Neveikia centralės valdymas per
jungiklio zoną?
Skaitykite šį trikčių nustatymo ir šalinimo
vadovą.
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Neteisingai užprogramuota centralė?
1. Eikite į centralės programavimą.
2. Eikite į zonos programavimo sekciją.
3. Patikrinkite, ar zona, kurią jūs naudojate kaip jungiklio zoną, yra nustatyta kaip MOMENTINIS
JUNGIKLIS.
4. Dar kartą patikrinkite nustatymus.
Žr. programavimo vadovą. Kiekviena centralė yra užprogramuojama skirtingai ir, jei nesate tikras,
kurias sekcijas reikia programuoti, skaitykite atitinkamos centralės programavimo vadovą arba
programavimo darbalapį.
5. Atlikta? Eikite prie kito veiksmo
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Neteisingi „Protegus“ nustatymai?
1.
2.
3.
4.

Atidarykite „Protegus programėlę arba tinklalapį.
Eikite į Sistemą.
Atidarykite „Nustatymai“ -> „Nustatymai” meniu.
Patikrinkite, ar yra suaktyvintas parametras „Naudoti PGM išėjimą sistemos Įjungimui/Išjungimui”
ir ar NUSTATYTAS IMPULSO režimas.

5. Atlikta? Eikite prie kito veiksmo
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Neteisingai sujungti laidai?
(Dažniausiai iškylanti problema)
1. Peržiūrėkite centralės programavimą: kuris zonos laidinio sujungimo tipas yra nustatytas? NC/NO,
EOL, o gal DEOL?
Pastaba: kitame puslapyje rasite dažniausiai pasitaikančias laidų sujungimo schemas.
2. Patikrinkite, ar laidų sujungimas atitinka centralėje nustatytą sujungimo tipą. Ar kontaktas yra
tinkamas, ar laidai nėra nulūžę?
3. Atlikite paprastą bandymą: atjunkite laido galą nuo komunikatoriaus išėjimo ir šį laido galą 2–3 sek.
prilieskite prie COM arba AUX gnybto, taip užtrumpindami grandinę.
Dėmesio! „Honeywell Vista“ centralių naudotojams – skirtingas IMPULSO laikas įjungia skirtingus
centralės režimus.
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4. Jei užtrumpinus zoną apsaugos režimas neįsijungia, sutrikimas gali būti centralėje. Galbūt yra
atviros kelios zonos? Ar žinojote, kad jungiklis neįsijungs su atviromis zonomis, nebent yra įjungtas
„Priverstinis“ apsaugos įjungimo tipas?
5. Kai įsitikinsite, kad centralės apsaugos režimas įsijungia užtrumpinus grandinę nuo jungiklio zonos
iki COM, signalizacija tikrai įsijungs suaktyvinus komunikatoriaus IŠĖJIMĄ nuotoliniu būdu.
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Dažniausios zonų laidų sujungimo schemos
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Pasiūlymas
Prieš kiekvieną instaliaciją, pažiūrėkite TRIKDIS kanalą Youtube.
https://www.youtube.com/channel/UCitTMmIkyy-96dJ7yDizXvg/videos
Čia rasite trumpus vaizdo įrašus su visais veiksmais, kuriuos reikia atlikti, kad prijungtumėte,
užprogramuotumėte ir valdytumėte centralę naudodami mūsų įranginius.
Dėmesio. Visi veiksmai, kurie parodyti mūsų vaizdo įrašuose, yra atliekami nuo visiško nulio. Tai reiškia,
kad centralės buvo su gamykliniais nustatymais. Mes negalime garantuoti tinkamo veikimo, jei bus pakeisti
kurie kiti centralės nustatymai. Pvz.: „DSC PowerSeries“ galima 101-164 sekcijose, 14-16 parinktyse
pakeisti zonos kilpos tipą, o šių sekcijų pakeitimai gali skirtis nuo bendrųjų nustatymų 013 sekcijoje, 1-2
parinktyse.
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