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LCD kezelők
•

A CSENGŐ jelzés kezelőben történő blokkolásának módja módosításra került: a
blokkolási periódus számlálása a zóna visszaállásától kezdődik.

Vezetéknélküli eszközök
•
•

A vezérlőpanel támogatja az ATD-100 vezetéknélküli hőmérséklet érzékelő alkalmazását.
Néhány vezetéknélküli eszköz esetében lehetséges annak meghatározása, hogy az
eszköz a vezetéknélküli eszközök listájában egy vagy két helyet (csatornát) foglaljon. Az
eszköztől függően amennyiben egy csatornát választ:
− AMD-102 – csak a kiegészítő bemenet (redőny vagy NC) használata;
− ATD-100 – csak egy hőmérsékleti küszöbszint beállítása lehetséges;
− AVD-100 – csak a rezgésérzékelő használata támogatott.
Az elfoglalt helyek (csatornák) számának a kiválasztása az új eszköz hozzáadásának
folyamata alatt hajtható végre. A kiválasztás 3.0 vagy újabb firmware verziójú INTEGRA
128-WRL és ACU-100 vezérlő esetében lehetséges.

GSM telefon csak INTEGRA 128-WRL
•

Új paraméter került hozzáadásra:
GSM auto-újraindulás után – GSM telefon tétlen állapotának ideje, amelyik után az
újraindításra kerül. Értéke órában programozható be.

Rendszeropciók
•

Új paraméter került hozzáadásra:
Partíció alapértelmezett blokkolási idő – az az időperiódus ameddig az engedélyezett
ALAPÉRTELMEZETT BLOKKOLÁSI IDŐ opcióval rendelkező ÁTMENETI BLOKKOLÁSSAL típusú
partíciók blokkolásra kerülnek.

Partíciók
•

Új partíciótípus került hozzáadásra:
Páncélterem – a partíció a felhasználó által élesíthető / hatástalanítható. A hatástalanítás
egy meghatározott időre (HATÁSTALANÍTÁS KÉSLELTETÉS) késleltetve lehet. Miután az
hatástalanításra került a partíció egy meghatározott időperiódus (ÚJRAÉLESÍTÉSI IDŐ)
elteltével automatikusan újraélesíthető.
A PÁNCÉLTEREM típusú partícióhoz kapcsolódó új paraméterek kerültek hozzáadásra:
Hatástalanítás késleltetés – a partíció csak a kód felhasználó általi bevitele
(proximitykártya, DALLAS chip, stb.) után meghatározott időperiódus elteltével
hatástalanodik. Ha az idő értéke 0, akkor a partíció azonnal hatástalanodik.
Újraélesítési idő – hatástalanítás után a vezérlőpanel figyelni fogja a meghatározott
ideig, hogy a partícióban lett-e kinyitva beléptetésvezérlő (partíciókezelő, kódzár, stb.)
modul által működtetett ajtó. Amennyiben nem került ajtó kinyitásra, akkor a partíció
automatikusan újraélesítésre kerül (a partíció kilépés késleltetése nem kerül
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visszaszámolásra). Ha az értéke 0, akkor a partíció nem fog újraélesedni. A
beprogramozott értéktől függetlenül, ha a HATÁSTALANÍTÁS KÉSLELTETÉS paraméter
értéke 0, akkor a partíció szintén nem fog újraélesedni.
Az ÁTMENETILEG BLOKKOLÁSSAL típusú partícióhoz kapcsolódóan új opciók kerültek
hozzáadásra:
Alapértelmezett blokkolási idő – amennyiben az opció engedélyezve van és az
Alapértelmezett blokkolási idő be van programozva, akkor a partíció az alapértelmezett
telepítő által meghatározott (a blokkolási idő a felhasználó által nem programozható)
blokkolási ideig lesz blokkolva.
Riasztás – hatástalanítás engedélyezve – ha az opció engedélyezve van, akkor a
partíció nem hatástalanítható riasztás esetén HOZZÁFÉRÉS ÁTMENETILEG BLOKKOLT
PARTÍCIÓHOZ joggal nem rendelkező felhasználó által.

Üzenés
•

A vezérlőpanel küldhet értesítést az alaplap AC hálózati tápfeszültség visszaállásáról.

SMS vezérlés csak INTEGRA 128-WRL
•

Egy opció került hozzáadásra, amelyik meghatározza azt a telefonszámot, amelyről a
szerviztechnikus fogja küldeni a riasztórendszer vezérlését tartalmazó SMS üzeneteket
(további vezérlőparancsoknak csak akkor van hatása vezérlőpanel működésére SMS
vezérlés esetén, ha azok a meghatározott telefonszámokról érkeznek).

Élesítés
•

Egy ÁTMENETI BLOKKOLÁSSAL típusú partíció élesítés esetén a felhasználó folyamatosan is
blokkolhatja a partíciót, ha a bevitt blokkolási idő egyenlő 9 nap, 99 óra és 99 perc
értékkel. Csak HOZZÁFÉRÉS ÁTMENETILEG BLOKKOLT PARTÍCIÓHOZ joggal rendelkező
felhasználó képes a partíció hatástalanítására.

Eseménynapló csak INTEGRA 128-WRL
•

A vezérlőpanel által vett vezérlő SMS tartalma eltárolásra kerül az eseménynaplóba.

