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Внимание: 
Това описание съдържа информация за ограниченията при използването и 
функционирането на продукта и информация за ограниченията в отговор-
ностите на производителя. Описанието трябва да бъде внимателно проче-
тено! 

 
Производителят си запазва правото на промени без предизвестие! 
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ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДДРЪЖКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ 

За да осигурите дълготрайна и надеждна работа на вашата система, производите-
лят препоръчва спазване на няколко правила за поддръжка: 

1. Отлепете защитното прозрачно фолио от екрана на LED и LCD клавиатурите не-

посредствено преди да започнете ежедневна работа със системата.  

2. Винаги затваряйте защитния капак на клавиатурите, когато не ги използвате. Това 

ще предотврати натрупване на прах и мръсотия под бутоните на клавиатурата. 

3. Почиствайте повърхностите със суха кърпа всяка седмица. Можете да използвате 

също почистващи кърпи за офис техника. 

4. Не използвайте за почистване абразивни препарати, тъй като могат да повредят 

повърхността. 

5. Не допускайте проникване на вода и други течности в клавиатурата. 

6. За почистване на LCD дисплея използвайте само вещества без съдържание на 

алкохол. 

7. Преди почистване на клавиатура LCD 32 Sensitive можете да заключите сензи-

тивните бутони за 30 секунди, като натиснете едновременно бутони PRG и дясна 

стрелка.  
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ГАРАНЦИЯ 
Гаранционни условия се определят по серийните номера /бар-код/ на електронния модул! 
През гаранционния срок Производителят по свое усмотрение ще замени или поправи всеки дефектен продукт при 
връщането му в сервиза /фабриката. Всички заменени или поправени части остават под гаранция за оставащия от 
гаранцията период или 6 месеца, като остава валиден по-големият от двата периода.  
Собственикът трябва при първа възможност да уведоми  Производителя през Дистрибутора си писмено, че има 
дефект в материалите или в изработката. 
 

МЕЖДУНАРОДНА ГАРАНЦИЯ 
Гаранцията за чуждестранните клиенти е същата, както за всеки клиент в България с изключение на това, че 
производителят няма да бъде отговорен за митническите такси, налози или ДДС, които може да са дължими. 
 

ГАРАНЦИОННА ПРОЦЕДУРА 
За да получи гаранционно обслужване, клиентът трябва да върне дефектните устройства. Гаранционният срок е 
определен и договорен предварително с клиента както и времето за извършване на сервизната услуга. Производи-
телят няма да приеме да извърши каквото и да е гаранционно обслужване, за което предварително не е получил 
писмено уведомление през Дистрибутора на това оборудване. 
Настройките и програмирането, които са предписани в техническата документация не се считат за дефект. 
При извършване на ремонтни дейности сервизният работник не носи отговорност за унищожаване на програмирана-
та от потребителя информация. 
 

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА 
Тази гаранция се прилага само към дефекти в съставните части и изработката, свързани с нормална употреба. 
Тя не покрива: 
• Устройства, на които серийните номера /бар-код/ за унищожени; 
• Повреди, причинени при транспорта и пренасянето; 
• Повреди, причинени от природни бедствия като пожар, наводнение, буря, земетресение или гръмотевици; 
• Повреди, дължащи се на причини извън контрола на производителя като превишено напрежение, механични удари 
или повреди от вода; 
• Повреди, причинени от неоторизирани присъединявания на елементи, промени, модификации, или чужди обекти: 
• Повреди, причинени от периферните устройства (освен ако такива периферни устройства не са доставени от 
производителя; 
• Дефекти, причинени от неподходящо инсталиране на продуктите; 
• Повреди, причинени от използване на продуктите за цели, различни от тези, за които са предназначени; 
• Повреди от неправилна поддръжка; 
• Повреди, произтичащи от някакво друго отношение, лоша поддръжка или неправилно приложение на продуктите. 
Отговорността на производителя за неуспешно поправяне на продукта в гаранционния срок след приемлив брой 
опити ще бъде ограничено до замяната му, като единствена компенсация за нарушаването на гаранцията. В никакъв 
случай производителят няма да бъде отговорен за някакви специални, случайни или последващи вреди, базирани 
на нарушение на гаранцията, нарушение на договор, небрежност или друго юридическо понятие. 
 

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ 
Производителят не приема, нито упълномощава някое лице, имащо за цел да действа от свое име да модифицира, 
сервизира или променя гаранцията, нито да я заменя с друга гаранция или отговорност относно този продукт. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Производителят препоръчва цялата система да бъде тествана редовно. Въпреки честото 
тестване е възможно този продукт да не може да работи както е очаквано, дължейки се на криминална и друга 
намеса или на електрически пробиви. 
 

ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ 
Производителят по свое мнение ще поправи или замени извън гаранционните продукти, които са върнати в неговата 
фабрика съгласно следващите условия. Производителят няма да приема никакви доставки, за които не е получено 
предварително уведомление през Дистрибутора на това оборудване. Продуктите, които производителят определи, 
че могат да се поправят, ще бъдат поправени и върнати. Производителят предварително е определил набор от 
услуги и плащания за тях, които могат да бъдат ревизирани по всяко време и ще бъдат прилагани за поправката на 
всяко устройство. Устройствата ремонтирани срещу заплащане имат гаранция 6 (шест) месеца на подменените 
елементи. Продуктите, които производителят определи че не могат да бъдат поправени, ще бъдат заменени с най-
близкия наличен еквивалентен продукт. За всеки заменен продукт ще бъда платена текущата пазарна цена. 

 

СЪОТВЕТСТВИЕ И СТАНДАРТИ 
Серия алармени контролни панели ECLIPSE са проектирани съгласно изискванията по Директивата за ниско напре-
жение (LVD) 2006/95/EC и Директивата за електромагнитна съвместимост (EMC) 2004/108/EC. 
Маркировката CE гарантира, че серия алармени контролни панели ECLIPSE отговарят на изискванията на Евро-
пейския съюз (EU) за безопасна работа и експлоатация от потребител. 
Серия алармени контролни панели ECLIPSE са подходящи за инсталиране и работа в сигнално-охранителни систе-
ми проектирани и изпълняващи изискванията по стандарт EN 50131-1, grade 2. 
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Контролните панели от серия ECLIPSE са подходящи за охрана и управление на 
достъпа в малки жилищни и средно големи търговски обекти. 
 

Серия ECLIPSE включва: 
 ECLIPSE 8 – контролен панел за охрана на малки обекти до 8 зони, организи-

рани в 1 обща група за работа, включваща до 8 потребители. 
 ECLIPSE 16 – контролен панел за охрана на малки до средни обекти до 16 зо-

ни, организирани в 3 групи за работа, включваща до 32 потребители. 
 ECLIPSE 32 – контролен панел за охрана на средно големи обекти до 32 зони, 

организирани в 8 независими групи за работа, включваща до 64 потребители. 
 

В контролни панели серия ECLIPSE има два типа потребители: Мениджъри и обик-
новени Потребители. Мениджърите имат разширени права за програмиране на до-
пълнителни менюта, докато Потребителите имат достъп само до ограничен брой 
менюта. 
 

Мениджър може да бъде всеки Потребител, на който са зададени права да бъде 
мениджър. Потребител 1 винаги е Главен Мениджър, на който правата не могат да 
се променят. На Потребителите могат да се задават права за мениджър от инже-
нерното меню за програмиране, както и от други Мениджъри в системата.  
 

Мениджърското меню за програмиране е с 2-цифрени адреси.  
Потребителското меню за програмиране е с 1-цифрени адреси. 
 

Вход в мениджърско меню за програмиране е възможно дори и при включена охра-
на, но има въведени ограничения, например не могат да се байпасират зони с 
включена охрана. 
 
 

Структурата на менюто за програмиране от Мениджър и Потребител е следната: 
 

 

 
 
Забележка: При програмиране на подменю, след потвърждение системата се връ-

ща една стъпка назад – при байпасиране на зони, програмиране на кодове, присво-
яване на групи и др. При програмиране на настройки, например дата, време и други, 
след потвърждение системата се връща две стъпки назад до основния екран за 
въвеждане на номер на адрес. 
 

Преди да започнете програмиране на системни параметри, прочете 
внимателно информацията в това ръководство и се уверете, че я 
разбирате. 
Пазете ръководството на сигурно място, в случай че ви е необхо-
дима справка при програмиране и настройка на системата. 

Код за достъп Подменю/ 
Настройки 

2- или 1-
цифров адрес 

 

 

 

 

 

Потвърждение Менюта за 

програмиране 
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2. ПОДДЪРЖАНИ КЛАВИАТУРИ 
Според конфигурацията на вашата система за охрана е възможно да работите със 
следните модели клавиатури: 
 

Клавиатура Дисплей Групи Зони Четец на карти 

LED 8 LED 1 8  

LED 16A LED 3 16  

LED 32 LED 8 32  (опция) 

LCD 32 LCD 8 32  (опция) 

LCD 32S LCD 8 32  

  

2.1 LED Клавиатури 

 
 

LED 8  

 
  

LED 16A  
LED 32 

 
Изглед отпред на LED клавиатури ECLIPSE с отворен защитен капак. Клавиатурите 
са оборудвани със светодиоден информационен дисплей и силиконова клавиатура. 
 

2.2 LCD Клавиатури 

 
LCD 32 

 
LCD 32 S 

 
Изглед отпред на LCD клавиатури ECLIPSE, където LCD 32 е с отворен защитен 
капак. Клавиатурите са оборудвани с текстов LCD дисплей.  
LCD 32S притежава сензитивни бутони и вграден четец на карти.  
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2.3 Функции на бутоните 
Бутон Функция Описание 

 
Потвърждение 

(ENTER) 

Потвърждение на въведените данни. 
За клавиатури LED 8 и LED 16A: Бутонът се използва и за 
преглед на паметта за събития, системните повреди и 
байпасираните зони – съответният системен светодиод 
мига по време на прегледа. 

 
Отказ 

(CANCEL) 
Отказ от въведените данни; изход от режим на програми-
ране. 

 
 

( *) 
FULL ARM Бърз бутон за включване на режим “Пълно включване”. 

 
 

( *) 

Изключване 
(DISARM) 

Изключване на охраната. Бутонът има специфична функ-
ция в режим на въвеждане на текст – изтрива текущия 
символ и придвижва курсора една позиция наляво (по-
добно на бутон Backspace на стандартна клавиатура). 

 
STAY ARM 

Бърз бутон за включване на режим “С оставане”. Бутонът 
има специфична функция в режим на въвеждане на текст 
– превключва между малки и големи букви. 

 
SLEEP ARM Бърз бутон за включване на режим “Нощна охрана”. 

 
Програмиране 

(PRG) 
Вход в меню за програмиране от Мениджър и Потребител. 

 
Байпас** 
(BYPASS) 

Байпасиране на зони. Бутонът свети постоянно при нали-
чие на байпасирани зони в системата. Бутонът мига по 
време на преглед. 

 
Повреда** 

(TROUBLE) 

Преглед на системните повреди. Бутонът свети постоянно 
при наличие на системни повреди. Бутонът мига по време 
на преглед. 

 
Памет** 

(MEMORY) 

Преглед на паметта за събития. Бутонът свети постоянно 
при настъпило събитие. Бутонът мига по време на прег-
лед. Бутонът има специфична функция в режим на въ-
веждане на текст – въвежда специални символи. 

 Група А LED 16A: Бутонът включва/ изключва охраната в Група А. 

 Група В LED 16A: Бутонът включва/ изключва охраната в Група В. 

 Група С LED 16A: Бутонът включва/ изключва охраната в Група С. 

 Стрелки 
Придвижване на курсора наляво и надясно в режим на 
програмиране. 

0 - 9 
Цифрови  

бутони 
Въвеждане на кодове, стойности на параметри и други. 

 
* Използва се в предходния дизайн на клавиатури LED 8, LED32, LCD32 и LCD32S, и има съ-
щата функционалност. 
** Забележка: Функцията на бутони BYPASS, TROUBLE и MEMORY за клавиатури LED 8 и 
LED 16A е достъпна само през менюто за програмиране. 



Серия ECLIPSE 8/ 16/ 32 – Ръководство на Потребителя

 

8 

2.4 Индикация 
Бутон/LED Цвят Описание 

 ( *) Червен Групата е в режим на “Пълно включване” (FULL ARM). 

 
Червен Групата е в режим на “Включване с оставане” (STAY ARM). 

 
Червен Групата е в режим на “Нощна охрана” (SLEEP ARM). 

 
Червен 

Свети постоянно - наличие на байпасирани зони. 
Мига - режим на преглед на байпасираните зони. 

 
Червен 

Свети постоянно - наличие на системни повреди. 
Мига - режим на преглед на системните повреди. 

 
Червен 

Свети постоянно - наличие на памет за събития. 
Мига - режим на преглед на паметта за събития. 

 
Червен 

Индикация за байпасирани зони за LED 8 и LED 16A. 
Свети постоянно - наличие на байпасирани зони. 
Мига - режим на преглед на байпасираните зони. 

 
Червен 

Индикация за системни повреди за LED 8 и LED 16A. 
Свети постоянно - наличие на системни повреди. 
Мига - режим на преглед на системните повреди. 

 
Червен 

Индикация за памет за събития за LED 8 и LED 16A. 
Свети постоянно - наличие на памет за събития. 
Мига - режим на преглед на паметта за събития. 

 

Зелен 
Системата е изключена или само определени групи са под 
охрана.  

Червен 
Всички използвани групи в системата са под охрана. 
Мига в режим на програмиране. 

 
Бял 

Свети - наличие на постоянно захранване от панела. 
Изключен - липса на захранване от панела. 
Мига в режим на програмиране. 

Групи: ** 
А, В и C 
A1 – A8 

Не свети Групата не се използва. 

Зелен 
Свети - охраната в групата е изключена. 
Мига - групата е готова за включване след въвеждане на 
потребителски код и избран режим на охрана. 

Червен 
Свети - групата е под охрана. 
Мига - тече входно/ изходно време; показва възможните 
номера на групи за изключване след въвеждане на код. 

Номера на 
зони** 

Червен 

Свети - индикация за повреда в зоната или при преглед на 
байпасирани зони, системни повреди или памет за съби-
тия. 
Мига - индикация за отворена зона при изключена охрана. 

 

* Използва се в предходния дизайн на клавиатури LED 8, LED32, LCD32 и LCD32S, и има съ-
щата функционалност. 
** Индикацията е налична само при LED клавиатури. 
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2.5 Звукова сигнализация от клавиатурите 
Всички клавиатури от серия ECLIPSE притежават звукова сигнализация указваща 
настъпване на различни системни събития. Сигнализацията е с регулируема сила 
на звука - 4 нива, които могат да се настройват от мениджър на АДРЕС 90. 
 

Сигнализация Описание 

Бутон Кратък звуков сигнал указващ натискане на бутон. 

Потвърждение Два дълги звукови сигнала, указващи че системата е приела 
извършваната операция.  

Отказ Дълъг звуков сигнал, указващ че системата не е приела 
извършваната операция. 

Входно време Непрекъснат звуков сигнал, указващ отваряне на входната зона при 
активирана охрана. 

Изходно време Кратки звукови сигнали, указващи че системата е активирана и 
потребителят трябва да напусне входната зона. Честотата на 
сигналите се увеличава 10 секунди преди изтичане на времето, за 
което потребителят трябва да напусне входната зона. 

Технически 
проблем 

Два кратки звукови сигнала на всеки 20 секунди, указващи 
технически проблем. Звуковата индикация се спира с въвеждане на 
валиден код и натискане на бутон TROUBLE или ENTER. 

Камбанка Кратки звукови сигнали с увеличаващ се период, указващи отваряне 
на входно/ изходна зона с активирана камбанка. 

Пожарна 
аларма 

Три проследователни звукови сигнала през 5 секунди. Указват 
наличието на събитие пожарна аларма. 

 

2.6 Насоки за работа с LED Клавиатури 
LED 8, LED 16A и LED 32 са клавиатури за управление и програмиране със свето-
диоден дисплей. LED 8 показва информация за 8 зони и може да управлява само 
една група. LED 16A показва информация за 16 зони и може да управлява до 3 не-
зависими групи в системата, а LED 32 може да извежда информация за 32 зони и да 
управлява до 8 групи.  
Въвеждането на кодове, адреси и данни се извършва чрез цифровите бутони. За 
режимите на включване под охрана се използват бързи бутони със съответната 
символика. 
 

2.6.1 Специализирана индикация при клавиатури LED 8 и LED 16А 

LED Индикация Описание 

 Червен Системата е в режим на програмиране. 

 Червен [O] е съкращение от OPERATION – при програмиране. 

 Червен [V] е съкращение от VALUE – при програмиране. 

 
( *) 

Зелен Системата е изключена; нормален работен режим. 

Не свети Системата е под охрана или не е готова за включване. 

 Не се използва при програмиране от Мениджър и Потребител. 

 
* Използва се в предходния дизайн на клавиатурата и има същата функционалност. 
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2.6.2 Специализирана индикация за проверка номер на адрес (LED 8 и LED 16A) 

С бутон DISARM  потребителят може да провери адреса, за който текущо се 
изисква въвеждане на параметър или опция. 
Бутона се използва по следния начин: 

1. На дисплея светят постоянно ,  и определен брой номера на зони в зависи-

мост от вида на настройвания параметър. Мигаща цифра указва параметър, за кой-
то се очаква промяна, а светещ цифров бутон показва текущо записаната му стой-
ност. 

2. За да разберем кой е номера на настройвания адрес натискаме бутон .  

На екрана светят  номера на зони 1 и 2, цифра 1 мига, а светещ бутон показва пър-
вата цифра от адреса. 
3. Натиснете стрелка надясно. Индикацията се премества една позиция надясно, 

цифра 2 започва да мига, светещ бутон показва цифрата от адреса. 

4. Натиснете отново бутон  за да се върнете в режим на програмиране на 
параметри. Забележка: Можете да излезете от режима на преглед и с еднократ-
но натискане на бутон CANCEL. 
Препоръка: Ако не познавате в детайли адресите за програмиране в централа-
та запишете последователно цифрите, съответстващи на съответните по-
зиции. 
 
2.6.3 Програмиране от Мениджър  

• LED 32:  

След въвеждане на мениджърски код се чува сигнал за потвърждение от клавиату-
рата. Вход в режим за програмиране от мениджър се осъществява с последващо 

натискане на бутон PRG ( ). На дисплея светят две цифри, а светодиоди “светка-
вица” (бял) и “катинар” (червен) мигат само на клавиатурата, от която се програми-
ра. Системата очаква въвеждане на 2-цифрен адрес за програмиране от Мениджър. 
При натискане на бутон с цифра съответният зонов светодиод светва. При стойност 
“0” светва зона 10. 

• LED 8 и LED16A: 

След въвеждане на мениджърски код се чува сигнал за потвърждение от клавиату-
рата. Вход в режим за програмиране от мениджър се осъществява с последващо 

натискане на бутон PRG ( ). На дисплея светят две цифри, а светодиоди  и  
светят само на клавиатурата, от която се програмира. Системата очаква въвеждане 
на 2-цифрен адрес за програмиране от Мениджър. Задаването на стойности става 
чрез цифровите бутони, като бутона със зададена стойност свети постоянно. 
 

2.6.4 Програмиране от Потребител 
Потребителите в системата нямат мениджърски права. Всеки код, на който е забра-
нена опция “8. Мениджър” (виж адрес 06) е код на потребител. 

• LED 32:  

След въвеждане на потребителски код се чува сигнал за потвърждение от клавиа-
турата. Вход в режим за програмиране от потребител се осъществява с последващо 

натискане на бутон PRG ( ). На дисплея свети една цифра, а светодиоди “светка-
вица” (бял) и “катинар” (червен) мигат само на клавиатурата, от която се 
програмира. Системата очаква въвеждане на 1-цифрен адрес за програмиране от 
Потребител.   



Серия ECLIPSE 8/ 16/ 32 – Ръководство на Потребителя

 

11 

• LED 8 и LED16A: 

След въвеждане на потребителски код се чува сигнал за потвърждение от клавиа-
турата. Вход в режим за програмиране от потребител се осъществява с последващо 

натискане на бутон PRG ( ).На дисплея светят две цифри, а светодиоди  и  
светят само на клавиатурата, от която се програмира. Системата очаква въвеждане 
на 1-цифрен адрес за програмиране от Потребител.   
 
 

2.7 Насоки за работа с LCD клавиатури 
LCD 32 и LCD 32 Sensitive са клавиатури за управление с LCD текстов дисплей. 

Въвеждането на кодове, адреси и данни става чрез цифровите бутони. За режимите 
на включване под охрана могат да се използват бързите бутони със съответната 
символика или да се избере типа на включване от екрана и потвърждаване с бутон 
ENTER. Адресите се визуализират на екрана с кратко описание на функцията. Из-
ползвайте таблиците в точки 4 и 5, за да се ориентирате за програмираните опции 
на всеки адрес. Изход към основния екран се осъществява с натискане на бутон 
CANCEL. 
 

Внимание: Ако в продължение на 30 сек, след влизане в мениджърско или потре-
бителското меню няма дейност (натиснат бутон), системата излиза автоматично 
към основния екран и се връща в нормален работен режим. 
Вход в меню за програмиране от Мениджър или Потребител е възможен от няколко 
клавиатури едновременно дори с един и същи код. 
 
 

2.8 Въвеждане на текст с LCD Клавиатури 
Модели клавиатури LCD 32 и LCD 32 Sensitive поддържат въвеждане на текст: мал-

ки и главни букви, цифри, препинателни знаци и специфични символи. 
Малките букви и цифрите могат да се въвеждат директно чрез цифровите бутони. 
Възможно е да се въвежда текст до 16 символа включително интервалите. С бутон 
STAY ARM се превключва към главни букви, а с бутон DISARM се изтрива символ.  
С бутон MEMORY се въвеждат специални символи – виж също Приложение Б. 
Таблица за съответствие на бутоните: 
 

Бутон Букви, цифри  Бутон Букви, цифри 

0 _ 0     5 м н о п 5 

1 1      6 р с т у 6 

2 а б в г 2  7 ф х ц ч 7 

3 д е ж з 3  8 ш щ ъ ь 8 

4 и й к л 4  9 ю я 9   
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3. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 

3.1 Включване с клавиатура 
3.1.1 Режим “Пълно включване” 

“Пълно включване” означава, че всички зони в групите с включена охрана се охра-
няват. Режима се активира след въвеждане на валиден потребителски/ мениджърс-
ки код или с бърз достъп без код, когато опцията е разрешена от менютата за инже-
нерно програмиране. 
Забележка: Бутон        се използва в предходния дизайн на клавиатурите. 
 

Последователност от бутони за активиране на режим “Пълно включване”: 

С код 
 

 
 
 
 

Бързо включване 
 

 

 

3.1.2 Режим “Включване с оставане”  
“Включване с оставане” означава, че е разрешено потребителят да остане в някои, 
предварително байпасирани зони от охраняваните групи. Режима се активира след 
въвеждане на валиден потребителски/ мениджърски код или с бърз достъп без код, 
когато опцията е разрешена от менютата за инженерно програмиране. 
Забележка: На определени потребители може да е забранено да активират 
системата в режим “Включване с оставане”. 
 

Последователност от бутони за активиране на режим “Включване с оставане”: 

С код 
 

 
 
 

Бързо включване 
 

 

 

3.1.3 Режим “Нощна охрана” 

“Нощна охрана” означава, че на потребителя е разрешено да остане в определени, 
предварително байпасирани зони от охраняваните групи. Режим “Нощна охрана” се 
различава от режим “Включване с оставане” по това, че за някои групи охраната се 
включва незабавно без отчитане на изходно време. Попитайте вашия инсталатор за 
подробности относно вашата система. Забележка: На определени потребители 
може да е забранено да активират системата в режим “Нощна охрана”. 
 

Последователност от бутони за активиране на режим “Нощна охрана”: 

С код 
 

 
 
 

Бързо включване 
 

 

 

( ) Номера 
Групи 

 

Изходно 
време 

 

Код 

 
Задържане  
за 2-3 сек 

 

( ) Изходно 
време 

 

Номера 
Групи 

 

Изходно 
време 

 

Номера 
Групи 

 

Код 

 

Задържане  
за 2-3 сек 

 

Изходно 
време 

 

Номера 
Групи 

 

2 сигнала/ 
Изх. време 

 

Номера 
Групи 

 

Код 

 
Номера 
Групи 

 

Задържане  
за 2-3 сек 

 

2 сигнала/ 
Изх. време 
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3.1.4 Включване под охрана на всички групи 

Потребителите могат да включват под охрана едновременно всички групи в систе-
мата. За включване на всички групи се натиска бутон “0”. Според типа на включване 
- с или без код - броят на включените групи под охрана може да е различен. 
 

• С използване на код 

Когато се използва код за включване, потребителят може да включи едновременно 
само тези групи, които са присвоени към неговия код. На потребителя може да е 
разрешено да работи с една, няколко или всички групи в системата – това зависи от 
програмираното за кода на адрес 07 в менюто за програмиране от Мениджър. 
  
• Бързо включване (Без използване на код)  

Когато се използва бързо включване, без въвеждане на код, потребителят може да 
включи едновременно всички използвани групи в системата. 
 
Последователност от бутони за едновременно включване на групи: 

С код 
 

 
 
 

Бързо включване 
 

 

 

Забележка: Бутон  се използва в предходния дизайн и при LED16. 

3.1.5 Преглед на статуса на група 

Потребителят може да проверява какъв е текущият режим на охрана, за всяка една 
група в системата. Начина на проверка се различава, в зависимост от използваната 
клавиатура за управление. 
 
• LED Клавиатури 

При включена охрана, номерата на активираните групи светят в червено. 
При клавиатура LED 8, бутон DISARM е изключен, а бутона на избрания режим све-
ти в червено. 
При клавиатури LED 16A и LED 32 режима на включване се проверява след въвеж-
дане на код и посочване на номер група. 
 

Последователност от бутони за проверка на статуса: 
 

 
 
 
 
 
Забележка:  
LED 16А: Номерата на групи са A, B и С. За проверка на типа включване се на-
тискат бутоните със съответната буква. 

( ) 

Тип на 
включване 

 

Код 

 
Изходно 

време 

 

( ) 

Изходно 
време 

 
Задържане  
за 2-3 сек 

 

( ) 
Номер 
Група 

 

Код 

 

Изход  

Бързият бутон на из-
ползвания тип включ-

ване свети в червено 
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• LCD Клавиатури 

Статуса на групите в системата се проверява с натискане на бутон ENTER. Свето-
диод “катинар” свети в червено само когато всички използвани групи са под охрана 
и свети в зелено, дори само една от групите да е изключена. 
За да проверите статуса на групите натиснете бутон ENTER: 
 

 
 

 
 

На екрана са изписани номерата на групите, като текущото им състояние се обозна-
чава с различен символ под всяка от тях: 

Статус Описание 

- Групата е готова за включване. 

n Групата не е готова за включване - има отворени зони в нея. 

f Групата е под охрана в режим “Пълно включване”. 

s Групата е под охрана в режим “Включване с оставане”. 

S Групата е под охрана в режим “Нощна охрана”. 

* Тече входно/ изходно време за групата. 

A Алармено събитие в групата. 

F Събитие Пожар в групата. 

M Памет за събитие в група под охрана. 

m Памет за събитие в група с изключена охрана. 

Празно Няма символ – групата не се използва. 
 

3.1.6 Преглед на отворените зони 
В нормален работен режим номерата на всички отворени зони в системата се из-
веждат една по една на LCD дисплея или мигат на екрана на LED клавиатурите. 
Внимание: Групи с отворени зони не могат да бъдат поемани под охрана! 
 

Потребителят може да филтрира показваната информация и да прегледа само но-
мерата на отворените зони в групата, която трябва да се поеме под охраната. Пот-
ребителя може да преглежда само групи, за които има права! 
 

• LED Клавиатури 

Номерата на всички отворени зони в системата мигат. За да види (филтрира) номе-
рата само на зоните към определена група, потребителя трябва да въведе валиден 
код и да натисне номер на група. На екрана ще останат активни само номера на 
групата, а номерата на отворените зони в нея мигат. 
 
• LCD Клавиатури 

Номерата на всички отворени зони се извеждат един след друг на LCD дисплея. За 
да види (филтрира) номерата само на зоните към определена група, потребителя 
трябва да въведе валиден код и да натисне номер на група. На дисплея ще се из-
пишат само номерата на отворените зони в групата. 
 
Изход от режима се осъществява с бутон CANCEL или автоматично след 30 сек. 

Режимът е посочен 
под номера на група 

 

Изход 
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3.1.7 Промяна на режима на охрана без изключване 

Това е допълнителна функционалност, която позволява на Потребителя да променя 
режима на включване без преди това да изключва охраната на групата. 
Отделните режими на охрана са с различен приоритет при ползване, като може да 
се осъществява следното превключване между тях: 

Приоритет Режим Описание 

1 Пълно Режим “Пълно” не може да се превключва към друг режим. 

2 С оставане 
Режим “С оставане” може да се превключва към режим 
“Пълно”. 

3 Нощна 
Режим “Нощна” може да се превключва към режим “Пълно” 
или “С оставане”. 

 
Пример: Групи 1-4 са в режим “Пълно”, а 5-8 са в режим “Нощна”. За да промените 
режима на включване на група 5 към “С оставане”, изберете последователно: 
 

 
 

Забележка: Използвайте бутон “0”, за да смените режима на всички групи. 
 

3.2 Включване чрез четец на карти или дистанционно управление 
Включване с карти е възможно, когато към системата има включен самостоятелен 
четец или клавиатура с вграден четец. За да активирате системата поставете кар-
тата пред четеца на разстояние не повече от 1 см. 
 

3.2.1 Включване през четец в клавиатура 

В зависимост от програмираните опции на адрес 10 от мениджърското меню, с кар-
тата може да се извършва само един тип включване под охрана. Четецът е разпо-
ложен в средата между бутони MEMORY, TROUBLE, ENTER и “9”. 
 
При използване на LCD клавиатура, след разпознаване на картата от системата, на 
екрана се изписват номерата на разрешените групи за работа и тяхното състояние в 
момента. 
При използване на LED клавиатура, след разпознаване на картата от системата, на 
дисплея номерата на групите готови за включване мигат в зелено. 
Системата очаква въвеждане на номера на групи. 
 

Последователност при включване чрез четец на карти в клавиатурата: 
 

 
 
Забележки: 
Използвайте бутон “0”, за да включите всички присвоени към кода групи. 
Вграденият четец на карти в клавиатура LCD 32 Sensitive е разположен в долния 
десен ъгъл и е обозначен със символ “ключ”. 

Група 5 

 

Код 

 

2 сигнала 2 сигнала/ 
Изх. време 

 

Номера 
групи 
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3.2.2 Включване през самостоятелен четец PR IT и Eclipse PR 
При включване през самостоятелен четец на карти, потребителят може да активира 
охраната на системата в един от следните режими, програмирани от инженера на 
системата: 
 - “Пълно включване” на всички разрешени за работа групи 
 - “Режим А” – специфична комбинация от типове включване в групите 
 - “Режим В” – специфична комбинация от типове включване в групите 
 

• PR IT: 
За да активирате системата в един от посочените по-горе режими на 
включване, поставете картата пред четеца и я задръжте до активиране 
на светодиодната индикация: 
 
 - “Пълно включване” – свети червен светодиод 
 - “Режим А” – свети зелен светодиод 
 - “Режим В” – свети жълт светодиод 
 

При всяко превключване на режима четецът издава еднократен звуков сигнал. След 
избор на режима свалете картата. След изтичане на зададеното изходно време, 
светодиодът на избрания режим свети постоянно. 
 

• Eclipse PR: 
За да активирате системата в един в един от посочените по-горе 
режими на включване, поднесете картата пред четеца и изчакай-
те сигнал за потвърждение. Свалете картата и в интервал от 5 
секунди натиснете съответния бутон за включване: 
 

Бутон Включване 

 
“Пълно включване” – свети в червено. 

 
“Включване Режим А” – свети в жълто. 

 
“Включване Режим B” – свети в жълто. 

 
 След изтичане на зададеното изходно време, светодиода на из-

брания режим свети постоянно. 
 
3.2.3 Включване чрез дистанционно управление BRAVO RC 
Внимание: Важи когато към системата има добавен безжичен разширител Eclipse 

WL.  

Бутон Включване 

 Задръжте за 2-3 сек за активиране в режим “Пълно включване”. 

 В зависимост от програмираното на адрес 21. 

 
 
Забележка: Попитайте вашия инсталатор за подробности за вашата система. 

Зона за 
поднасяне 
на картата 
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3.3 Изключване на охраната 
Всеки Потребител/ Мениджър може да изключва само онези групи, присвоени за 
работа с кода му. 
Забележка: На определени потребители може да е забранено да изключват ох-
раната. 

 
3.3.1 Изключване чрез клавиатура  

Потребителят може да изключи една, няколко или всички групи едновременно. 
  

Последователност от бутони за изключване чрез клавиатура: 
 

 
 
 
Забележка: Използвайте бутон “0”, за да изключите всички групи. Бутон  се 
използва в предходния дизайн на клавиатурите. 
 
3.3.2 Изключване чрез четец в клавиатурата 
Изключване чрез четец на карти е възможно, когато към системата е включена кла-
виатура с вграден четец. За да изключите охраната поставете картата пред четеца 
на разстояние не повече от 1см. 
 

При използване на LCD клавиатура, след разпознаване на картата от системата, на 
екрана се изписват номерата на групите и тяхното състояние в момента. 
При използване на LED клавиатура, след разпознаване на картата от системата, на 
дисплея номерата на групите разрешени за изключване мигат в червено. 
Системата очаква въвеждане на номера на групи. 
Последователност при изключване чрез четец на карти в клавиатурата: 
 

 
 
3.3.3 Изключване през самостоятелен четец 

• PR IT: 
Поднесете картата пред четеца и я задръжте до загасване на всички светодиоди. 
При сваляне на картата, системата ще изключи охраната и ще издаде звуков сигнал 
за потвърждение. 
 

• Eclipse PR: 
Поднесете картата пред четеца и изчакайте сигнал за потвърждение. Свалете кар-

тата и в интервал от 5 секунди натиснете бутон за изключване .  
 

3.3.4 Изключване чрез дистанционно управление BRAVO RC 

Натиснете и задръжте за 2-3 сек. бутон   за да изключите охраната. 
 

Забележка: Използ-
вайте бутон “0”, за да 
изключите всички 
групи. 

 

( ) Входно 
време 

 

Код 

 
Номера 
групи 

 

2 сигнала  

Входно 
време 

 

2 сигнала Номера 
групи 
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3.4 Спиране на сирената 
Задействана аларма се спира с въвеждане на валиден код на потребител или под-
насяне  на валидна карта пред четец. 
 
Забележка: Потребителският код трябва да има присвоени права за работа с 
групата (групите), в които е отчетено алармено събитие. 
 
 

3.5 Паник бутони 
Чрез използване на комбинации от бутони на клавиатурата, потребителят може да 
изпраща сигнал за алармено събитие без да се активира сирената. За да изпратите 
алармен сигнал: 
• За сигнал ПОЖАРНА АЛАРМА, натиснете и задръжте бутони 7+9 за 2 сек. 
• За сигнал МЕДИЦИНСКА  АЛАРМА, натиснете и задръжте бутони 4+6 за 2 сек. 
• За сигнал ПАНИК АЛАРМА, натиснете и задръжте бутони 1+3 за 2 сек. 
 

3.6 Код при нападение 
Код при нападение е системен код, чрез който се изключва охраната на обекта, но 
също така към централата се изпраща сигнал “тревога”. Използва се, когато потре-
бителят е принуден насилствено да деактивира системата. 
 

Кодът при нападение се образува от личния код, като последната му цифра се уве-
личава с единица. Ако последната цифра е 9, се заменя с 0. 
 
Пример:  Персонален код: 4615 → Код при нападение: 4616 

Персонален код: 4619 → Код при нападение: 4610 
 

 

3.7 Преглед на техническите проблеми 
При наличие на технически проблем свети бутон TROUBLE. На екрана на LCD 
клавиатурите се изписва съобщение “Тех.Пробл.[TRBL]”.  
 

Преглеждане на текущите технически проблеми става с натискане на бутон 
TROUBLE, който започва да мига. Изход от режима може да се извършва ръчно с 
бутон CANCEL или автоматично след 30 сек.  
При клавиатури LED 8 и LED16А системните повреди се индикират с постоянно 
светещ светодиод TROUBLE. За преглед на проблемите се натиска бутон ENTER. 
 

На екрана на LCD клавиатурите се изписва номер и описание на възникналия 
технически проблем, а при повече от един проблем те могат да се прегледат със 
стрелките. При LED клавиатурите светят една или повече цифри на дисплея 
описващи техническите проблеми. 
 

За да спрете звуковата сигнализация за технически проблем: 
 

Клавиатури LED 32/ LCD 32/ LCD 32S 
 
 
 

Клавиатури LED 8/ LED 16А 
 
 
 

или Код Код 
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Списък на възможните технически повреди в системата:  

LED 8  
LED 32/ 
LED 16A 

LCD 32 / 
LCD 32 S 

Описание 

Контролен панел 
Eclipse 

8 16 32 

 
1. Отпад. 
на 230V 

Загуба на основно захран-
ващо напрежение. 

   

 
2. Проб. с 
бат. 

Акумулаторната батерия е 
разредена или липсва. 

   

 
3. Изгорял 
предп. 

Сработил/ изгорял предпа-
зител на контролния панел. 

   

 
4. Пробл. с 
ком. 

Загуба на телефонна линия/ 
грешка при комуникация със 
станция за Мониторинг. 

   

  5. Тампер 
Отворен тампер-ключ в сис-
темата. 

   

 
6. Проб. на 
шината 

Грешка в комуникацията по 
системната шина – късо съ-
единение или загубено уст-
ройство. 

   

 
7. Проб. 
пож. шина 

Прекъсната пожарна линия 
или свален детектор от ос-
новата. 

   

 
8. Проб. в 
сирената* 

Проблем при свързването 
на сирената; няма свързана 
сирена към PGM5. 

   

Бутон “1” 
9. Невал. 
Час-дата** 

Вътрешният часовник тряб-
ва да се настрои с актуален 
час и дата. 

   

Бутон “2” 
10. WLу-во 
пробл. 

Възможни проблеми: 
- Нисък заряд на батерия на 
безжично устройство; 
- Загуба на безжично уст-
ройство; 
- Замърсена камера на без-
жичен пожарен детектор. 

   

Бутон “3” 
11. WL RF 
смущ. 

Заглушаване на радио сиг-
нала. 

   

Бутон “4” 

12. AUX 
PSU пробл. 

Възможни проблеми със 
захранването на разшири-
телни модули: 
- Загуба на основно захран-
ване 230 VAC; 
- Проблем с резервното зах-
ранване; 
- Изгорял предпазител. 
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3.8 Проверка на байпасираните зони 
В зависимост от използваната клавиатура за управление начина на проверка се 
различава: 

Клавиатура Индикация и проверка на байпасирана зона 

LED 8/  
LED 16А 

Светодиод BYPASS свети. За да проверите номерата на байпаси-
раните зони натиснете бутон ENTER. Номерата на байпасираните 
зони светят, а светодиод BYPASS мига. 
Забележка: Клавиатура LED 8 може да показва байпасирани зони  
от 01 до 08, а LED 16А – от 01 до 16. Ако има байпасирани зони 
извън техния обхват, те няма да се индикират и показват на 
дисплея.  

LED 32 
Бутон BYPASS свети. За да проверите номерата на байпасираните 
зони натиснете бутон BYPASS. Номерата на байпасираните зони 
светят, а бутон BYPASS мига. 

LCD 32  /  
LCD 32 Sen-
sitive 

Бутон BYPASS свети. За да проверите номерата на байпасираните 
зони натиснете бутон BYPASS. Информация за първата байпасира-
на зона се изписва на екрана, останалите могат да се преглеждат 
със стрелките. Бутон BYPASS мига.  

 

 

4. МЕНЮТА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛ 
По подразбиране не са зададени кодови комбинации за обикновените потребители. 
Главният мениджър в системата може да зададе нови кодове за потребителите и да 
им раздаде права за работа със системата. 
 
За вход в меню за програмиране от Потребител се въвежда последователно: 
 

 

 

* Код без права на Мениджър. 
 

Бърза таблица на менютата за програмиране от Потребител 

Номер 
на адрес 

Параметър за програмиране 
ECLIPSE  

8 16 32 

1 Смяна собствен код    

2 Преглед на паметта за събития    

3 Режим Камбанка    

4 Байпасиране на зони    
 

1-цифрен адрес Код* 
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4.1 Смяна на собствен код 
Всеки потребител без права на мениджър в системата може да променя единствено 
собствения си потребителски код за достъп. За да промени кода си потребителят 
първо трябва да въведе текущо валидния си код: 
 

 
 
 

 
След потвърждение на новия код с бутон ENTER, ако кода е приет, клавиатурата 
издава звук за потвърждение и се връща в екрана за въвеждане на адрес. Ако въ-
ведения код вече се използва в системата (валиден потребителски код или предс-
тавлява код при нападение за наличен код), клавиатурата издава сигнал за отказ, а 
при LCD се изписва и съобщение “Невалиден код”. Системата излиза в екрана за 
въвеждане на номер на адрес. 
Изход към основния екран става с неколкократно натискане на бутон CANCEL. 
 

Забележка: На някои потребители може да е забранено да променят кода си. За 
да променя собствения си код, на потребителя трябва да е разрешена опция 
«4.Програмиране» на адрес 06 от менютата за програмиране от мениджър. 
 

4.2 Преглед на паметта за събития от Потребител 
Преглеждането на записаните събития в паметта става на адрес 2 или с натискане 
на бутон MEMORY, след въвеждане на потребителски код: 
 

 

Записаните събития се преглеждат последователно едно по едно с помощта на 
стрелките от последното настъпилото към по-ранните. 
 
На екрана на LCD клавиатурите се изписва текстово съобщение за типа на събити-
ето, пореден номер от 0001, и дата и час на възникване. 
 
На екрана на LED клавиатурите информацията за типа на съобщението се изписва 
в двоичен вид като поредността се брои отдясно наляво – в колона “Код” на ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ А е дадена референцията на индикацията в десетична форма.  
Светещите цифри на дисплея образуват код на записаното събитие, който може да 
се провери в дадената в Приложение А - Таблица на записаните събития в паметта. 
При преглед на събитията през LED клавиатура не се извежда информация за дата 
и час на възникване. 
 
С натискане на бутон “2” се извежда допълнителна информация за номер на потре-
бител, зона или устройство. С бутон “1” потребителят се връща към основния екран 
за преглед – виж примерите в ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Натисни за  
2-3 сек. за изтри-

ване на кода  

Основен екран 

Запази 

 

Адрес 
Нов  
код 

 

Код 

 

Код 

 

Код 

 

или 

Адрес 
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При включване на охраната без преглед на активните съобщения за системни съби-
тия в паметта се генерира събитие 99 “Override Arm”. 
 

Забележки: Прегледа на паметта за събития може да се осъществява и при 
включена охрана след въвеждане на валиден потребителски код.  
Преглеждането на събития, чрез клавиатури LED 8 и LED 16А става само след 
вход на адрес 2, тъй като тези клавиатури не разполагат с бърз бутон 
MEMORY. 

 
4.3 Включване на режим Камбанка от Потребител 
 

Внимание: Това меню е достъпно само за контролен панел ECLIPSE 8. 
 

Сигнализация Камбанка е звуков сигнал от клавиатурата индикиращ отваряне на 
входно/ изходна зона, когато системата е с изключена охрана. Камбанката може да 
се разрешава или забранява от Потребителите. Камбанката по подразбиране е 
ЗАБРАНЕНА.  
 

За управление на Камбанката е необходимо първо потребителя да въведе код: 
 

 
 
 
В зависимост от използваната клавиатура, визуализацията е следната: 

LCD 32 / LCD 32 Sensitive 
 

 
 
 
Натиснете цифров бутон или стрелките, за да смените състоянието на Камбанката. 

LED 32 
 

 
  
 

Натиснете цифров бутон или стрелките, за да смените състоянието на Камбанката. 

LED 8 / LED 16A 

След вход на адрес 3, цифровите бутони 0 до 9 са изключени – Камбанката е заб-
ранена. Натиснете произволен бутон или стрелките, за да разрешите Камбанката. 
Камбанката е разрешена, когато бутони 0 до 9 светят в червено. 

 
Изборът се потвърждава с бутон ENTER. 

Код 

 

Адрес 

Камбанката е разрешена 

 

Камбанката е забранена 

 

Камбанката е забранена 

 

Камбанката е разрешена 
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4.4 Байпасиране на зони от Потребител 
Всеки потребител има право да байпасира зони само в асоциирани към кода му 
групи, с които му е разрешено да работи (да включва и/ или изключва охраната).  
Байпасиране на зони става на адрес 4 или с натискане на бутон BYPASS, след въ-
веждане на потребителски код: 
 

 

 
 
Забележка: Байпасиране на зони чрез клавиатури LED 8 и LED16А е възможно 
само след вход на адрес 4, тъй като те не притежават бърз BYPASS бутон. 
 

В зависимост от използваната клавиатура, визуализацията е следната: 

LCD 32 / LCD 32 Sensitive 
 

 

 
Всяко натискане на цифров бутон или стрелките сменя алтернативно състоянието 
на зоната. При избор на байпасиране на зоната светва постоянно бутон BYPASS. 
След изход към нормален работен режим, бутон BYPASS на всички клавиатури све-
ти постоянно. 

LED 32 
 

  

 

Всяко натискане на цифров бутон или стрелките сменя алтернативно състоянието 
на зоната. При избор на байпасиране на зоната светва постоянно бутон BYPASS, а 
цифри от 1 до 8 на дисплея светят постоянно. След изход към нормален работен 
режим, бутон BYPASS на всички клавиатури свети постоянно.  

LED 8 / LED 16A 

След вход на адрес 4 и въвеждане на номер на зона – светодиода на зона 1 мига на 
дисплея. Ако бутони от 0 до 9 не светят – тогава зоната не е байпасирана; ако буто-
ни от 0 до 9 светят в червено – зоната е байпасирана. За да промените състоянието 
натиснете произволен бутон или стрелките. Светодиод BYPASS свети постоянно. 

 
Изборът се потвърждава с бутон ENTER. 
Прегледът на байпасираните зони през различните клавиатури е описан в точка 3.8. 
Забележка: На определени потребители може да е забранено да байпасират 
зони. За да байпасира зони на потребителя трябва да е разрешена опция «3. 
Байпасиране» на адрес 06 от менютата за програмиране от мениджър. 

Адрес 

Код 

 

Номера 
зони 

 

или 

Номера  
зони 

 

Код 

 

Зоната не е байпасирана 

 

Зоната е байпасирана 

 

Зоната не е байпасирана 

 

Зоната е байпасирана 
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5. МЕНЮТА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ ОТ МЕНИДЖЪР 
Потребител 01 винаги е Главен Мениджър в системата и по подразбиране му е за-
даден код за достъп 0000. 
 

Внимание:  
Правата за работа на Главния Мениджър не могат да се променят. 
Мениджър в системата не може да задава и променя код на друг Мениджър. 
Мениджър може да задава и променя кодове само на обикновени потребители, с 
които работи в общи присвоени групи. 
 

За да влезете в меню за програмиране от Мениджър, въведе последователно:   
 

 

  

Бърза таблица на менютата за програмиране от Мениджър 

Номер 
на адрес 

Параметър за програмиране 
ECLIPSE 

8 16 32 

01 Промяна на потребителски кодове    

02 Преглед на паметта за събития    

03 Режим Камбанка    

04 Байпасиране на зони    

05 Достъп на инженера    

06 Права на потребители    

07 Присвояване на групи    

08 Имена на потребители    

09 Работни графици    

10 Права за работа с карта    

11 Добавяне/ изтриване на карта    

13 Клониране на потребители    

14 Настройване на час    

15 Настройване на дата    

16 Отдалечен достъп    

17 Права за отдалечен достъп    

18 Изпращане на ръчен тест    

21 Функция на бутон “звезда” на дистанционно BRAVO RC    

90 Ниво на звука    

91 Настройване на яркост    

92 Скорост на показване на текст*    

93 Подсветка на бутоните**    

  
* Само за клавиатури LCD       ** Само за клавиатура LCD 32 Sensitive  

2-цифрен адрес Код на мениджър 
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5.1 Създаване и промяна на потребителски кодове 
Създаването на нови и промяна на съществуващи потребителски кодови комбина-
ции става с влизане на адрес 01. За създаване на нов потребителски код или про-
мяна на съществуващ, Мениджърът в системата въвежда последователно:  
 

 
 

 
 
Внимание: В контролен панел ECLIPSE 32 не може да създавате или променяте, 
кодове на други мениджъри в системата, затова предварително на адрес 06 
трябва да забраните опция 8.Мениджър за кодовете, които програмирате. 
След запазване на новия код с бутон ENTER, ако кода е приет, клавиатурата издава 
звук за потвърждение и се връща в екрана за въвеждане на номер на потребител. 
Ако въведеният код вече се използва в системата (валиден потребителски код или 
представлява код при нападение за наличен код), клавиатурата издава сигнал за 
отказ, а при LCD се изписва и съобщение “Невалиден код”. Системата излиза в ек-
рана за въвеждане на номер на адрес. 
Изход към основния екран става с неколкократно натискане на бутон CANCEL. 
 

5.2 Изтриване на потребителски кодове 
Пълното премахване на код на потребител (или мениджър) от системата става с 
изтриване на правата му (адрес 06) и присвоените към него групи (адрес 07). Ако се 
изтрият само правата, кодът ще остане активен, но с ограничени функции – с него 
ще може единствено да се преглеждат събитията и проблемите в системата, и да 
се включва охраната в присвоените му групи в режим “Пълно включване”. За да се 
премахне напълно кода от системата, съответно трябва да се премахнат и присвое-
ните към него групи – виж стъпките в т. 5.6 и 5.7. 
 

5.3 Преглед на паметта за събития от Мениджър 
Преглеждането на записаните събития в паметта става на адрес 02 или с натискане 
на бутон MEMORY, след въвеждане на мениджърски код: 
 

  

 
Записаните събития се преглеждат последователно едно по едно с помощта на 
стрелките от последното настъпило към по-ранните. 
 
Виж също точка 4.2 за визуализирането на менюто чрез различните клавиатури.  
 
 

Натисни за  
2-3 сек. за  

изтриване на 

кода  

Основен екран 

Адрес 
Код на  

мениджър 

 

Запази 

 
Нов  
код 

 

Потребител 
номер 

 

Код на мениджър 

 

Код на мениджър 

 

или 

Адрес 
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5.4 Включване на режим Камбанка от Мениджър 
 

Внимание: Това меню е достъпно само за контролен панел ECLIPSE 8. 
 

Сигнализация Камбанка може да се разреши/ забрани на адрес 03. Камбанката по 
подразбиране е ЗАБРАНЕНА.  
 

За разрешаване/ забрана на Камбанката е необходимо първо мениджъра да въве-
де код: 

 
 
 
Виж също точка 4.3 за визуализирането на менюто чрез различните клавиатури. 
 

5.5 Байпасиране на зони от Мениджър 
Байпасиране на зони става на адрес 04 или с натискане на бутон BYPASS, след 
въвеждане на мениджърски код: 
 

 

 
 

Забележка: Байпасиране на зони чрез клавиатури LED 8 и LED16А е възможно 
само след вход на адрес 04, тъй като те не притежават бърз BYPASS бутон. 
 

Виж също точка 4.4 за визуализирането на менюто чрез различните клавиатури.  
 

Прегледа на байпасираните зони през различните клавиатури е описан в точка 3.8. 
 

Забележка: На определени мениджъри може да е забранено да байпасират зони. 
За да байпасира зони на мениджъра трябва да е разрешена опция «3. 
Байпасиране» на адрес 06 от менютата за програмиране от мениджър. 
 

5.6 Достъп на инженера 
Забраняване на достъп на инженера (достъпа до инженерните менюта за програми-
ране) става на адрес 05, след въвеждане на мениджърски код: 
 

  
 
 
По подразбиране достъпа на инженера е РАЗРЕШЕН. 
 
В зависимост от използваната клавиатура, визуализацията е следната: 
 
 
 
 

Адрес 

Код на мениджър 

 

Номера  
на зони 

 

Код на  
мениджър 

 

Номера  
на зони 

 

Адрес 
Код на  

мениджър 

 

или 

Код на  
мениджър 

 

Адрес 
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LCD 32 / LCD 32 Sensitive 
 

 
 
 
Натиснете цифров бутон или стрелките за да смените състоянието на параметъра.  

LED 32 
 

 
 

 
Натиснете цифров бутон или стрелките за да смените състоянието на параметъра. 
Достъпа на инженера е разрешен, когато светодиоди от 1 до 8 светят. 

LED 8 / LED 16A 

След вход на адрес 05, цифрови бутони от 0 до 9 светят в червено – достъпът на 
инженера е разрешен. Натиснете произволен бутон или стрелките, за да промените 
състоянието. Достъпа на инженера е забранен, когато бутони от 0 до 9 не светят. 

Изборът се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
 

5.7 Присвояване на потребителски права 
Задаване на права на потребители става на адрес 06, след въвеждане на 
мениджърски код и посочване на номера на атрибути: 
 

 

 
 
Внимание: Потребителски код 01 е Главен Мениджър в системата и винаги има 
зададени пълни права за достъп и програмиране, които не могат да се променят 
или изтриват! 
 
Функции на потребителските права:  

1. Изключване Потребителят има право да изключва охраната със своя код. 

2. Частично 
включване 

Потребителят има право да реализира режими на включване 
“С оставане” и “Нощна охрана” със своя код. 

3. Байпасиране Потребителят има право да байпасира зони. 

4. Програмиране 
Потребителят има право на достъп до менютата за 
програмиране със своя код. 

5, 6 и 7 не се използват 

ECLIPSE 32 
 

8. Мениджър в 
системата 

Потребителският код е с права на Мениджър в системата и 
достъп до менютата за програмиране от мениджър. 
Забележка: При разрешена опция 8. Мениджър, трябва 
задължително да е разрешена и опция 4. Програмиране! 

Достъпа е разрешен 

 

Достъпа е забранен 

 

Достъпа е забранен 

 

Достъпа е разрешен 

 

Задаване на 

атрибути 

 

Код на  
мениджър 

 

Потребител 

номер 

 

Адрес 
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В зависимост от използваната клавиатура, визуализацията е следната: 

LCD 32 / LCD 32 Sensitive 

 
 
 
Всяко натискане на цифров бутон с номер на атрибут алтернативно го разрешава 
или забранява. Атрибута е разрешен при изписана цифра на екрана. Забранен 
атрибут се маркира със символ “*”. 

LED 32 

 
 

Всяко натискане на цифров бутон с номер на атрибут алтернативно го разрешава 
или забранява. Атрибута е разрешен, когато номера му на екрана свети. 
Забранените атрибути не светят. 

LED 8 / LED 16A 

След вход на адрес 06 и въвеждане номер на потребител – светодиодът на зона 1 
мига. Цифровите бутони, съответстващи на зададените атрибути светят постоянно 
в червено. За да забраните атрибут натиснете съответния цифров бутон. 

 
Изборът се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
 
Забележка: При забрана на всички права за даден потребителски код, той не се 
изтрива автоматично и може да изпълнява режим Пълно включване, преглед на 
събития и проблеми в системата. 
 
5.8 Присвояване на групи към Потребители  
 
Внимание: Това меню е достъпно за контролен панел ECLIPSE 16/ 32.  

 
Присвояването на групи към Потребител става на адрес 07, след въвеждане на код 
на Мениджър: 
 

 
 
 
 
Към всеки потребител може да се присъедини една или няколко групи за работа. 
 
По подразбиране на Потребителски код 01 (Мениджър) е разрешена работа с всич-
ки групи в системата. 
 

Всички права са зададени 

 

Атрибут (право) 8 е забранен 

 

Всички права са зададени 

 

Атрибут (право) 8 е забранен 

 

Потребител 
номер 

 

Код на  
мениджър 

 

Номера на  
групи 

 

Адрес 
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В зависимост от използваната клавиатура, визуализацията е следната: 

LCD 32 / LCD 32 Sensitive 
 

 
 
 
С натискане на съответстващия ѝ номер цифров бутон Групата алтернативно се 
разрешава/ забранява за работа. Групата е присвоена за работа, когато номерът ѝ 
е изписан на екрана. Когато групата не е присвоена на мястото ѝ се изписва “*”.  

LED 32 
 

 
 

С натискане на съответстващия ѝ номер цифров бутон Групата алтернативно се 
разрешава/ забранява за работа. Групата е разрешена за работа, когато номерът ѝ 
свети на екрана. Когато групата не е присвоена - номерът ѝ не свети.  

LED 8 / LED 16A 

След вход на адрес 07 и въвеждане номер на потребител – светодиодът на зона 1 
мига. Цифровите бутони, съответстващи на присвоените групи светят в червено. За 
да присвоите нова група натиснете съответстващият ѝ номер цифров бутон – буто-
на ще светне в червено. Последващо натискане на същия бутон отново ще изключи 
групата – бутона не свети. 
 

Изборът се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
 

Забележка: Когато към потребителски код няма присвоени групи, той се изтри-
ва напълно от системата, независимо дали към него има зададени права. 
 

5.9 Въвеждане на имена на Потребители 
 

Внимание: Този адрес е достъпен само през LCD клавиатури.  
 

Въвеждането на имена става на адрес 08, след въвеждане на код на Мениджър: 
 

 
 

 

Името може да бъде с дължина до 16 знака включително интервалите – букви, 
цифри и символи. 
Буквите се избират с неколкократно натискане на съответния цифров бутон, до дос-
тигане на желаната. Курсорът се премества автоматично след избиране на буква 
или цифра на съответното място или ръчно с използване на стрелките. Ако трябва 
да се въведе директно цифра съответният бутон се натиска и задържа за 2-3 секун-
ди – виж също точка 2.8 и Приложение Б.  
Въведеното име се потвърждава с бутон ENTER. 

Групи 1, 2 и 3 са присвоени 

 

Присвояване на Група 4 

 

Присвояване на Група 4 

 

Групи 1, 2 и 3 са присвоени 

 

Въвеждане на 

име 

 

Потребител 

номер 

 

Адрес 

Код на  
мениджър 
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5.10 Присвояване на времеви график за работа към Потребител 
 

Внимание: Това меню е достъпно само за контролен панел ECLIPSE 32. 
 

В системата могат да бъдат дефинирани от 1 до 8 времеви графика за работа. 
Програмирането им се извършва от инженер. За всеки график се настройва начално 
и крайно време за работа, дни от седмицата през които е активен и възможност за 
включване на празнични и официални неработни дни. 
 

Асоциирането на времеви графици към потребителски кодове става на адрес 09, 
след въвеждане на мениджърски код: 
 

 
 
 
 

На адреса се задава номер на времеви график от 1 до 8. Към потребителски код 
може да се асоциира само един времеви график. 
 

Забележка: Ако не е необходимо кода да работи по определен времеви график се 
въвежда стойност 0. 
 

В зависимост от използваната клавиатура, визуализацията е следната: 

LCD 32 / LCD 32 Sensitive 
 

 
 
 
Въвежда се номер на времеви график с натискане на съответстващия му цифров 
бутон. Номера на избрания времеви график се изписва на екрана. 

LED 32 
 

  
 
 

 
Въвежда се номер на времеви график с натискане на съответстващия му цифров 
бутон. Номера на избрания времеви график свети постоянно. 

LED 8 / LED 16A 

След вход на адрес 09 и въвеждане номер на потребител – светодиода на зона 1 
мига. Цифровият бутон, съответстващ на въведения номер на график свети посто-
янно в червено. По подразбиране свети в червено бутон “0” – няма въведен номер 
на график. За да въведете нов номер на времеви график натиснете съответстващия 
на неговия номер цифров бутон. 

 
Изборът се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
 

Номер  
график 

 

Потребител 

номер 

 

Код на мени-

джър 

 

Адрес 

Зададен график 4 

 

Няма график за работа 

 

Няма присвоен график 
 за работа 

 

График номер 4 е  
присвоен за работа 
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5.11 Задаване на права за работа с карта за достъп 
На този адрес се задават права за управление на охраната през четец вграден в 
клавиатура. Настройката на адреса няма отношение при управление на системата 
през самостоятелен четец. 
 

Задаване на права за работа с четец на карти става на адрес 10, след въвеждане 
на мениджърски код: 

 

 

 
 
Към картата за достъп на Потребителя могат да се задават следните права: 

1. Изключване 
Изключване на охраната във всички групи асоциирани към 
този потребител. 

2. Атрибути за 
включване 

Параметри 2 и 3 се задават в определена комбинация за 
определяне на опциите за включване с използване на четец 
на карти. Опциите са свързани с типа на включване под 
охрана. Изберете комбинацията от опции 2 и 3 в зависимост 
от типа на включване, който ще се използва: 

2 3 Режим на включване 

  С картата не може да се включва охраната 

 3 Режим “Пълно включване” 

2  Режим “Включване с оставане” 

2 3 Режим “Нощна охрана” 
 

3. Атрибути за 
включване 

 
Забележки: 
С една карта може да се реализира само един тип на включване.   
По подразбиране в системата всички потребители са с права да изключват ох-
раната и включват Нощна охрана. 
 
 
В зависимост от използваната клавиатура, визуализацията е следната: 

LCD 32 / LCD 32 Sensitive 
 

 
 
 
 

 
Всяко натискане на цифров бутон с номер на атрибут алтернативно го разрешава 
или забранява. Атрибута е разрешен при изписана цифра на екрана. Атрибута е 
забранен при изписан символ “*”. 
 

Адрес 

Код на  
мениджър 

 

Номера на  
атрибути 

 

Потребител 

номер 

 

Картата изключва охраната 
и може да активира „Пълно“ 

 

Картата изключва охраната и 
може да активира „Нощна“ 

 



Серия ECLIPSE 8/ 16/ 32 – Ръководство на Потребителя

 

32 

LED 32 

  
 

 
Всяко натискане на цифров бутон с номер на атрибут алтернативно го разрешава 
или забранява. Опцията е разрешена при светеща  цифра на екрана. Атрибута е 
забранен при изгасена цифра. 

LED 8 / LED 16A 

След вход на адрес 10 и въвеждане номер на потребител – светодиода на зона 1 
мига. Цифровите бутони, съответстващи на разрешените атрибути светят в черве-
но. За да промените режима на включване използвайте дадената по-горе таблица. 

 
Изборът се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 

 
5.12 Регистриране на карта 
Регистрирането на карта става на адрес 11, след въвеждане мениджърски код: 
 

 

 
В зависимост от използваната клавиатура, визуализацията е следната: 

LCD 32 / LCD 32 Sensitive 
 

 
 
 
Картата се разпознава на екрана на LCD клавиатурата като се изписва нейния 
уникален 10-цифрен код. 
При успешна регистрация на карта към потребителски код след натискане на бутон 
ENTER се чува сугнал за потвърждение. Ако картата вече е обучена към друг 
потребител се изписва съощение “Невалидна карта” и се чува сигнал за отказ. 

LED 32 

 
 
 

Картата изключва охраната и 
може да активира „Пълно“ 

 

 

Картата изключва охраната и 
може да активира „Нощна“ 

 

 

Поставете картата 

пред четеца* 

 

Код на  
мениджър 

 

Адрес 
Потребител 

номер 

 

Поставете картата 

пред четеца * 

 

Картата е рeгистрирана 

към кода с уникалния си 

номер 

 

Към кода няма регист-

рирана карта 

 

Поставете картата 

пред четеца * 

 

Към кода има  
регистрирана карта 

 

Към кода няма  
регистрирана карта 
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Картата се разпознава на дисплея на LЕD клавиатурата с постоянно светещи цифри 
от 1 до 8. При успешна регистрация на карта към потребителски код след натискане 
на бутон ENTER се чува сугнал за потвърждение. Ако картата вече е обучена към 
друг потребител се чува сигнал за отказ. 

LED 8 / LED 16A 

След вход на адрес 11 и въвеждане номер на потребител – светодиода на зона 1 
мига. Поднесете картата към четеца. Успешно регистрирана карта се индикира със 
светещи в червено цифрови бутони от 0 до 9 и се чува сигнал за потвърждение.  

 
* Забележка:  
Четецът на безконтактни карти може да бъде самостоятелно устройство или 
да е вграден в клавиатурата (важи за клавиатури LED 32 и LCD 32). Четецът в 
клавиатурите е разположен в средата между бутони MEMORY, ENTER, 9 и 
TROUBLES. При клавиатура LCD 32 Sensitive четецът за карти е разположен в 
долния десен ъгъл и е обозначен с пиктограма “ключ”. 
 

5.13 Изтриване на карта 
Изтриването на карта се осъществява на адрес 11, след въвеждане на мениджърс-
ки код: 

 

 
 

 
 

В зависимост от използваната клавиатура, визуализацията е следната: 

LCD 32 / LCD 32 Sensitive 
 

 
 
 

LED 32 
 

  
 
 

LED 8 / LED 16A 

След вход на адрес 11 и въвеждане номер на потребител – светодиода на зона 1 
мига. Регистрирана карта се индикира със светещи в червено цифрови бутони от 0 
до 9. Натиснете и задръжте бутон “0” за 2-3 секунди. При изтрита карта цифровите 
бутони от 0 до 9 не светят. 

Забележка: След изтриване на потребителска карта не е необходимо потвърж-
дение. Също така не е възможно отказ от операцията след извършено изтрива-
не. За да регистрирате картата отново следвайте дадените стъпки в точка 
5.12. 

Натисни и задръж 
за 2-3 сек 

 
Потребител 

номер 

 

Адрес 

Код на мени-

джър 

 

Натисни и  
задръж 2-3 сек 

 

Регистрирана карта 

 

Картата е изтрита 

 

Натисни и  
задръж 2-3 сек 

 

Картата е изтрита 

 

Регистрирана карта 

а 
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5.14 Клониране на потребители 
 
Внимание: Това меню е достъпно само за контролен панел ECLIPSE 32. 

Това е адрес за копиране (клониране) на атрибути, права, принадлежност, времеви 
графици и права за управление с безконтактни карти. Адресът дава възможност 
настройките за един потребителски код бързо да се копират към един или повече 
потребители, като се спестява необходимостта от програмиране на настройки за 
всеки потребител поотделно. 
В зависимост от типа на използваната клавиатура визуализацията на дисплея е: 

  
 

 
В зависимост от използваната клавиатура, визуализацията е следната: 

LCD 32 / LCD 32 Sensitive 
 

 
 
 
Процеса на клониране започва с въвеждане на номер на код чиито настройки ще се 
копират  (“Източник”), след това се задава номер на код, който е първи в поредица-
та за копиране (“Първи”), а накрая се въвежда номер на код, който е последен в 
поредицата за копиране (“Последен”).  
Например, ако искаме настройките за код 02 да се клонират към кодове от 03 до 
10 трябва да въведем: [02]> [03]  [10]. 

Ако клонирането ще е само към един номер код, то той се записва като “Първи” и 
“Последен” в поредицата. 

LED 32 

След вход на адрес 13 на дисплея цифра 15 мига, а 16 свети постоянно – системата 
показва, че очаква въвеждане на номер на код “Източник”. След въвеждане на пър-
вата цифра от номера – цифра 15 свети постоянно, а 16 мига. Въвежда се втората 
цифра от номера на код “Източник”. Системата преминава към въвеждането на код 
“Първи”, а след това на “Последен”. Индикацията е аналогична. 

LED 8 / LED 16A 

След вход на адрес 13, цифра 1 на дисплея мига, докато 2, 3, 4, 5 и 6 светят посто-
янно – системата показва, че очаква въвеждане последователно на код “Източник”, 
код “Първи” и на код “Последен”. Настроената стойност на съответната позиция се 
индикира със светещ в червено цифров бутон.  
Например, ако искаме настройките за код 02 да се клонират към кодове от 03 до 
10 трябва да въведем последователно: 020310. 

 
Процедурата по клониране на потребители се стартира с бутон ENTER. 

Код на мениджър 

 

Адрес 

Номера на кодове: 

 Въведи последова-
телно номера на  

потребители 

 

Източник     Първи  Последен 

 

Адрес 13 
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5.15 Настройване на час 
Настройването на час става на адрес 14, след въвеждане на мениджърски код: 

  
 
 
В зависимост от използваната клавиатура, визуализацията е следната: 

LCD 32 / LCD 32 Sensitive 
 

  
 
С помощта на цифровите бутони, въведете час и минути във формат [ЧЧ:ММ] – час 
от 00 до 23 и минути от 00 до 59. 

LED 32 

След вход на адрес 14 на дисплея цифра 15 мига, а 16 свети постоянно – системата 
показва, че очаква въвеждане на час от 00 до 23. Въведете текущия час. След на-
тискане на първата цифра на дисплея 15 свети постоянно, а 16 мига. След въвеж-
дане на втората цифра на часа, 15 отново мига, а 16 свети постоянно – системата 
очаква въвеждане на минути от 00 до 59. Въвеждането е аналогично. 

LED 8 / LED 16A 

След вход на адрес 14, цифра 1 на дисплея мига, докато 2, 3 и 4 светят постоянно – 
системата показва, че очаква въвеждане на нов час във формат [ЧЧ:ММ] час в 
интервал от 00 до 23 и минути от 00 до 59. Въведете текущия час.  Можете също 
така да прегледате записания час с помощта на стрелките – настроената стойност 
на съответната позиция се индикира със светещ в червено цифров бутон. 

 
Въведения нов час се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
 

5.16 Настройване на дата 
Настройването на дата става на адрес 15, след въвеждане на мениджърски код: 
 

  

 

В зависимост от използваната клавиатура, визуализацията е следната: 

LCD 32 / LCD 32 Sensitive 
 

  
С помощта на цифровите бутони, въведете дата във формат [ДД/ММ/ГГ] – ден, 
месец, година. 

Адрес 

Време [ЧЧ: ММ] 

 

Код на мениджър 

 

Дата [ДД/ММ/ГГ] 

 
Код на мениджър 

 

Адрес 
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LED 32 

След вход на адрес 15 на дисплея цифра 15 мига, а 16 свети постоянно – системата 
показва, че очаква въвеждане на ден от 01 до 31. Въведете деня. След натискане 
на първата цифра на дисплея 15 свети постоянно, а 16 мига. След въвеждане на 
втората цифра на деня, 15 отново мига, а 16 свети постоянно – системата очаква 
въвеждане на месеци от 01 до 12. Въвеждането  е аналогично. За годината се въ-
веждат само последните две цифри. 

LED 8 / LED 16А 

След вход на адрес 15, цифра 1 мига, а 2, 3, 4, 5 и 6 светят постоянно –системата 
очаква въвеждане на нова дата във формат [ДД/ММ/ГГ]. Въведете последователно 
деня, месеца и последните две цифри от годината на текущата дата.  Можете също 
така да прегледате записаната дата с помощта на стрелките – настроената стой-
ност на съответната позиция се индикира със светещ в червено  цифров бутон. 
 

Въведената нова дата се потвърждава с бутон ENTER. 
 

5.17 Блокиране на отдалечен достъп по UDL 
На адрес 16 Мениджърът може да въведе брой допустими грешни кодове за достъп 
(ARM / DISARM / BYPASS / PC ID) по UDL, за период от 24 часа. 
 

Въвежда се число от 000 до 255, като стойността по подразбиране е 10 опита. 
 

При достигане на зададеният брой грешни кодове, системата ще се блокира - няма 
да е възможна комуникация по UDL. Блокирането автоматично ще отпадне в 00:00 
часа и комуникацията по UDL отново ще e възможна. 
 

За да въведе брой допустими грешни кода, Мениджърът в системата трябва първо 
да въведе кода си: 
 

  
 
 
В зависимост от използваната клавиатура, визуализацията е следната: 

LCD 32 / LCD 32 Sensitive 
 

 
 
 
С помощта на цифровите бутони, въведете брой допустими грешни кода за отдале-
чен достъп. 

LED 32 

След вход на адрес 16 на дисплея цифра 14 мига, а 15 и 16 светят постоянно – сис-
темата показва, че очаква въвеждане на число за брой допустими грешни кодове от 
000 до 255. След натискане на първата цифра на дисплея 14 и 16 светят постоянно, 
а 15 мига. След въвеждане на втората цифра, 14 и15 светят постоянно, а 16 мига. 
Задължително се въвеждат 3 цифри. 

Код на мениджър 

 

Брой опити от 

000 до 255 

 

Адрес 

Адрес 16 Брой опити от 000 до 255 
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LED 8 / LED 16А 

След вход на адрес 16, на дисплея цифра 1 мига, а 2 и 3 светят – системата очаква 
въвеждане на брой допустими грешни кода за отдалечен достъп от  000 до 255. 
След въвеждане на първата стойност, цифри 1 и 3 светят, а 2 мига. След въвежда-
не на втората стойност, 1 и 2 светят, а 3 мига. Необходимо е въвеждането и на три-
те стойности от цифрата. 
 

Въведеното число се потвърждава с бутон ENTER. 
 

5.18 Задаване на права за отдалечен достъп 
На адрес 17 Мениджърът задава права за отдалечен достъп до системата, като 
въведената настройка на този адрес е обща за всички мениджъри: 
 

  
 
 
Правата за отдалечен достъп се задават със следните атрибути: 

1. Дистанционно изключване Разрешава дистанционно изключване. 

2. Дистанционно включване Разрешава дистанционно включване. 

3. Дистанционна промяна на кодове Разрешава дистанционна промяна на код. 

4. Дистанционно програмиране Разрешава дистанционно програмиране. 

6. Дистанционно байпасиране  Разрешава дистанционно байпасиране. 

 
По подразбиране всички атрибути са разрешени. 
В зависимост от използваната клавиатура, визуализацията е следната: 

LCD 32 / LCD 32 Sensitive 
 

  
 
 
 
Всяко натискане на цифров бутон с номер на атрибут алтернативно го разрешава 
или забранява. Атрибута е разрешен при изписана цифра на екрана. Забранен ат-
рибут се маркира със символ “*”.  

LED 32 

  
 
 

 
Всяко натискане на цифров бутон с номер на атрибут  алтернативно го разрешава 
или забранява. Атрибута е разрешен, когато номера му свети на екрана. Номерата 
на забранените атрибути не светят. 

Код на мениджър 

 

Задаване на 

атрибути 

 

Адрес 

Атрибут 2 е забранен 

 

Всички атрибути 
 са разрешени 

 

 

Атрибут 2 е забранен 

 

Всички атрибути са  
разрешени 
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LED 8 / LED 16А 

След вход на адрес 17, светодиода на зона 1 мига. Цифровите бутони, съответст-
ващи на номерата на разрешените атрибути светят постоянно в червено, а номера-
та на забранените атрибути не светят. 
 

Окончателният избор се потвърждава с бутон ENTER. 
 

 
5.19 Изпращане на съобщение “Ръчен тест” 
На адрес 18 Мениджърът може да предизвика изпращане на съобщение “Ръчен 
тест” към централна станция за мониторинг или тестово съобщение с гласов дайлер 
(когато е монтиран към контролния панел на централата). Използва се за тестване 
на комуникаторната част без да е необходимо посещение на сервизен техник на 
обекта. За да изпрати съобщение за “Ръчен тест”, Мениджърът в системата първо 
трябва да въведе кода си: 
 

  
 
Комуникаторът ще стартира автоматично изпращане на съобщенията, първо към 
централна станция (ако има въведени телефонни номера на цифровият 
комуникатор) и след това по гласовия дайлер (ако е наличен в системата и има 
въведени телефонни номера). Изход от менюто за програмиране се извършва с 
натискане на бутон CANCEL. 
 

5.20 Задаване на функция на бутон “звезда” на дистанционно BRAVO RC 
На адрес 21 Мениджърът може да задава функционалност на бутон “звезда” на дис-
танционно управление BRAVO RC (изисква се инсталиран безжичен разширител 
Eclipse WL): 
 

 
 
 
 
Може да се програмира една от следните функции: 

0. Не се използва 

1. Включване “Нощна охрана” 

2. Включване “С оставане” 

3. Пожарна аларма 

4. Медицинска аларма 

5. Полицейска аларма 

 
По подразбиране няма зададена функционалност на бутон “звезда”.  
 

Код на мениджър 

 

Адрес 

Задаване на 

функция 

 

Номер на 

Потребител 

 

Код на мениджър 

 

Адрес 
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В зависимост от използваната клавиатура, визуализацията е следната: 

LCD 32 / LCD 32 Sensitive 
 

  
 
 
 
Избира се номер на функция за бутон “звезда” и се потвърждава с бутон ENTER.  

LED 32 

След вход на адрес 21 на дисплея цифра 15 мига, а 16 свети постоянно – системата 
показва, че очаква въвеждане на номер на потребител. Въведете номер на потре-
бител – на дисплея светещ зонов светодиод указва номера на функцията която те-
кущо е зададена (светещ номер 10 означава функция 0. Не се използва). Изберете 
нов номер за функция и потвърдете с бутон ENTER. 

LED 8 / LED 16А 

След вход на адрес 21 на дисплея цифра 1 мига, а 2 свети постоянно – системата 
показва, че очаква въвеждане на  номер на потребител. Въведете номер на потре-
бител – на дисплея светодиода на зона 1 мига, а светещ в червено цифров бутон 
указва номера на функцията, която е текущо записана. Изберете нов номер за фун-
кция и потвърдете с бутон ENTER. 
 

 
 

5.21 Настройване на силата на звука 
На адрес 90 е достъпна настройка за нивото на звук от зумера на клавиатурата. 
Настройката е индивидуална за всяка клавиатура по отделно и обхваща 4 

различни нива на звука.  За да промени настройката на звука от зумера на 
клавиатурата Мениджърът трябва да въведе първо кода си: 
 

  
 
 
Степените за регулиране на звука, показвани на екрана на клавиатурите са: 

LED 32 – Светят номера на зони 
LED 8 / 16А – Светят цифрови бутони 

LCD – Брой символи Ниво на звука 

1 > Много ниско 

1 2 > > Ниско 

1 2 3 > > > Средно 

1 2 3 4 > > > > Високо 

 
Изборът се потвърждава с бутон ENTER. 
 
Забележка: Звука от клавиатурата не може напълно да се изключва или забра-
нява. 

Бутон “звезда” няма 
функционалност 

 

 

 

Бутон “звезда” ще включ-
ва в режим “С оставане” 

 

 

 

Намаляване на звука 

 

Код на мениджър 

 

Адрес Увеличаване на звука 
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5.22 Настройка на интензитета на светене на бутоните 
На адрес 91 е достъпна настройка за интензитета на светене на бутоните при 
работа с клавиатурата. Настройката е индивидуална за всяка клавиатура по 
отделно и обхваща 7 различни степени на интензитет. За да промени настройката 
на интензитет на светене на бутоните Мениджърът трябва да въведе първо кода си: 
 

 
  

 
Степените за регулиране на интензитета, показвани на екрана на клавиатурите са: 

LED 32 – Светят номера на зони 
LED 8 / 16А – Светят цифрови бутони 

LCD – Брой символи Ниво на яркостта 

1 > Много ниско 

1 2 > > Ниско 

1 2 3 > > > Средно 

1 2 3 4 > > > > Нормално 

1 2 3 4 5  > > > > > Нормално 

1 2 3 4 5 6 > > > > > > Високо 

1 2 3 4 5 6 7 > > > > > > > Много високо 

 
Изборът се потвърждава с бутон ENTER. 
 

Забележка: Настроения на адрес 91 интензитет на светене на бутоните (сила 
на подсветката) се включва само при работа с клавиатурата – натиснат бутон. 
Ако няма натиснат бутон в рамките на 10 секунди, клавиатурата преминава в 
режим на изчакване и превключва към дежурен режим на работа с понижен 
интензитет на осветеност на бутоните. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Намаляване на яркостта 

 
Увеличаване на яркостта 

 

Адрес 

Код на мениджър 
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5.23 Скорост на извеждане на съобщенията при LCD клавиатури 
 

Внимание: Тези настройки се отнасят само за LCD 32 и LCD 32 Sensitive. 

На адрес 92 се настройва скоростта на извеждане на системните съобщения на 
екрана на клавиатурата. Достъпни са степени от 1 до 7. За да промени скоростта на 
извеждане на съобщенията Мениджърът трябва първо да въведе кода си: 
 

 
 

Скоростта на извеждане на съобщенията е както следва: 

Ниво LCD – Брой символи Скорост извеждане 

1 > Много бавно 

2 > > Бавно 

3 > > > Средно 

4 > > > > Нормално 

5 > > > > > Нормално 

6 > > > > > > Бързо 

7 > > > > > > > Много бързо 
 

Изборът се потвърждава с бутон ENTER. 
 

 
5.24 Изключване подсветката на бутоните за клавиатура LCD 32 Sensitive 
 

Внимание: Тези настройки се отнасят само за клавиатура LCD 32 Sensitive. 

На адрес 93 има възможност за изключване на подсветката на сензитивната клави-
атура. Мениджърът трябва първо да въведе кода си: 
 

 
 
При изключена подсветка на сензитивната клавиатура, бутоните светват само при 
натискане. 

 
 
 
 
 

Намаляване на скоростта 

 
Адрес 

Код на мениджър 

 

Увеличаване на скоростта 

 

Код на мени-

джър 

 

Адрес 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A – Таблица на събитията 
За удобство в таблицата е включено и графично представяне на светещите светодиоди за 
съответното събитие. С черна цифра на бял фон е означен несветещ светодиод, а с бяла 
цифра на черен фон е означен светещ светодиод. При определяне на съответствието между 
изобразеното на клавиатурата събитие и текста в таблицата, търсенето трябва да се извърш-
ва от светодиод 1 към светодиод 8. 
Примери: Показването на събитията се различава в зависимост от типа на използваната 
LED клавиатура. На първия ред на клавиатурите (зони от 1 до 8) се показва номер на пот-
ребител, зона, изход и т.н., а на втория ред (зони от 9 до 16) винаги се изписва номер на 
група. При LED 8 номера на група се индикира със светещи цифрови бутони. 
 

В примера се използва преглед на събитие 41 “Изключване с код” в система Eclipse 32. 

LED 32:   
            Събитие номер 41 
 

LED 16A:  
Събитие номер 41 
 

LED 8:  
Събитие номер 41                 Номер на             Номер на  
                                            Потребител 01          Група 03 

 

Код Индикация 
No 

Събитие 
Описание 

1  1 Алармено събитие тип „Взлом“ 

2  2 Възстановяващо събитие тип „Взлом“ 

3  3 Алармено събитие тип Пожар 

4  4 Възстановяващо събитие тип Пожар 

5  5 Алармено събитие тип Паника 

6  6 Възстановяващо събитие тип Паника 

7  7 Алармено събитие тип Тампер 

8  8 Възстановяващо събитие тип Тампер 

9  9 Алармено събитие тип Медицинска аларма 

10  10 Възстановяващо събитие тип Медицинска аларма 

11  11 Задействана зона с AUX атрибут „24h Охрана" 

12  12 Възстановяване зона с AUX атрибут „24h Охрана" 

13  13 Задействана зона с AUX атрибут „Загуба АС" 

14  14 Възстановяване зона с AUX атрибут „Загуба AC" 

15  15 Задействана зона с AUX атрибут „Ниска батерия" 

16  16 Възстановяване зона с AUX атрибут „Ниска батерия" 

17  17 Задействана зона с AUX атрибут „Детектор наводнение" 

18  18 Възстановяване зона с AUX атрибут „Детектор  наводнение" 

19  19 Задействана зона с AUX атрибут „Газ детектор" 

20  20 Възстановяване зона с AUX атрибут „Газ детектор" 

21  21 Задействана зона с AUX атрибут „GSM Повреда връзка" 

Номер на 
Потребител 01 
 

Номер на  
Група 03 

Номер на 
Потребител 01 
 

Номер на  
Група 03 

Група Светят бутони 

1 6 

2 3 

3 3+6 

4 8 

5 6+8 

6 3+8 

7 3+6+8 

8 5 
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22  22 Възстановяване зона с AUX атрибут „GSM Повреда връзка" 

23  23 Задействана зона с AUX атрибут „Газ повреда" 

24  24 Възстановяване зона с AUX атрибут „Газ повреда" 

25  25 Задействана зона с AUX атрибут „Висока температура“ 

26  26 Възстановяване зона с AUX атрибут „Висока температура" 

27  27 Задействана зона с AUX атрибут „Ниска температура“ 

28  28 Възстановяване зона с AUX атрибут „Ниска температура" 

29  29 Задействана зона с AUX атрибут „Загуба топлина" 

30  30 Възстановяване зона с AUX атрибут „Загуба топлина" 

31  31 Активирана зона с атрибут  „Запис в LOG
1)
 

32  32 Възстановена зона с атрибут  "Запис в  LOG"
(1)

 

33  33 Байпас на зона 

34  34 Възстановена зона от байпас 

35  35 Бързо включване – Пълно 

36  36 Бързо включване – С оставане 

37  37 Бързо включване - Нощна 

38  38 Включване с код - Пълно 

39  39 Включване с код – С оставане 

40  40 Включване с код - Нощна 

41  41 Изключване с код 

42  42 Дист. включване - Пълно 

43  43 Дист. включване – С оставане 

44  44 Дист. включване - Нощна 

45  45 Дистанционно изключване 

46  46 Вкл. с ключалка - Пълно 

47  47 Вкл. с ключалка – С оставане 

48  48 Вкл. с ключалка - Нощна 

49  49 Изключване с ключалка 

50  50 Пълно вкл. по график  

51  51 С оставане вкл. по график  

52  52 Изключване по график 

53  53 Пълно вкл. при липса на движение  

54  54 Вкл. с ост. При липса на движение 

55  55 Байпас на зона с FORCE атрибут при включване 

56  56 Байпас на зона с FORCE атрибут при изключване 

57  57 Забавяне при включване по график 

58  58 Въведен код при нападение 

59  59 Изпратена медицинска паника от клавиатура 

60  60 Възстановена медицинска паника от клавиатура 

61  61 Изпратена полицейска паника от клавиатура 

62  62 Възстановена полицейска паника от клавиатура 

63  63 Изпратена пожарна паника от клавиатура 

64  64 Възстановена пожарна паника от клавиатура 

  65 Блокирана клавиатура 

  66 Вход  в инженерно програмиране 

  67 Изход от инженерно програмиране 

  68 Вход в инженерно програмиране 
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  69 Изход от режим за дистанционно програмиране 

  70 Периодичен тест 

  71 Ръчен тест 

  72 Липса на основно захранващо напрежение 

  73 Възстановено основно захранващо напрежение 

  74 Нисък заряд на батерия 

  75 Липса на батерия 

  76 Батерията е възстановена 

  77 Късо съединение изход сирена 

  78 Повреда в изход сирена 

  79 Сирената е възстановена 

  80 Повреда в 2-проводна пожарна линия (PGM1) 

  81 2-проводна пожарна линия  възстановена (PGM1) 

  82 Изгорял предпазител 

  83 Предпазител възстановен 

  84 Липса на телефонна линия 

  85 Телефонна линия възстановена 

  86 Подаване на захранване 

  87 Ресет на системата 

  88 Промяна час 

  89 Грешка при комуникация към мониторинг станция 

  90 Комуникацията с мониторинг станция възстановена 

  91 Загуба на периферно устройство 

  92 Периферно устройство възстановено  

  93 Тампер от периферно устройство 

  94 Тампер от устройство възстановен 

  95 Неуспешно вкл. по “no movement” 

  96 Променен потребителски код 

  97 Невалидни час и дата 

  98 Изчистване на паметта от потребител 

  99 Включване без преглед на текущи събития за проблеми 

  100 Нисък заряд на батерия на безжично устройство 

  101 Възстановена батерия на безжично устройство 

  102 Загуба на батерия на безжично устройство 

  103 Възстановено безжично устройство 

  104 Замърсена камера на безжичен детектор за пожар 

  105 Възстановяване на безжичен детектор за пожар 

  106 Заглушаване на безжичен разширител 

  107 Заглушаване на безжичен разширител Възстановяване 

  108 Загуба основно захранване на устройство 

  109 Възстановяване на захранване на устройство 

  110 Проблем с батерия на устройство 

  111 Възстановяване на батерия на устройство 

  112 Изгорял предпазител на устройство 

  113 Възстановен предпазител на устройство 

  114 Принудително включване 
 

 
(1) – Събитията не се предават към мониторинговият софтуер. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Специални символи при въвеждане на текст 
Използвайте бутон MEMORY   за въвеждане на специални символи и латински 
букви. За да въведете специален символ, отидете до буквата за редакция, натисне-
те бутон MEMORY (появява се плътен курсор) и с цифровите бутони въведете 
съответния код от таблицата по-долу съотвестващ на желания символ или буква.  
 

 

 

Пример: 
За да въведете символ 
“звезда“ , първо натис-
нете MEMORY (на мяс-
тото се появява плътен 
курсор) и след това въ-
ведете код 042. Появява 
се символ звезда, а кур-
сора ще се премести 
надясно.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ B – Алгоритъм за работа с гласов дайлер 
В системи с монтиран гласов дайлер потребителите могат да осъществяват дистанционно 
програмиране и управление на системата. Ако в продължение на 40 секунди няма действие - 
натиснат бутон, системата автоматично ще прекъсне линията. 
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Обща информация за системата – Попълва се от инсталатора 
 

Описание на зоните 
Зона Тип Зона Тип Зона Тип 

1  12  23  

2  13  24  

3  14  25  

4  15  26  

5  16  27  

6  17  28  

7  18  29  

8  19  30  

9  20  31  

10  21  32  

11  22    

 

Описание изходи PGM 
PGM 1  PGM 3  PGM 5  

PGM 2  PGM 4    

 

Времена 
Входно време, (сек.)  

Изходно време, (сек.)  

Активна сирена, (мин.)  

 
Режими на включване през самостоятелен четец 

Режим 
Групи 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 

Пълно включване         

Режим А         

Режим В         

F – Пълно включване; s – Включване с оставане; S – Нощна охрана;  
D – Изключване; “*” – Групата не променя състоянието си  
 
Инсталатор: ................................................................................................. 
Сервиз: ........................................................................................................ 
Тел./Факс: ................................................................................................... 
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