Увага! Надійність та строк безвідмовного використання виробу забезпечується не тільки якістю
самого виробу, але також дотриманням режимів і умов використання, тому виконання вимог
цього документа є обов'язковим.
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1. Призначення
Пристрій індикації та керування “Лінд-11LED” (далі за текстом – ПІК) призначений для
роботи у складі системи охоронної сигналізації – для керування та індикації стану приладів
приймально-контрольних (ППК) серії “Лунь-11”. (mod.2 та вище), “Лунь-9Т”, “Лунь-7Т”, “Лунь-73Т”.

Зауваження. Пристрій НЕ оснащено вбудованими камерами, мікрофонами, пристроями та блоками для прихованого відео чи аудіо запису.

2. Вказівки щодо заходів безпеки
До монтажу, поточного обслуговування та ремонту ППК допускається персонал, що вивчив
побудову ППК та який пройшов інструктаж з техніки безпеки і має допуск до роботи з електроустановками до 1000В.
Під час монтажу, налагодження і експлуатації ППК необхідно дотримуватись вимог
ГОСТ12.3.019-80, СНіП 3.05.06-85, ДБН В.2.5-56:2010.

Пристрій не має незахищених частин, що перебувають під напругою та становлять
небезпеку ураження людини електричним струмом. Захисного заземлення не має.

3. Технічні характеристики
ПІК має наступні технічні характеристики (таблиця 1):
Таблиця 1. Основні технічні характеристики ПІК
Назва параметру
Кількість зон, стан яких можна відобразити
Кількість власних проводових шлейфів (з ППК серії “Лунь-11”)
Інтерфейс зв’язку з ППК:
• “Лунь-7Т”, “Лунь-73Т”
• “Лунь-9Т”
• Серія “Лунь-11”
Загальна довжина лінії зв’язку з ППК всіх пристроїв в системі, не більше, м
Напруга живлення, В
Струм споживання, в режимі чергування, мА, не більше
Габаритні розміри, ШхВхГ, мм
Маса, г

Показник
16
1
TM
BUS
MON
150
10,9...12
65
154х112х21
220

4. Конструкція ПІК
ПІК розміщується в корпусі, на лицьовій панелі якого (малюнок 1) розташований LED-дисплей, клавіатура та чотири світлодіодні індикатори, що відображають стан охоронної системи. З
зворотного боку корпусу розташовані клеми для підключення зовнішніх електричних ланцюгів
(призначення клем зазначено в таблиці 3) та тампер захисту від зсуву корпусу – малюнок 2.
У корпус ПІК вбудований звуковий випромінювач, який супроводжує натискання на кнопки та виконання команд звуковими сигналами.
Натискання будь-якої кнопки включає підсвічування дисплея та кнопок ПІК на 40 секунд
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та супроводжується одноразовим коротким звуковим сигналом (одне натискання – один
звуковий сигнал).
Прийняття до виконання будь-якої команди (правильне введення пароля або набір доступної команди) підтверджується кількома короткими звуковими сигналами.
Набір неправильної команди або пароля закінчується довгим безперервним звуковим сигналом випромінювача.

Малюнок 1. Зовнішній вигляд ПІК із відкритою кришкою

Малюнок 2. Вигляд корпусу із зворотного боку

На LED-дисплеї відображається інформація щодо стану груп ППК та зон, несправності,
проблеми зв'язку з компонентами охоронної системи, рівень радіосигналу GSM, WiFi тощо.
LED-дисплей складається з багатобарвних світлодіодів, що відображають 16 цифр та 4
додаткові піктограми. Кожен із елементів LED-дисплея може світитися або блимати червоним,
жовтим або зеленим кольором.
Індикатори стану відображають режим роботи поточної групи, їх призначення наведено у
таблиці 6.
Клавіатура призначена для постановки в охорону та зняття з охорони, керування функціями охоронної системи, шлейфами, паролями та ключами, а також доступу до налаштувань.
Вся клавіатура зорово розділена на три частини:
• Кнопки вибору та тривог, розташовані в лівій частині клавіатури (таблиця 5). Кнопки тривог діють лише з ППК серії "Лунь-11" і можуть бути вимкнені під час конфігурування ППК;
• Кнопки цифрового набору в середній частині (таблиця 4);
• Функціональні кнопки F1…F5, розташовані у правій частині – для швидких налаштувань
користувачем комфортного відображення інформації (таблиця 8).
За використання з ППК серії “Лунь-11” ПІК підтримує одну власну зону (клема, позначена
“Z1”), яку налаштовують під час конфігурування ППК програмою "Конфігуратор 11" – можна
обрати тип зони, тип лінії та номер групи, до якої належить зона ПІК.
ПІК працює з типами зони (означає реакцію охоронної системи на порушення), як
наведено в таблиці 2. Будь-якому типу зони можна встановити прапорець "Тиха". За порушення
зони з встановленим прапорцем “Тиха” звуковий оповіщувач не вмикається.
Для власної зони ПІК може бути використаний один з таких типів лінії (спосіб фізичної
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сполуки проводів) – таблиця 22:
• Нормально-розімкнена;
• З кінцевим резистором та тривогою по короткому замиканню;
• З кінцевим резистором та тривогою по обриву;
• З кінцевим резистором і тривогою по короткому замиканню та обриву.
Таблиця 2. Типи зони ПІК
Затриманий
Прохідний

Охоронний

24-годинний
Постановлювальний

Залишаюся вдома

Затриманий/охоронний
Прохідний/
охоронний
Загальна тривога

Постановлювальний
імпульсом

Тип шлейфу, на порушення якого діє тимчасова затримка під час входу та
під час виходу. Наприклад, сенсорний магнітний контакт вхідних дверей
Тип шлейфу, на порушення якого діє тимчасова затримка під час виходу
завжди, а під час входу – тільки якщо до цього було порушено затриманий
шлейф. Наприклад, об'ємний сповіщувач в прохідних коридорах. Також такий тип шлейфу не аналізується в режимі “Залишаюся вдома”
Звичайний тип шлейфу, який працює в режимі охорони ППК. Такий шлейф
спрацьовує тільки в режимі, коли ППК в охороні. Наприклад, сповіщувачі
на вікнах
Тип шлейфу, який спрацьовує завжди, незалежно від стану ППК (в охороні
він чи ні). Наприклад, тривожна кнопка
Тип шлейфу, порушення якого знімає групу з охорони, а відновлення –
ставить під охорону. Ці дії підтверджуються короткими сигналами сирени
(постановлення – 1 сигнал, зняття – 2 сигнали)
Шлейфи такого типу не аналізуються, якщо ППК знаходиться в режимі
охорони “Залишаюся вдома”. Тобто люди можуть перебувати в приміщенні
не викликаючи тривоги, але порушення інших типів шлейфів викликатиме
відповідну реакцію ППК (наприклад, розбиття скла призведе до передавання сигналу тривоги до ПЦС).
Режим “Залишаюся вдома” активується в тому випадку, коли під час затримки на вихід не була порушена “Затримана” або “Затримана/Охоронна”
зона (вхідні двері) або якщо перед введенням коду з клавіатури натиснута кнопка “Залишаюся вдома”.
Постановлення під охорону в режимі “Залишаюся вдома” можлива тільки
за наявності в конфігурації ППК зон типів:
1. “Залишаюся вдома”
2. “Затримана” або “Затримана/Охоронна”
Тип шлейфу, ідентичний “затриманому” в режимі “під охороною” і “охоронному” в режимі “залишаюся вдома”
Тип шлейфу, ідентичний “прохідному” в режимі “під охороною” і “охоронному” в режимі “залишаюся вдома”
Тип шлейфу, за порушення якого прилад передає до ПЦС код загальної
тривоги. Застосовують, якщо на об'єкті встановлено застарілий ППК, що
працює за телефонною лінією, а ППК використовується як резервний
Тригерний тип шлейфу: короткочасне порушення шлейфу (0,5...2 с) перемикає стан охорони приладу на протилежне
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5. Встановлення ПІК

Перед встановленням ПІК слід обрати зручне для подальшого використання, монтування
та обслуговування місце, розташоване на пласкій поверхні всередині об'єкта, що охороняється
(рекомендується встановлювати ПІК на стіну приміщення).
Поверхня, де розміщується ПІК, повинна бути рівною і забезпечувати натискання (замикання) кнопки тампера після встановлення пристрою.
Слід заздалегідь передбачити місце (тунель, канавку) на поверхні або всередині цієї
поверхні для прокладання кабелю, що буде виходити з зворотного боку корпусу.
Щоб закріпити ПІК, слід попередньо розкрити його корпус для доступу зсередини до
отворів кріплення.
Для розкриття корпусу (див. малюнок 3) необхідно вставити пласку викрутку у спеціальне
поглиблення нижнього фіксатора (1) і легко натиснути (2) до характерного клацання. Фіксатор
розблокується.
Повторити дію із другим нижнім фіксатором (3, потім 4). Тепер можна вийняти клавіатуру із
основи корпусу.

Малюнок 3. Розкриття корпусу ПІК
Для вилучення клавіатури з корпусу після розблокування нижніх фіксаторів потрібно (див.
малюнок 4) спочатку підняти нижню частину клавіатури (у напрямку 5) до виходу її з корпусу,
потім звільнити верхні фіксатори, потягнувши клавіатуру у напрямку 6.
Щоб закрити корпус (малюнок 4) треба вставити верхню частину клавіатури у верхні фіксатори (у напрямку 7), потім притиснути нижню частину клавіатури у напрямку 8 до характерного клацання.
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Малюнок 4. Вилучення клавіатури
Для кріплення корпусу ПІК до стіни рекомендується використовувати гвинти різьбові або
самонарізні, діаметром 3…3,6 мм.

Малюнок 5. Місця кріплення корпусу ПІК до стіни
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6. Під’єднання до ППК
Під’єднання ПІК до ППК слід виконувати у суворій відповідності до схеми, наведеної на
малюнках 7, 8, 9, призначення клем наведено в таблиці 3.
Таблиця 3. Призначення клем ПІК
Маркування
клеми
+12V
BUS
LED
GND
Z1

Призначення
Напруга живлення +12В
Інтерфейс зв'язку* з ППК:
• серії “Лунь-11” – до клеми MON;
• “Лунь-9Т” – до клеми BUS;
• “Лунь-7Т”, “Лунь-73Т” – до клеми TM
Під’єднання аноду (+) виносного світлодіода “ARMED”
Загальний контакт (–)
Власна зона ПІК (тільки з ППК серії “Лунь-11”)

* – для під’єднання слід застосовувати екрановану кручену пару, наприклад кабель FTP CAT5/5e з
обов'язковим під’єднанням екрану на контакти GND з боку ППК та з боку ПІК.

7. Використання
Оскільки ПІК підтримує роботу з різними типами ППК, кожен з яких має власні, відмінні
від інших режими та функції, їх опис наведено з поділом за типами ППК.
Вибір типу підключеного ППК здійснюється комбінацією
трібного ППК кнопками
стосування налаштування.

#+F5 з подальшим вибором по-

, після чого слід вийти із цієї функції кнопкою

для за-

7.1. Використання з ППК серії “Лунь-11”
Охоронна система підтримує роботу до 16 ПІК одночасно. Тому кожний ПІК має мати унікальну мережеву адресу. Мережна адреса встановлюється комбінацією кнопок клавіатури ПІК
(див. таблицю 9) і повинен відповідати значенню, встановленому у програмі “Конфігуратор 11”.

Всі нові пристрої постачаються з мережевою адресою “1”.
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7.1.1. Призначення кнопок
Призначення кнопок наведено в таблицях 4 та 5. Використання кнопок тривог можна
заборонити в конфігурації ППК.
Таблиця 4. Кнопки цифрового набору та підтвердження
Кнопка
...

Призначення
Набір пароля або цифрового значення параметра
Для переходу до іншої доступної групи – перед введенням та після введення
всіх цифр номера потрібної групи
Скасування введення пароля, параметра або вихід із поточного режиму
За її утримання з наступним натисканням однієї з функціональних кнопок –
вхід до режиму відкритих (доступних без пароля) налаштувань (таблиця 9)

Таблиця 5. Кнопки вибору та тривог
Кнопка

Призначення
Вибір значення параметра
Пожежна тривога – за утримання понад 3 секунд
Введення команд пожежної підсистеми – короткочасне натискання
Охоронна тривога – за утримання понад 3 секунд
Відображення системних несправностей – короткочасне натискання

+

Медична тривога – одночасне натискання кнопок 4 та 6
Режим “Я вдома” – для постановки під охорону з присутністю людей –
одноразове натискання перед набором пароля постановки під охорону – світиться зелений індикатор

АДМА.425524.004-02НВ
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7.1.2. Призначення індикаторів
Призначення індикаторів стану ПІК наведено в таблиці 6, додаткових піктограм LED-дисплея – в таблиці 7.
Таблиця 6. Призначення індикаторів стану ПІК
Позначення
індикатора

Назва
“Готовність”
(зелений)

Призначення
Світиться, якщо група готова до постановки під охорону

“Під охороною”
(червоний)

 Світиться, коли поточна група поставлена під охорону;
 Блимає під час постановки групи під охорону в очікуванні
на підтвердження з ПЦС про доставлення повідомлення;
 Блимає під час зняття групи з охорони поки триває відлік
затримки на вхід до підтвердження з ПЦС про доставлення
повідомлення;
 Вимикається, коли група знята з охорони

“Несправність”
(жовтий)

 Світиться за наявності будь-якої несправності;
 Вимикається за відсутності несправностей

“Живлення ~220В”  Світиться за наявності первинного живлення ~220В;
(зелений)
 Вимикається за відсутності первинного живлення ~220В
Таблиця 7. Додаткові піктограми LED-дисплея
Позначення
індикатора

Назва
“Пожежа”
(червоний)

або
або

або
або

Призначення
Світиться під час пожежі у будь-якій зоні поточної групи

“Обхід”
(жовтий)

Світиться за наявності хоча б однієї зони, що налаштована у
режим обходу

"Інформація"/
"Налаштування"

Світиться, коли цифри на LED-дисплеї не відображають
інформацію про зони, а використовуються для виведення:
 додаткової інформації – зелений колір;
 відкритих (без пароля) налаштувань – жовтий;
 захищених (з паролем) налаштувань – червоний

"Введення"/
"Корекція"/
"Оновлення"

АДМА.425524.004-02НВ
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7.1.3. Основний режим
У цьому режимі на LED-дисплеї кольоровими цифрами відображається стан перших 16 зон
групи:
 Не світиться
– норма зони або зона вимкнена;
 Жовтий що блимає
– несправність зони;
 Червоний що блимає – пожежна тривога в зоні;
 Червоний
– охоронна тривога в зоні.
Для постановки або зняття з охорони необхідно ввести 4 цифри пароля. Під час введення
блимає зелений індикатор

.

– для постановки в режимі “Залишаюся вдома” – перед вводом пароля.
, номер_потрібної_групи,
рації ППК).
,

– перехід до потрібної групи (якщо дозволено у конфігу-

(швидке подвійне натискання) - постановка групи під охорону без пароля.

– скасування команди або пароля під час введення.

7.1.4. Додаткові режими відображення
Перегляд додаткової інформації здійснюється під час утримання однієї з кнопок відповідно до таблиці 8 (в цей час світиться зелений індикатор

):

Таблиця 8. Додаткові режими відображення LED-дисплея
Утримання кнопки

Відображення на LED-дисплеї

Утримання F1

Стан груп: цифри 1...16 відображають стан відповідної групи:
 зелений
– готовність
 зелений що блимає – неготовність
 жовтий
– під охороною
 жовтий що блимає
– заборона постановки під охорону
 червоний
– тривога
 червоний що блимає – пожежа
 вимкнена
– група відсутня

Утримання F2

Рівень GSM-сигналу – смуга із цифр 1...8, жовтий колір

Утримання F3

Одна з цифр 1...16 відображає номер поточної групи

Утримання F4

Рівень сигналу WiFi – смуга із цифр 1...8, жовтий колір

Коли кнопка відпускається, відображення повертається до основного режиму.

АДМА.425524.004-02НВ
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7.1.5. Доступ до налаштувань
Усі налаштування розділені на відкриті та захищені паролем.
Відкриті налаштування див. у таблиці 9. Для редагування – цифри або

.

Таблиця 9. Відкриті налаштування
Комбінація
кнопок*

Можливі
значення

#+F1

1...9

Яскравість підсвічування дисплея – зелені цифри

#+F2

0...9

Яскравість підсвічування клавіатури – зелені цифри, значення “0” –
жовті цифри 1...16

#+F3

0...9

Гучність вбудованого оповіщувача – зелені цифри, значення “0” –
жовті цифри 1...16

#+F4

1...16

Мережева адреса ПІК на шині MON (тільки для ППК серії
“Лунь-11”). Призначений адрес ПІК – зелена цифра. Якщо ПІК вже
підключено до шини MON, попередньо потрібно ввести пароль
установника (інженера)

#+F5

7, 9, 11

Обрання типу під'єднаного ППК. Виконується за від’єднаної шини
TM/BUS/MON. Поточний вибраний тип ППК відображається

(MON — вимкн.)

Призначення

червоною цифрою, що блимає. Щоб вийти – натисніть
“7”
– ППК “Лунь-7Т/73Т”;
“9”
– ППК “Лунь-9Т”
“11” – ППК серії “Лунь-11”

#+F5

0, 1

Фонове підсвічування клавіатури. Виконується за
під’єднаної шини TM/BUS/MON (тобто доступно користувачеві).
Зелена цифра 1 – фонове підсвічування увімкнено;
Жовті цифри 1...16 – значення “0”, підсвічування вимкнено

0, 1

Керування виходами поточної групи. Коли блимає зелений інди-

(MON — увімк.)

#+7

.

катор
ввести номер виходу – дві цифри 01...36. Якщо цей вихід доступний у групі, то цифра “1” кольором вказує стан:
Зелена цифра 1 – вихід увімкнено;
Жовті цифри 1...16 – значення “0”, вихід вимкнено

#+8

0, 1

“Дверний дзвіночок”.
Зелена цифра 1 – функцію увімкнено;
Жовті цифри 1...16 – значення “0”, функцію вимкнено

* – тут і далі в позначеннях комбінацій кнопок знак “+” позначає натискання першої кнопки та
її утримання до моменту натискання другої кнопки в комбінації. Потім обидві кнопки слід відпустити.
Захищені налаштування доступні за послідовного натискання кнопки F5 (червоним світиться індикатор

) та цифрової кнопки (необхідне введення відповідного пароля поки блимає

зелений індикатор ) – див. таблиці 10, 11 – залежно від типу ППК.
Стан ключів/паролів відображається з ППК “Лунь-11mod.2/3/4/5/6”.
Для ППК “Лунь-11” всі цифри LED-дисплея світяться зеленим.
АДМА.425524.004-02НВ
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Таблиця 10. Захищені налаштування спільно з “Лунь-11”, “Лунь-11mod.2/3/4”
Комбінація
кнопок*

“Лунь-11”, “Лунь-11mod.2/3/4”

F5,1

Потрібний
пароль

Призначення

Адміністратора Редагування ключів користувачів (цифри LED-дисплея 1...16
відповідають стану ключа з цим номером за кольором):
• Зелений – ключ вільний;
• Червоний – ключ зайнятий;
• Жовтий – очікування зчитування ключа;
• Блимає – поточний ключ.
Обрати поточний ключ – кнопки

.

Додати/редагувати поточний ключ –
до зчитувача, колір цифри зміниться.

, далі прикласти ключ

Видалити поточний ключ – утримувати кнопку
F5,2

Адміністратора
(повний доступ)
або
Користувача**
(доступ тільки
до редагування
паролів
поточного
користувача)

Редагування паролів користувачів (цифри LED-дисплея 1...16
відповідають стану пароля з цим номером за кольором):
• Зелений – пароль вільний;
• Жовтий – заданий лише звичайний пароль;
• Червоний – задані обидва паролі – звичайний та “під
примусом”;
• Блимає – поточний пароль.
Обрати поточний пароль – кнопки
.
Додати/редагувати поточний пароль – ввести 4 цифри пароля,
колір цифри зміниться. Для вводу пароля “під примусом” спочатку натиснути

.

Видалити поточну пару паролів – утримувати кнопку

.

F5,3

Адміністратора Редагування пароля адміністратора. Цифра “1” LED-дисплея
блимає зеленим, цифра “2” блимає жовтим. Редагувати – ввести
новий 4-х значний цифровий пароль

F5,4

Адміністратора Редагування пожежного пароля. Цифра “1” LED-дисплея блимає
зеленим, цифра “2” блимає червоним. Редагувати – ввести
новий 4-х значний цифровий пароль

F5,5

Користувача** Обхід зон. Цифри LED-дисплея кольором позначають стан обходу кожної з 16 зон:
• Зелений – обхід зони вимкнено;
• Жовтий – обхід зони увімкнено;
• Блимає – поточна зона.
Обрати поточну зону – кнопки
Увімкнути обхід –

F5,0

Інженера

.

; вимкнути обхід –

Оновлення вбудованого ПЗ пристроїв охоронної системи

* – тут і далі в позначення комбінацій кнопок знак “,” позначає послідовне натискання кнопок у
комбінації без їх утримання.
** – тут і далі тільки для “Лунь-11mod.3/4/5/6” з версії 70. У попередніх версіях використовується пароль адміністратора
АДМА.425524.004-02НВ
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Таблиця 11. Захищені налаштування спільно з “Лунь-11mod.5/6”
Комбінація
кнопок
F5,1

Потрібний
пароль
Адміністратора
(повний доступ)
або
Користувача**
(доступ тільки до
редагування
паролів/ключа
поточного
користувача)

Призначення
Редагування ключів та паролів користувачів.
Повний доступ:
Номер поточного користувача відображається у двійковому вигляді
зеленими цифрами 1…10 (1 – мл. біт). Поки номер не вибраний, блимають
усі цифри 1…10 та зелений індикатор
.
Приналежність поточного користувача до групи та наявність у нього ключа/паролів відображається червоними цифрами:
11 – входить до поточної групи;
12 – входить до іншої групи

14 – є звичайний пароль;
15 – є пароль "під примусом";
16 – є ключ

“Лунь-11mod.5/6”

 Обрати користувача – ввести його номер – цифри 001…512.
 Меню поточного користувача:
F1.

– Редагувати/видалити звичайний пароль (ввести 4 цифри);

F2.

– Редагувати/видалити пароль “під примусом” (4 цифри);

F3.
– Редагувати/видалити ключ (приклавши до зчитувача групи);
F4. – – – – – не використовується – – – – – ;
F5.

– Додати користувача до групи. Якщо він уже в іншій групі, то
ввести його пароль (або додати ключ до будь-якого зчитувача) для
внесення до поточної.

Якщо користувач не доданий до поточної групи, то змінити або
видалити його паролі чи ключ неможливо!
Видалення паролів/ключів, вилучення з групи – утримувати відповідну
кнопку меню користувача ~3с (до звукового сигналу).
Доступ користувача:
Відображення номера користувача та наявність у нього ключа/паролів,
приналежність до групи – так само, як і для повного доступу.
 Меню поточного користувача:

F5,2

–

F1.

– Редагувати звичайний пароль (ввести 4 цифри);

F2.

– Редагувати пароль “під примусом” (4 цифри);

F3.

– Редагувати ключ (приклавши до зчитувача групи);

Не використовується

F5,3

Адміністратора

Редагування пароля адміністратора. Див. таблицю10

F5,4

Адміністратора

Редагування пожежного пароля. Див. таблицю 10

F5,5

Користувача**

Обхід зон. Див. таблицю10

F5,0

Інженера

Оновлення вбудованого ПЗ пристроїв охоронної системи

Вихід із режиму – натисканням кнопки F5 або
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7.1.6. Перегляд несправностей
За короткочасного натискання кнопки

на LED-дисплеї відображаються системні

несправності (при цьому індикатор
світиться зеленим). Цифри 1...16 червоним кольором відображають наявність несправностей певного типу (зелений колір – немає несправностей):
Несправність

Світлодіод

Несправність

Первинне живлення ~220В

1

9

Зв’язок з “ТК-17”

АКБ

2

10

Зв’язок з ПЦС
(“Лунь-11mod.2/3/4/5/6”)

Сирени

3

11

Зв’язок з приймачем радіосистеми

Зв’язок з ПІК «Лінд-11ТМ»

4

12

Зв’язок з модулем “Дозор”
(“Лунь-11mod.2/3/4/5/6”)

Зв’язок з модулем «АМ-11»
(“Лунь-11mod.2/3/4/5/6”)

5

13

Зв’язок з LanCom

Зв’язок з ПІК
“Лінд-11/11LED/9М/9М2/9М3/9М4/120”

6

14

Зв’язок з модулем МРВ-8М
(“Лунь-11mod.2/3/4/5/6”)

Зв’язок з “Лунь-11Е/Н”

7

15

Зв’язок з модулем WiFi
(“Лунь-11mod.2/3/4/5/6”)

Зв’язок з камерами

8

16

Глушіння сигналу GSM/3G

Для перегляду несправностей конкретного типу додатково натискається цифрова кнопка
(червона цифра LED-дисплея відображає номер несправного пристрою, вимкнена цифра –
норма або немає такого пристрою):
1. Первинне живлення за пристроями (розширювачі – 1...12, основна плата – 16)*;
2. АКБ за пристроями ( розширювачі – 1...12, основна плата – 16)*;
3. Сирени за під’єднанням ( розширювачі – 1...12, основна плата – 16)*;
4. ПІК “Лінд-11ТМ” за адресою (1...24, відображаються посторінково);
5. Модулі “АМ-11” за адресою (1...31, відображаються посторінково);
6. ПІК “Лінд-11”/“Лінд-11LED”/“Лінд-9М” за адресою (1...16);
7. Розширювачі “Лунь-11Е”/“Лунь-11Н” за адресою (1...12);
8. Камери за номером (1...4).
* – для вбудованого ПЗ починаючи з версії 11. Для ранніх версій основній платі відповідала цифра 1, розширювачів – цифри 2...13.
Перехід між сторінками (пункти 4, 5) – кнопками
Вихід до основного режиму – натискання кнопки

.
.

7.1.7. Команди пожежної підсистеми
За короткочасного натискання кнопки
ної підсистеми (цифровими кнопками):
1. Увімкнути пожежну сирену;
2. Вимкнути пожежну сирену;
3. Скинути стан пожежі.
АДМА.425524.004-02НВ
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Після натискання будь-якої із зазначених цифрових кнопок потрібне введення 4-х значного пожежного пароля (під час введення блимає зелений індикатор

).

7.1.8. Версія вбудованого ПЗ
Версія вбудованого ПЗ відображається на LED-дисплеї у двійковому форматі. Кожен із рядків цифр (1…8 і 9…16) є одне 8-бітове число (в діапазоні 1…255). Цифри 1 та 9 відповідають
старшому біту числа. Кожен біт має "вагу", сума "ваг" всіх бітів, рівних 1 (тих індикаторів, що світяться) у рядку складає шуканий показник – номер версії.
Цифри LED-дисплея 1…8 – є номер версії основної програми (світяться зеленим).
Цифри LED-дисплея 9…16 – є номер версії boot-завантажувача ( світяться жовтим).
“Вага” кожного
біта

128

64

32

16

8

4

2

1

Результат

Версія
основної
програми

1

2

3

4

5

6

7

8

4+16=20

Версія boot

9

10

11

12

13

14

15

16

1+2+4=7

Для відображення версії вбудованого програмного забезпечення використовуються
комбінації кнопок:
Утримання #+0

– версія вбудованого ПЗ ПІК “Лінд-11LED”;

Утримання #+1

– версія вбудованого ПЗ ППК серії “Лунь-11”.

7.1.9. Режим оновлення вбудованого ПЗ
Оновлення вбудованого ПЗ ПІК може здійснюватися
локально – за підключення до комп'ютера 2-х проводовим
кабелем "Lun Config" (використовується роз'єм XP3 і програма "Конфігуратор 11", що працює з версією завантажувача
2 і вище), або дистанційно – за командою дистанційного керування з ПЦС або з клавіатури (див. таблицю 10) – у складі
охоронної системи.
Кабель «USB Config» під’єднувати контактом з маркуванням «∆» до контакту з маркуванням «1» роз’єму ХP3 на платі
ПІК (малюнок 6), а шину MON – від’єднати на час оновлення.
Під час оновлення вбудованого ПЗ світиться червоний
індикатор
.
Смуга цифр 1...8 жовтого кольору LED-дисплея відображає процес оновлення; за вдалого завершення – всі цифри засвітяться зеленим.
Малюнок 6. Роз'єм для оновлення
Інші індикатори під час оновлення вимкнені. Після
вбудованого ПО
оновлення ПІК перезапускається щоб застосувати нове ПЗ.
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7.2. Робота з ППК “Лунь-7Т”, “Лунь-73Т”
7.2.1. Призначення кнопок
Призначення кнопок наведено в таблицях 12 та 13.
Таблиця 12. Кнопки цифрового набору та підтвердження
Кнопка
...

Призначення
Набір пароля або цифрового значення параметра
Для редагування паролів або внутрішніх клітинок пам'яті ППК
Скасування введення пароля, параметра або вихід із режиму
За її утримання з наступним натисканням однієї з функціональних кнопок –
вхід до режиму відкритих (доступних без пароля) налаштувань (таблиця 15)

Таблиця 13. Кнопки вибору та відображення несправностей
Кнопка

Призначення
Вибір значення параметра
Відображення системних несправностей – утримання у натиснутому стані

7.2.2. Призначення індикаторів
Призначення індикаторів стану ПІК наведено у таблиці 14.
Таблиця 14. Призначення індикаторів стану ПІК
Позначення
індикатора

Назва
“Готовність”
(зелений)

Призначення
Світиться, якщо група готова до постановки під охорону

“Під охороною”
(червоний)

 Світиться, коли поточна група поставлена під охорону;
 Блимає під час постановки групи під охорону в очікуванні
на підтвердження з ПЦС про доставлення повідомлення;
 Блимає під час зняття групи з охорони поки триває відлік
затримки на вхід до підтвердження з ПЦС про доставлення
повідомлення;
 Вимикається, коли група знята з охорони

“Несправність”
(жовтий)

 Світиться за наявності будь-якої несправності;
 Вимикається за відсутності несправностей

“Живлення ~220В”  Світиться за наявності первинного живлення ~220В;
(зелений)
 Вимикається за відсутності первинного живлення ~220В
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7.2.3. Основний режим
У цьому режимі на LED-дисплеї кольоровими цифрами 1…8 відображається стан перших 8
зон групи:
 Не світиться
– зона вимкнена;
 Зелений
– норма зони;
 Жовтий що блимає
– несправність зони;
 Червоний що блимає
– охоронна тривога в зоні.
За натискання функціональних клавіш виконуються такі функції:
Кнопка

Призначення

F2

Пам'ять тривог. Протягом 5 секунд червоні цифри, що миготять, відображають
номери зон, що були порушені в останньому сеансі охорони.

F3

Вимкнення звуку несправності

F4

Протягом 5 секунд смуга червоних цифр, що миготять, відображає рівень сигналу GSM

7.2.4. Доступ до налаштувань
Усі налаштування розділені на відкриті та захищені паролем.
Відкриті налаштування наведено в таблиці 15:
Таблиця 15. Відкриті налаштування
Комбінація
кнопок*

Можливі
значення

#+F1

1...9

Яскравість підсвічування дисплея – зелені цифри

#+F2

0...9

Яскравість підсвічування клавіатури – зелені цифри, значення “0”
– жовті цифри 1...16

#+F3

0...9

Гучність вбудованого оповіщувача – зелені цифри, значення “0” –
жовті цифри 1...16

#+F5

7, 9, 11

Обрання типу під'єднаного ППК. Виконується за від’єднаної шини
TM/BUS/MON. Поточний вибраний тип ППК відображається

(MON — вимкн.)

Призначення

червоною цифрою, що блимає. Щоб вийти – натисніть
“7”
– ППК “Лунь-7Т/73Т”;
“9”
– ППК “Лунь-9Т”
“11” – ППК серії “Лунь-11”

#+F5

0, 1

(MON - увімк.)

.

Фонове підсвічування клавіатури. Виконується за
під’єднаної шини TM/BUS/MON (тобто доступно користувачеві).
Зелена цифра 1 – фонове підсвічування увімкнено;
Жовті цифри 1...16 – значення “0”, підсвічування вимкнено

* – тут і далі в позначеннях комбінацій кнопок знак “+” позначає натискання першої кнопки та
її утримання до моменту натискання другої кнопки в комбінації. Потім обидві кнопки слід відпустити.
Для редагування – цифрові кнопки або кнопки
АДМА.425524.004-02НВ
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Для доступу до захищених налаштувань використовуються комбінації кнопок із відповідним паролем (вводиться відразу після потрібної комбінації) – таблиця 16.
Таблиця 16. Захищені налаштування
Комбінація
кнопок*

Потрібний
пароль

Призначення

5

Керівника

Редагування ключів користувачів (цифри LED-дисплея 1...14
відповідають стану пароля з цим номером, індикатор
має зеленим):
• Зелений – пароль вільний;
• Жовтий – пароль заданий;
• Блимає – поточний пароль.
Для введення/редагування пароля послідовно набрати:

бли-

XXYYYY
де XX – номер пароля, YYYY – новий пароль
Видалити поточний пароль XX1
Щоб відмінити поточну дію натисніть

8

9

Встановлювача Редагування внутрішніх клітинок пам'яті ППК (цифри LED(інженера)
дисплея 1…8 та 9…16 формують рухому червону стрічку).
Для редагування потрібної клітинки пам'яті послідовно набрати:
XXXYYY
де XXX – номер клітинки пам'яті, YYY – нове значення
–

Вихід з режиму захищених налаштувань

* – тут і далі в позначення комбінацій кнопок використовується послідовне натискання кнопок
у комбінації без їх утримання.

7.2.5. Перегляд несправностей
За натискання та утримання кнопки
на LED-дисплеї цифри 1…5 відображають несправності за типами. Зеленим відображається нормальний стан, червоним – наявність несправностей:
1. Первинне живлення;
2. Зв’язок з основним блоком;
3. Зв’язок з ПЦС;
4. Системна помилка;
5. Проблема АКБ.
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7.3. Робота з ППК “Лунь-9Т”
7.3.1. Призначення кнопок
Призначення кнопок наведено в таблицях 17 та 18.
Таблиця 17. Кнопки цифрового набору та підтвердження
Кнопка
...

Призначення
Набір пароля або цифрового значення параметра
Для редагування паролів або внутрішніх клітинок пам'яті ППК
Скасування введення пароля, параметра або вихід із режиму
За її утримання з наступним натисканням однієї з функціональних кнопок –
вхід до режиму відкритих (доступних без пароля) налаштувань (таблиця 20)

Таблиця 18. Кнопки вибору та відображення несправностей
Кнопка

Призначення
Вибір значення параметра
Відображення системних несправностей – утримання у натиснутому стані

7.3.2. Призначення індикаторів
Призначення індикаторів стану ПІК наведено у таблиці 19.
Таблиця 19. Призначення індикаторів стану ПІК
Позначення
індикатора

Назва
“Готовність”
(зелений)

Призначення
Світиться, якщо група готова до постановки під охорону

“Під охороною”
(червоний)

 Світиться, коли всі групи поставлено під охорону;
 Блимає, коли хоча б одна груп під охороною;
 Вимикається, коли всі групи знято з охорони

“Несправність”
(жовтий)

 Світиться за наявності будь-якої несправності;
 Вимикається за відсутності несправностей

“Живлення ~220В”  Світиться за наявності первинного живлення ~220В;
(зелений)
 Вимикається за відсутності первинного живлення ~220В
Додатковий індикатор
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7.3.3. Основний режим
У цьому режимі на LED-дисплеї кольоровими цифрами 1…8 відображається стан перших 8
зон групи:
 Не світиться
– зона вимкнена;
 Зелений
– норма зони;
 Жовтий що блимає
– несправність зони;
 Червоний що блимає
– охоронна тривога в зоні.
Цифрами 10, 11, 12 LED-дисплея відображається стан груп 0, 1, 2 відповідно:
 Зелений
– групу знято з охорони;
 Жовтий
– група під охороною, але повідомлення про це ще не надіслано до ПЦС;
 Червоний
– група під охороною.
За натискання функціональних клавіш виконуються такі функції:
Кнопка
Призначення
Увімкнення/вимкнення оповіщувача
F2

F3
F4

Вимкнення звуку несправності
Скидання

7.3.4. Доступ до налаштувань
Усі налаштування розділені на відкриті та захищені паролем.
Відкриті налаштування наведено в таблиці 20.
Таблиця 20. Відкриті налаштування
Комбінація
кнопок*

Можливі
значення

#+F1

1...9

Яскравість підсвічування дисплея – зелені цифри

#+F2

0...9

Яскравість підсвічування клавіатури – зелені цифри, значення “0”
– жовті цифри 1...16

#+F3

0...9

Гучність вбудованого оповіщувача – зелені цифри, значення “0” –
жовті цифри 1...16

#+F5

7, 9, 11

Обрання типу під'єднаного ППК. Виконується за від’єднаної шини
TM/BUS/MON. Поточний вибраний тип ППК відображається

(MON — вимкн.)

Призначення

червоною цифрою, що блимає. Щоб вийти – натисніть
“7”
– ППК “Лунь-7Т/73Т”;
“9”
– ППК “Лунь-9Т”
“11” – ППК серії “Лунь-11”

#+F5

0, 1

(MON - увімк.)

.

Фонове підсвічування клавіатури. Виконується за
під’єднаної шини TM/BUS/MON (тобто доступно користувачеві).
Зелена цифра 1 – фонове підсвічування увімкнено;
Жовті цифри 1...16 – значення “0”, підсвічування вимкнено

* – тут і далі в позначеннях комбінацій кнопок знак “+” позначає натискання першої кнопки та
її утримання до моменту натискання другої кнопки в комбінації. Потім обидві кнопки слід відпустити.
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Для редагування – цифрові кнопки або кнопки
. Вихід – кнопка
.
Для доступу до захищених налаштувань використовуються комбінації кнопок із відповідним паролем (вводиться відразу після потрібної комбінації) – таблиця 21.
Таблиця 21. Захищені налаштування
Комбінація
кнопок*

5

Потрібний
пароль
Керівника

Призначення
Редагування ключів користувачів (цифри LED-дисплея 1...14 відповідають стану пароля з цим номером, індикатор
зеленим):
• Зелений – пароль вільний;
• Жовтий – пароль заданий;
• Блимає – поточний пароль.
Для введення/редагування пароля послідовно набрати:

блимає

XXYYYY
де XX – номер пароля, YYYY – новий пароль
Видалити поточний пароль XX1

6

8

Пароль
2 рівня/
Пожежний

Щоб відмінити поточну дію натисніть
Вимкнення зон та несправностей системи (цифри LED-дисплея від-

ображають стан зон та системи, індикатор
блимає жовтим)
Зони (цифри 1…8 – зони):
Зелений – зона включена;
Жовтий що блимає – тривога в зоні;
Вимкнено – зона вимкнена
Несправності (9…15):
Зелений – система в нормі;
Червоний – несправність;
Вимкнено – вимкнено контроль такого параметру:
9 – Первинне живлення
(вимкнути – 31, увімкнути – 21)
10 – АКБ
(вимкнути – 32, увімкнути – 22)
11 – Живлення сповіщувачів (вимкнути – 33, увімкнути – 23)
12 – Зв’язок з ПЦС
(вимкнути – 34, увімкнути – 24)
13 – Вихід 1
(вимкнути – 35, увімкнути – 25)
14 – Вихід 2
(вимкнути – 36, увімкнути – 26)
15 – Оповіщення
(вимкнути – 37, увімкнути – 27)
Встановлювача Редагування внутрішніх клітинок пам'яті ППК (цифри LED-дисплея
(інженера) 1…8 та 9…16 формують рухому червону стрічку).
Для редагування потрібної клітинки пам'яті послідовно набрати:

XXXYYY
де XXX – номер клітинки пам'яті, YYY – нове значення

9

–

Вихід з режиму захищених налаштувань

* – тут і далі в позначення комбінацій кнопок використовується послідовне натискання кнопок
у комбінації без їх утримання.
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7.3.5. Перегляд несправностей
За натискання та утримання кнопки
на LED-дисплеї цифри 1…7 відображають несправності за типами. Зеленим відображається нормальний стан, червоним – наявність несправностей:
1. Первинне живлення;
2. Зв’язок з основним блоком;
3. Зв’язок з ПЦС;
4. Системна помилка;
5. Проблема АКБ;
6. Оповіщення;
7. Живлення сповіщувачів.

8. Технічне обслуговування
Виріб не потребує обслуговування.

9. Умови експлуатації
Виріб дозволяється експлуатувати за температури від -5°С до +40°С і відносній вологості в
діапазоні від 5% до 85%.

10. Зберігання
1. Температура зберігання від -50°С до +40°С за відносної вологості повітря в діапазоні від
5% до 98%.
2. Під час вантажних робіт і транспортування, за зберігання у складах, тара з ППК не повинна піддаватися різким ударам. Спосіб укладання і кріплення тари у транспортувальному
засобі повинен виключати їх мимовільне пересування.
3. Зберігати ППК в упаковці підприємства-виробника.

11. Транспортування
1. Транспортування ППК здійснювати в упаковці підприємства-виробника.
2. ППК дозволяється транспортувати усіма видами закритих транспортних засобів, за умови
дотримання правил перевезення вантажів, що діють у кожному виді транспорту.
3. Температура транспортування від -50°С до +50°С за відносної вологості повітря в
діапазоні від 5% до 98%.

12. Утилізація
Утилізувати за правилами утилізації електронних побутових приладів, встановлених
законодавством держави, де експлуатується виріб.
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13. Додатки
13.1. Додаток 1. Схеми під’єднання
Виконання вимог схеми під'єднання є обов'язковим. Недотримання цієї вимоги може спричинити вихід
з ладу виробу і, як наслідок, неможливість виконання гарантійних зобов'язань.

Малюнок 7. Схема під’єднання ПІК до ППК серії “Лунь-11”

Малюнок 8. Схема під’єднання ПІК до ППК “Лунь-7T”, “Лунь-73T”

Малюнок 9. Схема під’єднання ПІК до ППК “Лунь-9Т”
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Таблиця 22. Типи охоронних шлейфів ПІК
Схема під’єднання

Подія за короткого замикання

Подія за обриву

1. Тип шлейфа – “Нормально розімкнений”
тривога

норма

3. Тип шлейфа – “Кінцевий резистор, тривога за обриву”
несправність шлейфа

тривога

4. Тип шлейфа – “Кінцевий резистор, тривога за короткого замикання”
тривога

несправність шлейфа

5. Тип шлейфа – “Кінцевий резистор, тривога за обриву та за короткого замикання”
тривога
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13.2. Додаток 2. Положення про гарантійне обслуговування
1. Виробник гарантує відсутність виробничих дефектів і несправностей Устаткування і несе відповідальність
за гарантійними зобов'язаннями відповідно до законодавства України.
2. Гарантійний період обчислюється з моменту придбання пристрою у офіційного дилера.
3. Під час гарантійного терміну Виробник зобов'язується безкоштовно усунути дефекти Устаткування шляхом
його ремонту або заміни на аналогічний за умови, що дефект виник з вини Виробника. Пристрій, що надає ться для заміни, може бути як новим, так і відновленим, але у будь-якому випадку Виробник гарантує, що
його властивості будуть не гірші, ніж у замінного пристрою.
4. Виконання Виробником гарантійних зобов'язань за ремонтом Устаткування, що вийшло з ладу, тягне за
собою збільшення гарантійного терміну на час ремонту.
5. Якщо термін гарантії закінчується раніше ніж через місяць після ремонту пристрою, то на нього
встановлюється додаткова гарантія терміном на 30 днів з моменту закінчення ремонту.
6. Виробник не несе відповідальності за сумісність свого Програмного Забезпечення з будь-якими апаратними або програмними засобами, що поставляються іншими виробниками, якщо інше не обумовлено у поданій документації.
7. За жодних обставин Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, включно з втратою даних,
втратою прибутку та інших випадкових, послідовних або непрямих збитків, що виникли внаслідок
некоректних дій по інсталяції, супроводу, використання або пов'язаних з продуктивністю, виходом з ладу
або тимчасовою непрацездатністю Устаткування.
8. Виробник не несе відповідальності за гарантією у разі, якщо зроблені ним тестування і/або аналіз
показали, що заявлений дефект у виробі відсутній, або він виник внаслідок порушення правил інсталяції
або умов використання, а також будь-яких дій, пов'язаних зі спробами домогтися від пристрою виконання
функцій, не заявлені Виробником.
9. Умови гарантії не передбачають очищення та профілактику обладнання силами і за рахунок Виробника.
10. Виробник не несе відповідальності за дефекти і несправності Устаткування, що виникли внаслідок:
● недотримання правил транспортування і умов зберігання, технічних вимог щодо розміщення та використання;
● неправильних дій, використання Устаткування не за призначенням, недотримання настанов з використання;
● механічних дій;
● дії обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус та інше).
ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ:
●
●

●
●
●
●

на контрафактні вироби, придбані під маркою Виробника;
на несправності, що виникли внаслідок впливу навколишнього середовища (дощ, сніг, град, гроза та
інше), настання форс-мажорних обставин (пожежа, повінь, землетрус та інше) або впливу випадкових
зовнішніх чинників (кидки напруги електричної мережі та інше);
на несправності, викликані порушенням правил транспортування, зберігання, використання або
неправильним встановленням;
на несправності, викликані ремонтом або модифікацією Устаткування особами, не уповноваженими на
це Виробником;
на пошкодження внаслідок проникнення всередину Устаткування сторонніх предметів, речовин, рідин,
комах та інше;
на Устаткування, яке має зовнішні дефекти (явні механічні пошкодження, тріщини, сколи на корпусі і
всередині пристрою, зламані антени і контакти роз'ємів).

Підприємство-виробник:
ТОВ “Охорона і безпека”
Україна, 61002, м. Харків, вул. Садова,10/12.
Тел.:
+38(057) 715 13 63, +38(057) 786 70 40,
Тел.:
+38(066) 187 27 97,
+38(098) 187 27 97
Факс:
+38(057) 727 53 80
mail: Support@p-sec.eu
http://www.p-sec.eu
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