a po jej zakończeniu pojawia się odczytana konfiguracja. 
 
Żeby zakończyć połączenie, należy kliknąć ikonę „Rozłącz”. 
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8.5. Okno „Transmisja/Bufor zdarzeń” 
 

W menu „SR 827” należy wybrać opcję „Transmisja/Bufor zdarzeń”.  
Ukaże się wtedy okno: 
 

 
 

Wersja urządzenia – służy do odczytywania wersji oprogramowania centralki SR 827. 
 
Odczytaj stan – służy do odczytywania stanu nadajnika SR-827: poziomu sygnału GSM, 
przydzielonego nr IP, nr IMEI, stanu wejść, stanu wyjść, stanu uzbrojenia, poziomu napięcia 
zasilania awaryjnego. 
 
Zdarzenia – służy do odczytywania ilości zdarzeń w buforze zdarzeń i jego zawartości. 
Można pobrać wszystkie zdarzenia lub wybraną liczbę ostatnich (wielokrotność liczby 5, 
domyślnie 20). 
 
Czas – służy do ustawiania i odczytywania czasu rzeczywistego w nadajniku SR-827. 
 
W oknie zakładki „Stan transmisji” pokazywany jest aktualny stan transmisji i wyświetlane są 
informacje o ewentualnych błędach w transmisji. 
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W oknie zakładki „Połączenie lokalne” pokazana jest konfiguracja nr portu COM (RS232), 
przez który ma odbywać się komunikacja lokalna. 

 

 
 
 
W oknie zakładki „Połączenie sieciowe” pokazane są dane konfiguracyjne dostępu zdalnego. 
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UWAGA!  Downloading wymaga, aby transmisja GPRS odbywała się w sposób 
nieprzerwanie ciągły. W związku z powyższym prosimy o sprawdzanie w konkretnej 
lokalizacji, czy jakość transmisji sieci GSM jest odpowiednio wysoka, aby zapewnić ciągłą, 
nieprzerwaną transmisję pakietów w czasie przeprowadzania downloadingu. 
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9. Zdalne zarządzanie. 
 
9.1. Uzbrajanie / rozbrajanie zdalne 

 
 Jeśli centralka SR827 jest odpowiednio skonfigurowania, to każdą strefę można 
uzbroić lub rozbroić wysyłając SMS o odpowiedniej treści. W zależności od konfiguracji 
możliwe jest to ze wszystkich telefonów lub tylko z uprawnionych. 
 
Treść SMS uzbrajającego: 

kkkkU 
„kkkk” – 4-znakowy kod użytkownika 
‘U’ – rozkaz uzbrojenia 

 
Treść SMS rozbrajającego: 

kkkkR 
„kkkk” – 4-znakowy kod użytkownika 
‘R’ – rozkaz rozbrojenia 

 
Centralka po wykonaniu czynności odsyła zwrotnie SMSa o wykonanej czynności na nr 
telefonu, z którego przyszedł SMSem rozkaz. 
 
 Zdalne sprawdzanie stanu centralki SR827 -  żeby dowiedzieć się w jakim stanie 
jest centralka, należy wysłać SMSa z zapytaniem o stan. W odpowiedzi SR827 wyśle SMSa z 
informacją o swoim bieżącym stanie na nr telefonu, spod którego przyszło zapytanie.. 
 
Treść SMS sprawdzającego stan: 

kkkkZ 
 „kkkk” – 4-znakowy kod użytkownika 
‘Z’ – identyfikator zapytania 

 
SMSy zwrotne mają następującą strukturę: 

a) prefix - do 20 znaków identyfikujących obiekt, wpisanych w trakcie 
konfigurowania urządzenia 

b) aktualny stan uzbrojenia strefy 
c) aktualny stan wejść przyporządkowanych do strefy 

wejścia są podzielone na 3 grupy: przed znakiem ‘/’ są wpisane numery wejść 
aktualnie naruszonych, pomiędzy znakami ‘/’ i ‘#’ są wpisane numery wejść 
aktualnie będących w stanie normalnym i nie zablokowanych, po znaku ‘#’ są 
numery wejść zablokowanych (aktywny bypass) 

d) aktualny stan wyjść przyporządkowanych do strefy 
wyjścia są podzielone na 2 grupy: przed znakiem ‘/’ są wpisane numery wyjść 
aktualnie aktywnych, po znaku ‘/’ są wpisane numery wyjść aktualnie 
nieaktywnych 

e) aktualny czas zegara centralki 
 

SMSem nie można uzbroić systemu w trybie  „nocnym”. 
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9.2. Zdalne sterowanie wyjściami 
 

Przez SMS 
Jeśli dana linia wyjściowa jest skonfigurowana jako „sterowane SMS”, to można załączyć 

lub wyłączyć to wyjście, wysyłając SMSa o odpowiedniej treści z dowolnego telefonu. 
 
Treść SMS rozkazu załączenia wyjścia: 

kkkkZALx 
„kkkk” – 4-znakowy kod użytkownika 
„ZAL” – rozkaz załączenia 
‘x’ – cyfra ‘1’ – ‘4’ oznaczająca nr wyjścia, które ma być załączone 
 

Treść SMS rozkazu wyłączenia wyjścia: 
kkkkWYLx 
„kkkk” – 4-znakowy kod użytkownika 
„ZAL” – rozkaz wyłączenia 
‘x’ – cyfra ‘1’ – ‘4’ oznaczająca nr wyjścia, które ma być wyłączone 

 
 
Przez CLIP 
Jeśli dana linia wyjściowa jest skonfigurowana jako „sterowane CLIP”, to można 

załączyć lub wyłączyć to wyjście, dzwoniąc na nr karty SIM znajdującej się w Centralce 
SR827 z nr telefonu, który został wpisany w trakcie konfiguracji. 
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10. Dane techniczne 
 
Centralka SR827 
 
- zasilanie główne: 14 – 18 V AC / min 1,2 A max 3,0A lub 16-26 V DC 
- zasilanie awaryjne: akumulator żelowy 12V / 1,2 - 18 Ah 
- prąd ładowania akumulatora: 300 mA  
- pobór prądu średni (bez nadawania i podłączonej klawiatury): 60 mA  
- pobór prądu średni (podczas wysyłania CLIP, bez podłączonej klawiatury): 150 mA  
- pobór prądu średni (podczas pracy w GPRS-ie, bez podłączonej klawiatury): 150 do 

300 mA  
- zakres napięcia wejść cyfrowych nie niszczącego: - 30 V do +30 V 
- maksymalny prąd wyjścia AUX: 13,8V / 900 mA 
- maksymalny prąd wyjścia zasilania klawiatury (z czujkami): 250 mA (13,8V) 
- wyjścia OC: 150 mA/wyjście, 30 V 
- wyjścia przekaźnikowe: 2 A/wyjście, 30 VDC 
- temperatura pracy: 0 do +50°C  
- wilgotność: 0 do +80 % 

  
 
 Klawiatura: 
 

- zasilanie: 10 - 14 V DC 
- pobór prądu średni: 18 mA  
- pobór prądu maksymalny: 40 mA  
- dodatkowe wejście typu NO / NC 
- temperatura pracy: 0 do +50°C  
- wilgotność: 0 do +80 % 

 
 
 
 
 


