
OBSŁUGA   CENTRALKI   SR-827   UŻYTKOWNIKA 

Z   MANIPULATORA 
 

Uzbrojenie kodem użytkownika (w systemie nie ma linii nocnych): 
4 cyfry kodu użytkownika 
Uzbrojenie całkowite kodem użytkownika (w systemie są linie nocne): 
4 cyfry kodu użytkownika + pobudzenie czujki „Uzbrojenia nocnego” (zakładka 2-Wejścia/Wyjścia, 
kolumna ‘U’) 
Uzbrojenie nocne kodem użytkownika (w systemie muszą być zdefiniowane linie nocne): 
4 cyfry kodu użytkownika + brak pobudzenia czujki „Uzbrojenia nocnego” (zakładka 2-Wejścia/Wyjścia, 
kolumna ‘U’) 
Uzbrojenie szybkie: 
klawisz ‘0’ przytrzymany przez 3 sekundy. 
Rozbrojenie kodem użytkownika: 
4 cyfry kodu użytkownika 
Bypass: 
Klawisz ‘*’ + 4 cyfry kodu użytkownika + klawisz ‘4’  + nr linii + nr linii + ... + Klawisz ‘#’ 
Kod rozbrojenia pod przymusem: 
ostatnia cyfra kodu użytkownika zwiększona o 1 lub zmniejszona o 1 (ustawiane w konfiguracji); funkcja 
aktywna tylko wtedy, gdy jest aktywowana w konfiguracji i poprawne są wszystkie parametry pozwalające 
na powiadomienie o alarmie. 
Kod napadu: 
Równocześnie wciśnięte klawisze ‘*’ i ‘#’ przez 2 sekundy 
Kod alarmu pożarowego:  
Równocześnie wciśnięte klawisze ‘7’ i ‘9’ przez 2 sekundy. 
Kod r ęcznego resetu czujek ppoż:  
Równocześnie wciśnięte klawisze ‘4’ i ‘6’ przez 2 sekundy. 
 
Zmiana kodu użytkownika: 
Klawisz ‘*’ + 4 cyfry kodu użytkownika + klawisz ‘1’ + 4 cyfry nowego kodu użytkownika + ‘#’ 
 
Sygnalizowanie stanu centralki: 

a) czerwono-zielona - strefa 1 stan 
b) czerwono-zielona - strefa 2 stan 
c) żółta – bypass – blokada linii 
d) żółta – trouble – usterka 
e) 14 czerwonych – wskazują na pobudzenie przyporządkowanej im linii wejściowej i jej stan 

bypasu 
Stany strefy 1 i 2  sygnalizowane są następująco: 

a) świeci na zielono ciągle – system gotowy do uzbrojenia, żadna linia nie jest naruszona 
b) świeci na zielono i co 5 sek gaśnie na 0,2 sek – stan czasowego zawieszenia uzbrojenia nocnego 
c) nie świeci – system rozbrojony, naruszona jest jakaś linia wejściowa 
d) pulsuje na zielono – trwa odliczanie czasu na wejście lub wyjście 
e) świeci na czerwono ciągle – system uzbrojony, brak alarmów 
f) świeci na czerwono i co 5 sek gaśnie na 0,2 sek – stan uzbrojenia nocnego 
g) pulsuje na czerwono – system uzbrojony, alarm aktywny lub pamięć alarmu 
h) świeci na przemian na zielono i czerwono (przy czym zielony jest przez 0,8 sek, a czerwony 

przez 0,2 sek) – system rozbrojony, pamięć alarmu 
Czerwone lampki sygnalizacji stanu wejść świecą się następująco: 

a) w trybie normalnym rozbrojonym bez bypassu i w trybie uzbrojonym: 
- przy pobudzeniu danej linii wejściowej zapalają się 
- przy powrocie danej linii wejściowej do stanu normalnego gasną 

b) w trybie normalnym rozbrojonym jeśli jest włączona blokada danej linii (bypass): 
- jeśli linia jest w stanie normalnym, to lampka nie świeci, tylko co 5 sekund następuje 
krótkie (0,2 sek) zapalenie się 



- jeśli linia jest w stanie pobudzonym, to lampka świeci się i co 5 sekund następuje krótkie 
(0,2 sek) jej zgaszenie 

c) w trybie zakładania blokad (bypass): 
- jeśli linia jest niezablokowania i niepobudzona, to lampka jest zgaszona 
- jeśli linia jest niezablokowania i pobudzona, to lampka szybko mruga 
- jeśli linia jest zablokowania, to lampka świeci w sposób ciągły 

 
Pamięć alarmu wcisnąć klawisz ‘5’  przez 2 sekundy, (wyj po 15 sek bez kasowania) 
klawisz „*” wyj ście bez skasowania pamięci  
klawisza ‘#’  wyjście ze skasowaniem pamięci alarmu 

Sprawdzenie pamięci alarmu może nastąpić tylko w trybie rozbrojonym.. 
 
Trouble, klawisza ‘6’  przez 2 sekundy. Lampkom przyporządkowane są następujące usterki: 
1 – brak zasilania głównego (230 V) 
2 – niskie napięcie akumulatora 
3 – brak podłączonego akumulatora 
4 – brak komunikacji z klawiaturą 1 
5 – brak komunikacji z klawiaturą 2 
6 – brak komunikacji z klawiaturą 3 
7 – błąd PINu karty SIM 
8 – brak sygnału GSM 
9 – brak zarejestrowania się w sieci GSM 
11 – naruszenie wejścia sabotażu klawiatury 1 
12 – naruszenie wejścia sabotażu klawiatury 2 
13 – naruszenie wejścia sabotażu klawiatury 3 
  



 OBSŁUGA   CENTRALKI   SR-827   UŻYTKOWNIKA 

ZDALNA 
 

Autozałączenie – 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 
 
Uzbrajanie zdalne – kkkkU; „kkkk” – 4-znakowy kod użytkownika;   
 
Rozbrajanie zdalne -  kkkkR;  
 
Centralka po wykonaniu czynności odsyła zwrotnie SMSa o wykonanej czynności na nr telefonu, z którego 
przyszedł SMSem rozkaz. 
 
Zdalne sprawdzanie stanu centralki SR827 -  kkkkZ 
 
SMSy zwrotne mają następującą strukturę: 

a) prefix - do 20 znaków identyfikujących obiekt, wpisanych w trakcie konfigurowania urządzenia 
b) aktualny stan uzbrojenia partycji 
c) aktualny stan wejść przyporządkowanych do partycji 

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 partycji 
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”. 
 
Zdalne załączenie wyjścia przez SMS – kkkkZALx; „kkkk” – 4-znakowy kod użytkownika 
„ZAL” – rozkaz załączenia; ‘x’ – cyfra ‘1’ – ‘4’ oznaczająca nr wyjścia, które ma być załączone 
 
Zdalne wyłączenia wyjścia: kkkkWYLx; kkkk – 4-znakowy kod użytkownika; „ZAL” – rozkaz 
wyłączenia; ‘x’ – cyfra ‘1’ – ‘4’ oznaczająca nr wyjścia, które ma być wyłączone 
 
Zdalne sterowanie wyjściami 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. 
 
Retransmisja odebranych SMSów – jeśli centralka SR827 jest odpowiednio skonfigurowania, to na 
wskazane nr telefonów przesyłane są odebrane SMSy, które nie zostały rozpoznane jako rozkazy sterujące 
urządzeniem. Daje to możliwość uzyskania informacji o próbach dostępu zdalnego przez osoby 
nieuprawnione lub zakłócenia pracy centralki. 
 
Powiadomienia SMS – jakie mogą być wysłane w przypadku odpowiedniej konfiguracji: 

a) naruszenia/powrotu 14 wejść 
b) załączenia/wyłączenia 4 wyjść 
c) naruszenia/powrotu 3 wejść sabotażowych klawiatur 
d) utraty komunikacji z klawiaturą 
e) wywołania alarmu włamaniowego z dowolnego wejścia 
f) wywołania alarmu napadu (z klawiatury lub wejść) 
g) zbyt długiego naruszenia linii wejściowej 
h) 3-krotnego wpisania błędnego kodu na klawiaturze 



i) wciśnięcia na klawiaturze kodu rozbrojenia pod przymusem 
j) wywołania alarmu pożarowego (z klawiatury lub wejść) 
k) szybkiego uzbrojenia 
l) braku/powrotu sesji GPRS 
m) uzbrojenia/rozbrojenia systemu 
n) zablokowania linii wejściowych (bypass) 
o) braku/powrotu zasilania głównego (230 V) 
p) niskiego poziomu / powrotu do prawidłowej wartości zasilania z AKU 
 


