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CARACTERISTICI
Cerber C41V1/Cerber C41V4 sunt sisteme de avertizare la efracþie, cu
operare prin tastaturã, cu monitorizarea bunei funcþionãri, memorie de
alarmã, apelator telefonic încorporat cu mesaj vocal, 4 coduri de utilizator.
La modelul Cerber C41V1 este disponibil un singur mesaj vocal cu durata
maximã de aproximativ 30s.
La modelul Cerber C41V4 sunt disponibile 4 mesaje vocale, fiecare cu
durata maximã de aproximativ 15s.
Multiplele facilitãþi ale sistemului sunt programabile folosind tastatura.
Centrala este proiectatã într-o concepþie modernã, în jurul unui microprocesor
RISC. Schema electricã include ºi o memorie EEPROM, astfel încât
configuraþia programatã a centralei este nevolatilã.
Sistemul prezintã urmãtoarele caracteristici generale:
 4 zone EOL programabile de tip Intrare/Ieºire, Instantanee, Cu urmãrire sau
24 ore;
 1 zonã "Keyswitch/Tamper";
 programare de la tastaturã;
 4 coduri de utilizator: 1 cod Master ºi 3 coduri de utilizator programabile;
 opþional, un cod de Ambuscadã (codul 4);
 opþiune de armare rapidã, stay, instant stay;
 opþiune de armare forþatã pentru zonele de Intrare/Ieºire ºi Cu urmãrire;
 opþiune de izolare a zonelor;
 funcþie Chime (clopoþel) programabilã;
 tip de alarmare pe sirenã programabil: Continuã, Pulsatorie sau Silent;
 temporizare pentru intrare ºi ieºire programabilã;
 opþional, armare/dezarmare prin cheie;
 2 ieºiri programabile cu 9 opþiuni, care pot fi: Alarmã cu memorare, Armare/
Dezarmare, Temporizare intrare, Temporizare ieºire, Avarie, Sirenã continuã,
Sirenã pulsatorie, Sirenã "silent", Panicã;
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 primele 9 evenimente tip alarmã, care au avut loc dupã ultima armare, sunt
afiºabile pe tastaturã;
 7 numere de telefon programabile pentru transmisia unui mesaj pentru modelul
Cerber C41V1, respectiv a 4 mesaje pentru modelul Cerber C41V4;
 durata mesajelor ºi numãrul de apeluri sunt programabile;
 monitorizare a stãrii sistemului, a bateriei ºi a tensiunii de reþea;
 memorie EEPROM care pãstreazã configuraþia programatã, în cazul întreruperii
alimentãrii cu tensiune;
 pânã la 4 tastaturi pot fi cuplate pe o unitate centralã, prin legare pe 4 fire;
 opþiune de protecþie a tastaturii la sabotaj, prin microîntrerupãtor;
 LED-uri individuale de stare a zonelor cu indicarea stãrii de ALARMÃ;
 LED-uri de stare a sistemului: PREGÃTIT, SISTEM, ARMAT.

SPECIFICAÞII TEHNICE
Alimentare
 acumulator: 12V/4Ah;


consum de curent în "stand-by": 50mA;



consum maxim de curent pe sursa auxiliarã: 500mA.

Intrãri


4 zone complet programabile, cu rezistenþã EOL de valoare 2K2;



1 zonã "Keyswitch/Tamper", cu rezistenþã EOL de valoare 2K2.

Ieºiri


2 ieºiri "open-collector" cu comandã la masã, consum max. 100mA;



1 ieºire sirenã "open-collector" cu comandã la (+), consum max. 1A.
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OPERARE

Operarea sistemului se va face folosind tastatura ºi indicaþiile LED-urilor de
pe partea frontalã.
Tastatura are 4 LED-uri de zonã ºi 3 LED-uri de stare ºi anume: PREGÃTIT,
SISTEM ºi ARMAT.
Indicaþiile LED-urilor vor fi detaliate pe parcursul acestui manual.

CODURILE DE OPERARE
Sistemul permite programarea a 4 coduri de operare a sistemului. Implicit
este preprogramat numai primul cod, codul Master, care are valoarea
1234. Codul Master este folosit atât pentru operarea sistemului, cât ºi
pentru programarea celorlalte coduri de utilizator.
Codul al 4-lea, dacã este programat, este cod de Ambuscadã. Dacã
centrala este legatã la linia telefonicã, dezarmarea sistemului cu acest cod
va avea ca efect transmiterea unui mesaj pe linia telefonicã, la modelul
Cerber C41V1. La modelul Cerber C41V4, dezarmarea sistemului cu
codul de Ambuscadã va avea ca efect transmiterea unui mesaj special, care
va atenþiona cã dezarmarea a fost fãcutã sub ameninþare.
Modificarea codurilor, inclusiv a codului "Master", se face cu comanda
[*][7][Cod Master].

ARMAREA
[COD DE UTILIZATOR]
Înainte de a arma sistemul, se închid toate zonele protejate (uºi, ferestre,
PIR, etc.).
Dacã LED-ul SISTEM este aprins, atunci trebuie verificate urmãtoarele:
- memoria de alarmã (comanda[*][5]). Dacã sunt memorate alarme, memoria
se va ºterge odatã cu armare asistemului;
- zonele izolate (comanda [*][3] [Cod de utilizator]). Se asigurã cã zonele
izolate sunt izolate în mod intenþionat;
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- avarii în sistem (comanda [*][4]). Dacã sunt probleme cu bateria sau cu
reþeaua de alimentare de la 220Vca, se rezolvã înainte de armare.
Dacã LED-ul PREGÃTIT nu este aprins, atunci una sau mai multe zone
sunt deschise. Sistemul nu poate fi armat decât dacã LED-ul PREGÃTIT
este aprins.
Pentru a arma sistemul introduceþi un cod de utilizator format din 4 cifre. La
fiecare cifrã apãsatã tastatura va emite un "beep" scurt.
Când codul de utilizator a fost introdus, LED-ul ARMAT se va aprinde, iar
tastatura va emite 6 "beep"-uri.
Dacã codul de utilizator nu este corect, tastatura va emite un "beep" prelung.
Se apasã tasta [#] ºi se reia introducerea codului.
Dupã ce codul de utilizator a fost introdus ºi LED-ul ARMAT s-a aprins, se
pãrãseºte obiectivul prin zona de Intrare/Ieºire înainte de expirarea timpului
de ieºire. Dupã expirarea acestui timp, toate LED-urile se vor stinge, cu
excepþia LED-ului ARMAT.
Valoarea implicitã a timpului de ieºire este 120s.

ALTE MODURI DE ARMARE
ARMAREA RAPIDÃ (FÃRÃ COD)
[*] [0]
Funcþia de armare rapidã permite armarea sistemului de cãtre un utilizator
care nu trebuie sã posede un cod de utilizator. Armarea se face prin tastarea
secvenþei [*][0]. Dupã aceasta, utilizatorul trebuie sã pãrãseascã obiectivul
înainte de expirarea timpului de ieºire. La expirarea timpului de ieºire
sistemul este armat în întregime, iar LED-ul "ARMAT" va rãmâne aprins.
ARMAREA INSTANT STAY (PERIMETRALA INTANTANEE)
[*] [1] [COD DE UTILIZATOR]
Acest mod de armare este util când se doreºte protecþie perimetralã,
utilizatorul rãmânând în interiorul obiectivului (de exemplu, la armarea pe timp
de noapte la locuinþa proprie).
Dupã tastarea codului de utilizator sistemul izoleazã automat zonele
definite de tip Cu urmãrire. Din acest motiv LED-ul galben SISTEM se va
aprinde. Dupã expirarea timpului de ieºire zonele Intârziate vor deveni
Instantanee ºi vor declanºa alarmã dacã vor fi violate.
LED-ul roºu ARMAT va clipi indicând faptul cã zonele Intârziate
funcþioneazã ca zone Instantanee.
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ARMAREA STAY (PERIMETRALA)
[*] [2] [COD DE UTILIZATOR]
Acest mod de armare este util când se doreºte protecþie perimetralã,
utilizatorul rãmânând în interiorul obiectivului, dar permiþând accesul altor
utilizatori în obiectiv prin zonele destinate pentru Intrare/Ieºire.
Dupã tastarea codului de utilizator sistemul izoleazã automat zonele
definite de tip Cu urmãrire. Din acest motiv LED-ul galben SISTEM se va
aprinde. La expirarea timpului de ieºire sistemul este armat perimetral, iar
LED-ul "ARMAT" va rãmâne aprins.
Observaþie:
Dacã zonele de Intrare/Ieºire ºi /sau Cu urmãrire au fost programate pentru
armare forþatã (de cãtre cel care a instalat sistemul), acest lucru înseamnã
cã la armare aceste zone vor fi izolate pânã la închiderea lor, dupã expirarea
temporizãrii la ieºire.

DEZARMAREA
[COD DE UTILIZATOR]
Se intrã în obiectiv prin zona de Intrare/Ieºire. În momentul deschiderii zonei
de Intrare/Ieºire se va declanºa contorul timpului de intrare.
Buzzerul tastaturii va emite un "beep" continuu, pe toatã perioada timpului de
intrare, indicând faptul cã sistemul trebuie dezarmat.
Se tasteazã un cod de utilizator. Dacã s-a introdus greºit, se apasã tasta [#]
ºi se reia codul de la început. LED-ul ARMAT se va stinge iar "beep"-ul se
va opri.
Dacã sistemul nu este dezarmat în intervalul de timp stabilit pentru intrare,
centrala va intra în alarmã.

ALTE COMENZI DE OPERARE
IZOLAREA ZONELOR
[*] [3] [COD DE UTILIZATOR]
Detectoarele de pe o zonã izolatã nu vor fi luate în considerare de cãtre
centralã. Izolarea unei zone este folositã când se doreºte accesul în zona
respectivã, chiar dacã sistemul este armat, când un senzor este defect sau o
defecþiune a cablajului nu permite depanarea imediatã.
Sistemul poate fi armat cu o zonã sau mai multe zone izolate, chiar dacã
sunt deschise.
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Cu sistemul dezarmat se apasã [*] [3] [Cod de utilizator] pentru a se afiºa
zonele izolate. LED-ul SISTEM va clipi, iar LED-urile zonelor izolate vor fi
aprinse.
Pentru a izola o zonã se apasã cifra corespunzãtoare zonei respective, iar
LED-ul corespondent se va aprinde. Pentru a ºterge starea de izolare a unei
zone se apasã cifra respectivã, iar LED-ul se va stinge.
Pentru a ieºi din modul de izolare se apasã [#].
Observaþie: La dezarmarea sistemului starea de izolare a zonelor se va
ºterge.
AFISAREA STÃRII SISTEMULUI
[*] [4]
Sistemul de alarmã supravegheazã permanent o serie de condiþii impuse
pentru buna sa funcþionare. Când una din aceste condiþii nu este respectatã
LED-ul SISTEM se va aprinde.
Pentru a afiºa starea acestor condiþii se tasteazã [*] [4]. Afiºarea acestor
condiþii se face pe LED-urile de zone, dupã cum urmeazã:
LED Zona 1
Baterie descãrcatã: dacã bateria este deconectatã sau are
tensiunea micã, atunci acest LED este aprins. LED-ul se va stinge la 8s
dupã restabilirea circuitului bateriei.
LED Zona 2
Tensiune de 220V lipsã: dacã tensiunea de la reþeaua de
220Vac este întreruptã, transformatorul este ars sau siguranþa de pe circuitul
de reþea este arsã, atunci acest LED este aprins. LED-ul se va stinge imediat
la restabilirea circuitului de alimentare de la reþea.
Ieºirea din acest mod de afiºare se face prin apãsarea tastei [#].
AFISAREA MEMORIEI DE ALARMÃ
[*] [5]
Alarmele produse în decursul ultimei armãri sunt memorate. Pentru a afiºa
zonele care au intrat în alarmã se tasteazã [*] [5].
LED-ul SISTEM va clipi, precum ºi LED-urile zonelor care au intrat în
alarmã. Pentru a vizualiza primele 9 zone alarmate în timpul ultimei armãri se
pot apãsa tastele de la 1 la 9, la tasta 1 afiºându-se prima alarmã, iar la 9
cea mai recentã.
Pentru vizualizarea simultanã a tuturor zonelor care au fost alarmate se va
apãsa tasta [0].
Ieºirea din acest mod de afiºare se face prin apãsarea tastei [#].
Memoria de alarmã se va ºterge odatã cu o nouã armare a sistemului.
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FUNCÞIA CHIME ON/OFF
[*] [6]
Funcþia Chime activatã va face ca tastatura sã emitã 6 "beep"-uri de fiecare
datã când o zonã întârziatã este activatã. Aceatã funcþie este utilã atunci
când uºa/uºile de intrare/ieºire nu sunt în raza vizualã a utilizatorului, iar
acesta doreºte sã fie informat de deschiderea acesteia/acestora.
Funcþia Chime funcþioneazã doar cu sistemul dezarmat.
Funcþia Chime poate fi activatã/dezactivatã doar cu sistemul dezarmat
introducând comanda [*] [6]. Dacã funcþia s-a activat, tastatura va emite 3
"beep"-uri. Dacã funcþia s-a dezactivat, tastatura va emite un singur "beep"
lung.
PROGRAMAREA/MODIFICAREA CODURILOR DE UTILIZATOR
[*] [7] [COD MASTER]
Comanda [*] [7] [Cod Master] permite utilizatorului programarea/modificarea
codului Master, precum ºi a celor 3 coduri de utilizator suplimentare.
Se tasteazã comanda [*] [7] [Cod Master].
LED-urile PREGÃTIT, ARMAT ºi SISTEM vor începe sã clipeascã.
LED-urile de zone aprinse vor indica ce coduri sunt programate. Implicit,
LED-ul zonei 1 va fi aprins indicând cã este preprogramat doar codul "Master"
(codul "Master" este codul numãrul 1).
Din acest moment se procedeazã la modificarea codurilor astfel:
Schimbarea sau adãugarea unui cod
Pentru a adãuga/schimba codurile de utilizator de la 1 la 4 se va tasta cifra
codului care trebuie adãugat/schimbat.
LED-ul de zonã corespunzãtor va începe sã clipeascã, iar tastatura va emite
3 "beep"-uri. Se va introduce noul cod de utilizator din 4 cifre. Nu se apasã [*]
în timpul introducerii codului.
Dupã ce s-au tastat cele 4 cifre tastatura va emite 6 "beep"-uri, iar LED-ul de
zonã corespunzãtor va rãmîne aprins.
În acest mod se adãugã sau se schimbã toate cele 4 coduri.
ªtergerea unui cod
Pentru a ºterge un cod se introduce cifra codului care trebuie ºters.
LED-ul de zonã corespunzãtor va începe sã clipeascã, iar tastatura va emite
3 "beep"-uri. Se tasteazã [****] pentru a ºterge codul respectiv.
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ATENÞIE: Nu se va ºterge niciodatã codul "Master"! Dacã este ºters din
greºealã, este necesarã iniþializarea sistemului la valorile implicite (vezi
Manualul de Instalare).
În acest mod de programare/modificare a codurilor, LED-urile "PREGÃTIT",
"SISTEM" ºi "ARMAT" vor clipi continuu, iar LED-urile de zonã vor afiºa
astfel:
LED DE ZONÃ
CODUL DE UTILIZATOR ESTE:
stins
aprins
clipeºte

neprogramat
programat
în curs de programare

Dupã ce s-au fãcut toate modificãrile dorite, ieºirea din acest mod de
programare/modificare se face prin apãsarea tastei [#].
PROGRAMAREA NUMERELOR DE TELEFON PENTRU TRANSMITEREA MESAJULUI VOCAL
[*] [8] [COD MASTER]
Comanda [*] [8] [Cod Master] permite intrarea în modul de programare al
celor 7 numere de telefon la care se va transmite mesajul vocal.
Dupã introducerea secvenþei [*] [8] [Cod Master] se introduc douã cifre
corespunzãtoare numãrului de ordine al telefonului care se doreºte sã fie
programat (01-07). Apoi se introduce numãrul de telefon care se doreºte
programat exact ca la formarea numãrului pe un telefon cu taste. Numãrul
maxim de cifre din numãr este 15. Dupã ultima cifrã din numãr se apasã
tasta [#].
Pentru a programa un alt numãr trebuie introdus numãrul de ordine al
acestuia, apoi numãrul de telefon propriu-zis ºi la final se apasã tasta [#].
O pauzã de 2s în formarea numãrului poate fi adãugatã prin tastarea cifrei
HEX D (se obþine prin tastarea [*][3]).
Pentru a ieºi din modul de programare a numerelor se apasã încã o datã
tasta [#]. Pentru a ºterge numãrul de telefon se tasteazã [*][5][#].
OPRIREA APELÃRII TELEFONICE
[*] [9] [COD MASTER]
Comanda [*] [9] [Cod Master] permite utilizatorului oprirea apelãrii telefonice.
Comanda este acceptatã numai în starea dezarmat a sistemului.
Deci, dacã în starea armat se declanºeazã alarma ºi apelatorul porneºte
comunicaþia, pentru oprirea apelãrii se va dezarma mai întâi sistemul cu un
cod valid, dupã care se tasteazã secvenþa [*] [9] [Cod Master].
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SUMAR OPERARE
ARMAREA

DEZARMAREA

[Cod de Utilizator]

Armare normalã

[*] [0]

Armare rapidã

[*] [1] [Cod de Utilizator]

Armare "Instant Stay"

[*] [2] [Cod de Utilizator]

Armare "Stay"

[Cod de Utilizator]

IZOLAREA ZONELOR
[*] [3] [Cod de Utilizator]
Prin apãsarea tastelor corespunzãtoare zonelor, se activeazã/dezactiveazã izolarea.

AFISAREA STÃRII SISTEMULUI
[*] [4]

Dupã aceastã comandã, indicaþiile LED-urilor aratã urmãtoarele:

LED Zona 1

LED Zona 2

Baterie descãrcatã

Lipsã tensiune 220V

AFISAREA MEMORIEI DE ALARMÃ
[*] [5]
Dupã aceastã comandã, vizionarea primelor 9 alarme, care au avut loc dupã ultima
armare, se face prin apãsarea respectiv a tastelor 1-9. Apãsarea tastei [0] va afiºa simultan
toate zonele alarmate.

FUNCÞIA "CHIME" ON/OFF
[*] [6]
Aceastã comandã, cupleazã/decupleazã funcþia "Chime". Confirmarea constã în 3
"beep"-uri la activare, respectiv un "beep" lung la dezactivare.

PROGRAMAREA/MODIFICAREA CODURILOR DE UTILIZATOR
[*] [7] [Cod Master]
Dupã aceastã comandã, se pot efectua urmãtoarele operaþii:
Schimbare/Adãugare cod

ªtergere cod

[Numãr cod] [Cod utilizator nou]

[Numãr cod] [****]

Dupã tastarea numãrului de cod de editat, LED-urile "PREGÃTIT", "SISTEM" ºi "ARMAT" vor
clipi continuu, iar LED-urile de zonã vor afiºa astfel:
LED DE ZONÃ

CODUL DE UTILIZATOR ESTE:

stins

neprogramat

aprins

programat

clipeºte

în curs de programare

PROGRAMAREA NUMERELOR DE TELEFON PENTRU MESAJUL VOCAL
[*] [8] [Cod Master]

OPRIREA APELÃRII TELEFONICE
[*] [9] [Cod Master]
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