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1 Wstęp

Rodzina  komunikatorów  Arrow,  przeznaczona  jest  do  transmisji  sygnałów  z  systemów
alarmowych do stacji monitoringu. Urządzenia Arrow 101 dostępne są w wersjach: 

Duo - wykorzystujący zarówno tor LAN jak i GSM (GPRS/SMS).

Solo - działający jedynie za pomocą toru GSM (GPRS/SMS) oraz 

Mini - budżetowa wersja transmitera DTMF.

Arrow Solo
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Arrow Duo

Arrow Mini

Wbudowane w komunikator gniazdo DTMF i zgodność  z  protokołami Ademco 4/2, Contact
ID i SIA pozwalają  na  integrację  z  szerokim  wachlarzem  central  alarmowych. Co  więcej,
dzięki  8  liniom  wejściowym  NO/NC/EOL1  użytkownik  może  podłączyć  do  komunikatora
również systemy alarmowe starszego typu lub czujki. Arrow jest dodatkowo zaopatrzony w 2
wejścia sabotażowe1 oraz 2 wyjścia OC1. 
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Urządzenie dostępne jest w wersjach: Solo (tor GPRS/SMS), Mini (tor GPRS/SMS) i Duo -
LAN z zapasowym GSM (GPRS/SMS).
Poprzez  wbudowany  modem  urządzenia  mogą  być  dodatkowo  wyposażone  w  opcję
transmisji dźwięku. 
Kompatybilność z różnymi programami monitorującymi (w tym KronosNET) oraz możliwość
ręcznego  ustawienia  kodów  sygnałów  pozwala  na  współpracę  z  praktycznie  każdym
centrum monitoringu.

Arrow został zaprojektowany nie tylko z myślą o niskich kosztach zakupu i instalacji ale także
o późniejszej kontroli kosztów samej eksploatacji. Ilość przesyłanych i odbieranych informacji
jest  stale  rejestrowana  i  raportowana,  co  daje  możliwość  szybkiej  reakcji  w  przypadku
przekroczenia  ustalonego  przez  użytkownika  limitu  wysyłanych  bajtów  oraz  wiadomości
SMS. Dodatkowo wersja Duo wykorzystuje kanał LAN jako podstawowy tor komunikacji, co
znacząco redukuje koszty transmisji GSM. Warto wspomnieć również  o możliwość  zdalnej
zmiany  konfiguracji  i  wymiany  oprogramowania,  wpływających  na  ograniczenie  kosztów
serwisu. 

Komunikator  Arrow  jest  łatwy  i  szybki  w  instalacji  oraz  konfiguracji.  Ustawienia  możemy
dokonać  z  komputera  za  pomocą  zwykłego  kabla  USB  bez  konieczności  posiadania
specjalistycznych kabli. Dzięki szeregowi diod informujących o stanie pracy urządzenia oraz
przyciskowi  funkcyjnemu  pozwalającemu  przetestować  komunikację,  ograniczamy
konieczność  kontaktu  z  centrum  monitoringu  w  trakcie  uruchomienia  urządzenia  i
ewentualnej  diagnozy  problemów.  Dodatkowo  użytkownicy  systemu  Kronos  NET  mogą
konfigurować komunikator bezpośrednio z jego poziomu. 

Arrow jest wyposażony we własny zasilacz1 z  możliwością pracy i ładowania akumulatora.
Redukuje to koszty instalacji i konieczność zakupu dodatkowych podzespołów wymaganych
do  uruchomienia  urządzenia.  Zasilacz  spełnia  wszystkie  wymagania  dla  systemów
alarmowych. Budżetowa  wersja  urządzenia  Arrow  101 Mini  zasilana  jest  bezpośrednio  z
wyjścia  AUX  centrali  alarmowej,  co  pozwala  na  ograniczenie  kosztów  wyposażenia  w
dodatkowe zasilanie.

1 Nie dotyczy urządzenia Arrow 101 Mini

Producent  poświadcza,  że  Arrow  spełnienia  normy  bezpieczeństwa  urządzenia  i  emisji
zgodne z CE.

2 Instrukcja bezpieczeństwa

W dokumentacji zastosowano oznaczenia:

Uwaga krytyczna

Uwaga
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Przed  uruchomieniem  urządzenia  należy  zapoznać  się  z  poniższą  instrukcją
bezpieczeństwa.
Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie
urządzenia lub zranienie osób.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i
niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

Urządzenie należy zamontować w obudowie i trzymać w suchym miejscu.

Obudowa powinna gwarantować dostęp do akumulatora tylko po użyciu narzędzia.

Nie należy narażać na skrajne temperatury, wilgoć, wibracje, wstrząsy i udary.

Przed użyciem postaw urządzenie na stabilnej i płaskiej powierzchni.

Przed podłączeniem zasilania upewnij  się, czy antena GSM jest  podłączona, brak anteny
może skutkować uszkodzeniem urządzenia.
Podłączanie do centrali alarmowej, wejść lub wyjść wykonuj przy odłączonym zasilaniu.

Przed  pracą  z  urządzeniem  należy  pozbyć  się  ładunków  elektrostatycznych,  dotykając
metalowego przedmiotu z uziemieniem.
Nie  wylewać  żadnych  płynów,  gdyż  mogą  uszkodzić  urządzenie  lub  spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
W  trakcie  pracy  urządzenia  niedozwolone  jest  wyciąganie  oraz  instalowanie  karty  SIM,
gdyż może to skutkować nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem.
Przed uruchomieniem urządzenia należy się upewnić:

o czy antena GSM oraz wszystkie wymagane elementy, są poprawnie podłączone,

o czy bezpiecznik nie jest przepalony oraz został poprawnie zamontowany.

Jeśli  dowolna  z  poniższych  sytuacji  miała  miejsce,  należy  dostarczyć  urządzenie  do
producenta:

płyn dostał się do urządzenia

urządzenie zostało wystawione na działanie wilgoci

sprzęt nie działa poprawnie lub nie jest możliwe jego uruchomienie zgodnie z instrukcją
obsługi
urządzenie upadło i zostało uszkodzone

urządzenie ma oczywiste oznaki uszkodzenia

urządzenie nosi znamiona spalenia w wyniku niewłaściwego podłączenia lub przepięcia
pochodzącego z sieci energetycznej

Urządzenia Arrow  nie  są  przeznaczone  do  montowania  na

zewnątrz.  Antena,  kablowe  systemy  dystrybucyjne  i

telekomunikacyjne  nie  mogą  być  narażone  na  działanie

wilgoci, czego skutkiem mogą być przepięcia.
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Nieprawidłowe  podłączenie  urządzenia  może

spowodować trwałe uszkodzenie!

Do poprawnego działania urządzenia Arrow, zasilanie należy

włączyć  dopiero  po  podłączeniu  wszystkich  wszystkich

elementów. Gniazda oraz interfejsy na urządzeniu mogą ulec

uszkodzeniu,  przy  podłączaniu  ich   do  uruchomionego

urządzenia.

Każdorazowa  zmiana  podłączeń  (np.  linii  wejść)  wymaga

uprzedniego wyłączenia urządzenia z zasilania.

Instalacje  należy  wyposażyć  w  łatwo  dostępne  urządzenie

rozłączające.

3 Wprowadzenie

Urządzenie  przekazuje  sygnały  z  podłączonej  centrali  alarmowej  do  centrum  monitoringu
poprzez kanały LAN1, GPRS lub SMS ograniczając w ten sposób koszty transmisji.
W  przypadku braku połączenia może automatycznie przełączyć  się na  serwer  zapasowy,
lub zmienić aktywny tor transmisji.
Dodatkowo  podczas  awarii  urządzenia,  może  być  aktywowana  linia  telefonicza  PSTN
umożliwiając  w  ten  sposób  bezpośrednią  komunikacje  centrali  telefonicznej  z  centrum
monitoringu.

1 Opcja dostępna TYLKO dla urządzenia ArrowDuo.

Szczegóły  dotyczące  komunikacji  urządzenia  z  centrum

monitoringu opisane są w rozdziale Komunikacja.

Urządzenie  wyposażone  jest  również  w  nieulotną  pamięć  wewnętrzną  pozwalającą  na
przechowanie 500 ostatnich zdarzeń. 
Zdarzenia przechowywane w  buforze są przesyłane natychmiast  po  uzyskaniu połączenia

urządzenia Arrow  z  centrum  monitoringu po  torze  LAN1/GPRS  lub SMS  w  zależności  od

konfiguracji komunikatora.
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Funkcjonalność urządzeń można również rozszerzyć o komunikację głosową, poprzez

podłączenie modułu mikrofonu oraz głośnika.

Urządzenia Arrow zostały zabezpieczone przed podmianą za pomocą niepowtarzalnego

numeru seryjnego, dostępnego na każdym nadajniku. Bezpieczeństwo transmisji danych

oraz wysyłanie konfiguracji zapewnia użycie 128 bitowego klucza szyforwania VMPC 128.

Zabezpieczeniem przed niedozwolonym wysłaniem danych do urządzenia jest również

uwierzytelnianie przy użyciu dwóch poziomów dostępu - kodu instalatora oraz kodu

operatora dostępu zdalnego.

Dodatkowo urządzenie jest w stanie wykryć zagłuszanie sygnału operatora GSM.

Opcje konfiguracyjne szyfrowania i uwierzytelniania dostępne

są w rozdziale Podłączenie.

4 Właściwości

Schematy urządzeń Arrow 101:
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Arrow Solo

Arrow Duo

Arrow Mini

ANT Złącze  stosowane  do  podłączenia  anteny  GSM do  urządzenia  Arrow,  za
pomocą gniazda SMA.
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Przed uruchomieniem urządzenia  upewnij  się,
czy antena GSM jest  podłączona, brak anteny
może skutkować uszkodzeniem urządzenia.

USB Uniwersalna magistrala szeregowa w (wersja mini USB), za pomocą której
użytkownik  ma  możliwość  konfigurowania  urządzenia  bezpośrednio
podłączonego do komputera

LAN1 Gniazdo  do  podłączenia  kabla  sieciowego  prostego  (bez  przeplotu),  do
komunikacji z centrum monitoringu po torze LAN, z prędkością 10/100Mbps.

SIM card/
MicroSim

Gniazdo  dla  karty  SIM operatorów  sieci  GSM,  dzięki  któremu  urządzenie
Arrow  ma możliwość  komunikacji  z  centrum  monitoringu po  torze  GPRS,
przy częstotliwości 850/900/1800/1900MHz.

W  Arrow  Mini zastosowano gniazdo  MicroSIM,
co wymaga odpowiedniego rozmiaru karty SIM.

Diody LED Diody sygnalizujące stan urządzenia (szczegóły w rozdziale Sygnalizacja), z
możliwością  wyprowadzenia  poza  urządzenie  za  pomocą  styków
znajdujących się pod diodami. 

ERROR czerwona dioda - oznacza błąd urządzenia Arrow  (np. brak karty SIM, błąd
wysyłania zdarzenia..)

GSM niebieska dioda - sygnalizuje wysyłanie danych torem GPRS

POWER zielona  dioda  -  włączona  oznacza  uruchomienie  urządzenia  (poprawne
podłączenie do zasilania)

NO/NC2 żółta dioda - sygnalizuje naruszenie wejść NO/NC/EOL

LAN1 niebieska dioda - sygnalizuje wysyłanie danych kanałem LAN

DIALER żółta dioda, sygnalizuje komunikacje z centralą alarmową 

RESET Przycisk pozwalający na ręczny restart urządzenia (ponowne uruchomienie)
oraz na przerwanie wysyłania komunikatów. 

FUNC Przycisk  funkcyjny,  działający  w  zależności  o  czasu  przytrzymania
(szczegóły w rozdziale Przycisk funkcyjny)

14V AC2 Zasilanie główne z transformatora o napięciu wtórnym 14V AC

FUSE2 Bezpiecznik 1A 250V

12V DC
Przewody lub wtyki (Arrow mini) +/- do podłaczenia zapasowego zasilania z
napięciem stałym 12 V DC z opcją ładowania2, np. akumulatora (parametry
akumulatora  w  rozdziale  Dane  techniczne)  lub  wyjść  AUX  z  centrali
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alarmowej

RING-TIP Wejście DTMF służące do podłączenia urządzenia  z  telefoniczną  centralą
alarmową

R-LINE-T Wyjście  DTMF  służące  do  podłączenia  urządzenia  do  miejskiej  linii
telefonicznej  -  przy  braku połączenia  urządzenia  innymi możliwymi torami
przesyłania danych

IN1-IN82 8 możliwych do skonfigurowania wejść NO/NC/EOL (szczegóły w  rozdziale
Wejścia)

TMP1-22 2 możliwe do skonfigurowania wejścia sabotażowe (szczegóły w  rozdziale
Wejścia)

OUT1-2
AUX2 2 możliwe do skonfigurowania wyjścia OC (szczegóły w rozdziale Wyjścia)

SPK2 Możliwość rozszerzenia funkcjonalności urządzenia o głośnik

MIC2 Możliwość rozszerzenia funkcjonalności urządzenia o mikrofon

1 Funkcje dostępne tylko dla urządzenia Arrow Duo,
2 Nie dotyczy urządzenia Arrow 101 Mini

5 Komunikacja

Urządzenia Arrow  nawiązują połączenie z  centrum  monitoringu bezpośrednio  pod  podany
adres IP lub na określoną nazwę domenową powiązaną z adresem IP poprzez serwer DNS.
W związku z powyższym transmisja TCP/IP nie wymaga stałego adresu IP dla urządzenia.
Stały  adres  IP lub określona  nazwa  domenowa  konieczna  jest  dla  centrum  monitoringu.
(szczegóły konfiguracji adresu serwera w rozdziale  Połączenie).

Połączenie  z  serwerem  jest  utrzymywane  również  w  przypadku  braku  komunikatów  z

centrali  alarmowej.  Transmisja  TCP/IP  może  być  podtrzymywana  przez  ustawienie

odpowiedniej  częstotliwości  testów  z  samego  urządzenia, co  zapobiega  zamykaniu  sesji

GPRS przez  operatora GSM w  przypadku nieaktywności transmisji (szczegóły konfiguracji

częstotliwości testów w rozdziale Połączenie).

Urządzenie  może  aktywować  linie  telefoniczną,  dzięki  której  centrala  alarmowa  może

bezpośrednio  komunikować  się  z  odbiornikiem  telefonicznym  centrum  alarmowego.

Przełączenie na linie telefoniczną może nastąpić w przypadku:

po utracie sygnału GSM

braku połączenia z serwerem

odebrania określonego prefiksu numeru z centrali alarmowej

Szczegóły  połączenia  urządzenia  do  linii  telefonicznej  znajdują  się  w  rozdziale  Centrala
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alarmowa i linia miejska .

Schemat komunikacji urządzenia Arrow Solo/Mini z stacją monitorującą:

Schemat komunikacji Arrow Solo

Opis komunikacji:
1. Centrala alarmowa połączona linią telefoniczną do urządzenia Arrow Solo przesyła

zdarzenie z obiektu
2. Arrow Solo otwiera połączenie z serwerem głównym poprzez GPRS
3. Po udanej próbie połączenia z serwerem sygnał zostaje przesłany do centrum monitoringu

W przypadku braku połączenia z serwerem głównym, nastąpi próba przełączania na serwer
zapasowy lub zmiana toru transmisji zgodnie z następującym algorytmem:
1. Urządzenie  próbuje  połączyć  się  torem  GPRS  do  serwera  głównego  (czas  próby  15

sekund)

2. Po 3 nieudanych próbach, urządzenie łączy się z zapasowym serwerem (czas  próby 15

sekund) torem GPRS

3. Po  3  nieudanych  próbach  połączenia  z  serwerem  zapasowym  Arrow  zmienia  tor

komunikacji na SMS

4. Podczas aktywnego toru SMS urządzenie w dalszym ciągu próbuje nawiązać łączność z

serwerem głównym/zapasowym po torze GPRS
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Schemat komunikacji Arrow Duo

Opis komunikacji:
1.  Centrala  alarmowa  połączona  linią  telefoniczną  do  urządzenia  Arrow  Duo  przesyła

zdarzenie z obiektu
2.  Arrow Duo otwiera połączenie z serwerem głównym poprzez LAN 
3.  Po  udanej  próbie  połączenia  z  serwerem  sygnał  zostaje  przesłany  do  centrum

monitoringu

W przypadku braku połączenia z serwerem głównym, nastąpi próba przełączania na serwer
zapasowy lub zmiana toru transmisji zgodnie z następującym algorytmem:
1. Urządzenie próbuje połączyć się torem LAN do serwera głównego (czas próby 15 sekund)

2. Po 3 nieudanych próbach, urządzenie łączy się z zapasowym serwerem (czas  próby 15

sekund) torem LAN

3. Po kolejnych 3 nieudanych próbach połączenia z serwerem zapasowym Arrow zmienia tor

komunikacji na GPRS i próbuje połączyć się w ten sposób do serwera głównego

4. Po 3 nieudanych próbach połączenia do serwera głównego torem GPRS, Arrow  próbuje

połączyć się do serwera zapasowego

5. Podczas aktywnego toru GPRS urządzenie w dalszym ciągu próbuje nawiązać  łączność

z serwerem głównym/zapasowym po torze LAN

6. Po  3  nieudanych  próbach  połączenia  z  serwerem  zapasowym  Arrow  zmienia  tor

komunikacji na SMS

7. Podczas aktywnego toru SMS urządzenie w dalszym ciągu próbuje nawiązać łączność z

serwerem głównym/zapasowym po torze LAN/GPRS

Dla  centrum  monitoringu  z  systemem  KronosNET

urządzenie  komunikuję  z  serwerem  z  uruchomionym

dedykowanym sterownikiem NextDirect
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Więcej  informacji  dotyczących  konfiguracji  serwera

zapasowego  oraz  torów  transmisji  znajduje  się  w

rozdziałach Podłączenie, Monitoring  w  Obsłudze programu

konfiguracyjnego urządzeń Arrow.

Urządzenie Arrow zostało zaprojektowane zgodnie z normą PN-EN 50136-1:2012 dotyczącą

systemów transmisji i raportowania alarmów.

Czas transmisji1 sygnałów jest zgodny z kategorią SP5 powyższej normy (Arrow Solo) oraz

DP4 (Arrow Duo) dotyczących alarmu, wykrycia i raportowania uszkodzeń w urządzeniu

Arrow nie przekracza 10 sekund, natomiast czas trwania poszczególnych komunikatów

zależny jest od czasu ich normalizacji.

1  Czas  transmisji  sygnałów  liczony  jest  od  chwili  wykrycia

zmiany  stanu  centrali  alarmowej,  gdzie  maksymalny  czas

transmisji komunikatów wynosi 30 sekund.

Użytkownik  ma  możliwość  przerwania  przesyłania

komunikatu za pomocą:

przycisku  Reset  znajdującego  się  na  płytce  urządzenia

(patrz Właściwości)

komendy resetującej urządzenie Arrow wysłanej z centrum

monitoringu (np. KronosNET)

W  razie  uszkodzenia  urządzenia  komunikaty

przechowywane są w buforze pamięci.

Maksymalna ilość  przechowywanych zdarzeń wynosi  512  -

jeśli  ta  wartość  zostanie  przekroczona,  najstarsze

komunikaty zostaną nadpisane najnowszymi.

Komunikaty wysłane przez tor GPRS lub LAN2  są potwierdzane do urządzenia po ich

odebraniu przez centrum monitoringu. Potwierdzanie odebrania komunikatów nie dotyczy

toru SMS.
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2 Opcja dotyczy urządzenia Arrow Duo.

6 Montaż i podłączenie urządzenia

Rozdział zawiera schematy podłączenia urządzeń oraz opisuje montaż urządzeń:
Arrow Mini 

Arrow Solo

Arrow Duo

Oraz diagram połączenia linii wejściowych typu EOL (dotyczy Arrow Solo oraz Duo)
Linia EOL

6.1 Arrow Mini

Schemat podłączenia urządzenia Arrow Mini:

Urządzenie Arrow  Mini zasilane  jest  prądem  stałym  o  napięciu 12V, o  średnim  natężeniu
prądu w czasie pracy 70mA oraz maksymalnym 500mA.

W celu prawidłowej instalacji urządzenia należy:

1. Zamontować urządzenie zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji
bezpieczeństwa

2. Do wtyku ANT podłączyć antenę GSM poprzez gniazdo SMA oraz zamontować
kartę Micro SIM (A)

3. Do wtyków RING - TIP podłączyć wyjście telefoniczne Centrali Alarmowej (B)

4. Do wtyków R-LINE-T podłączyć telefoniczną linie miejską (C)
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5. Do wtyków 12V DC podłączyć zasilanie prądem stałym (np. z wtyku AUX centrali
alarmowej)  (D)

6. Opcjonalnie do wejścia USB podłączyć przewód USB - USB mini w celu
umożliwienia konfiguracji lokalnej urządzenia Arrow przy pomocy programu
konfiguracyjnego (E) 

7. Alternatywnie można skonfigurować urządzenie w podstawowym zakresie wysyłając
wiadomość konfiguracyjną.

SMS z konfiguracją, powinien zawierać podstawową
konfigurację, umożliwiającą łączność z centrum
monitoringu. Przykładowa wiadomość konfiguracyjna
(dla karty SIM bez PIN):

APN=internet, USR=user, PSW=pass,
IPA=primary.server.com, POA=9000

Znaczenie poszczególnych komend zostało opisane
w rozdziale Komendy SMS.

Wszystkich podłączeń należy dokonywać przy  wyłączonym

zasilaniu urządzenia.

Gniazda  oraz  interfejsy  mogą  ulec  uszkodzeniu,  przy

podłączaniu ich podczas pracy uruchomionego urządzenia.

Po włączeniu zasilania, na urządzeniu zaświeci  się  zielona

dioda POWER.

Mruganie niebieskiej diody GSM informuje o próbie połączenia

się do serwera. 

Poprawne  połączenie  do  serwera  po  torze  GPRS

sygnalizowane  jest  ciągłym  świeceniem  niebieskiej  diody

GSM.

Szczegóły  dotyczące  sygnalizowania  stanu  urządzenia

diodami opisane zostało w rozdziale Sygnalizacja

6.2 Arrow Solo

Schemat podłączenia urządzenia Arrow Solo:
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Urządzenie Arrow Solo zasilane jest prądem zmiennym o napięciu 14V, o średnim natężeniu
prądu w czasie pracy 200mA oraz maksymalnym 1A.

Producent zaleca używania transformatora minimum 1A.

W celu prawidłowej instalacji urządzenia należy:

1. Zamontować urządzenie zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji
bezpieczeństwa

2. Do wtyku ANT podłączyć antenę GSM poprzez gniazdo SMA oraz zamontować
kartę SIM (A)

3. Do wtyków RING - TIP podłączyć wyjście telefoniczne Centrali Alarmowej (B)

4. Do wtyków R-LINE-T podłączyć telefoniczną linie miejską (C)

5. Opcjonalnie podłączyć linie wejściowe IN1-IN8 oraz sabotażowe TMP1-2 (D)

6. Opcjonalnie podłączyć linie wyjściowe OUT1-2 i AUX (E)

7. Do wtyków 14V AC podłączyć zasilanie prądem zmiennym (F)
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8. Opcjonalnie do przewodów 12V DC podłączyć alternatywne zasilanie prądem
stałym, np w postaci akumulatora (G) 

W przypadku podłączenia źródła zasilania prądem
stałym innym (G) innym niż akumulator, lub ładowania
akumulatora z innego źródła, należy wyłączyć funkcję
ładowania akumulatora (konfiguracja zaawansowana
- Monitoring). Nieprawidłowa konfiguracja może
spowodować trwałe uszkodzenie urządzeń.

9. Opcjonalnie do wejścia USB podłączyć przewód USB - USB mini w celu
umożliwienia konfiguracji lokalnej urządzenia Arrow przy pomocy programu
konfiguracyjnego (I) 

10. Alternatywnie można skonfigurować urządzenie w podstawowym zakresie wysyłając
wiadomość konfiguracyjną.

SMS z konfiguracją, powinien zawierać podstawową
konfigurację, umożliwiającą łączność z centrum
monitoringu. Przykładowa wiadomość konfiguracyjna
(dla karty SIM bez PIN):

APN=internet, USR=user, PSW=pass,
IPA=primary.server.com, POA=9000

Znaczenie poszczególnych komend zostało opisane
w rozdziale Komendy SMS.

Wszystkich podłączeń należy dokonywać przy  wyłączonym

zasilaniu urządzenia.

Gniazda  oraz  interfejsy  mogą  ulec  uszkodzeniu,  przy

podłączaniu ich podczas pracy uruchomionego urządzenia.
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Po włączeniu zasilania, na urządzeniu zaświeci  się  zielona

dioda POWER.

Mruganie niebieskiej diody GSM informuje o próbie połączenia

się do serwera. 

Poprawne  połączenie  do  serwera  po  torze  GPRS

sygnalizowane  jest  ciągłym  świeceniem  niebieskiej  diody

GSM.

Szczegóły  dotyczące  sygnalizowania  stanu  urządzenia

diodami opisane zostało w rozdziale Sygnalizacja

6.3 Arrow Duo

1. Schemat podłączenia urządzenia Arrow Duo.

Urządzenie Arrow Duo zasilane jest prądem zmiennym o napięciu 14V, o średnim natężeniu
prądu w czasie pracy 270mA oraz maksymalnym 1A.
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Producent zaleca używania transformatora minimum 1A.

W celu prawidłowej instalacji urządzenia należy:

1. Zamontować urządzenie zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji
bezpieczeństwa

2. Do wtyku ANT podłączyć antenę GSM poprzez gniazdo SMA oraz zamontować
kartę SIM (A)

3. Podłączyć kabel LAN używany do transmisji danych (B)

4. Do wtyków RING - TIP podłączyć wyjście telefoniczne Centrali Alarmowej (C)

5. Do wtyków R-LINE-T podłączyć telefoniczną linie miejską (D)

6. Opcjonalnie podłączyć linie wejściowe IN1-IN8 oraz sabotażowe TMP1-2 (E)

7. Opcjonalnie podłączyć linie wyjściowe OUT1-2 i AUX (F)

8. Do wtyków 14V AC podłączyć zasilanie prądem zmiennym (G)

9. Opcjonalnie do przewodów 12V DC podłączyć alternatywne zasilanie prądem
stałym w postaci akumulatora (H) (opcjonalnie)

W przypadku podłączenia źródła zasilania prądem
stałym innym (H) innym niż akumulator lub
ładowania akumulatora należy wyłączyć funkcję
ładowania akumulatora (konfiguracja
zaawansowana - Monitoring).   Nieprawidłowa
konfiguracja może spowodować trwałe
uszkodzenie urządzeń.

10. Opcjonalnie do wejścia USB podłączyć przewód USB - USB mini w celu
umożliwienia konfiguracji lokalnej urządzenia Arrow przy pomocy programu
konfiguracyjnego (I) 

11. Alternatywnie można skonfigurować urządzenie w podstawowym zakresie
wysyłając wiadomość konfiguracyjną.
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SMS z konfiguracją, powinien zawierać
podstawową konfigurację, umożliwiającą łączność
z centrum monitoringu. Przykładowa wiadomość
konfiguracyjna (dla karty SIM bez PIN):

APN=internet, USR=user, PSW=pass,
IPA=primary.server.com, POA=9000

Znaczenie poszczególnych komend zostało
opisane w rozdziale Komendy SMS.

Wszystkich podłączeń należy dokonywać przy  wyłączonym

zasilaniu urządzenia.

Gniazda  oraz  interfejsy  mogą  ulec  uszkodzeniu,  przy

podłączaniu ich podczas pracy uruchomionego urządzenia.

Po  poprawnym  podłączeniu  i  włączeniu  zasilania,  na

urządzeniu zaświeci się zielona dioda POWER. 

Mruganie niebieskiej diody LAN informuje o próbie połączenia

się do serwera. 

Poprawne  połączenie  do  serwera  po  torze  LAN

sygnalizowane  jest  ciągłym  świeceniem  niebieskiej  diody

LAN.

Szczegóły  dotyczące  sygnalizowania  stanu  urządzenia

diodami opisane zostało w rozdziale Sygnalizacja

6.4 Linia EOL

W  przypadku  podłaczenia  do  wejścia  czujki  w  opcji  EOL  poprzez  linię  trójstanową
(dozorowaną), linia taka musi być zakończona rezystorem 2.2kOhm, zgodnie z  poniższym
schematem:



Arrow 10124

© 2016 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a

7 Pierwsza konfiguracja urządzenia

W  tym  rozdziale  użytkownik  znajdzie  informacje  dotyczące  instalacji  sterowników  oraz
konfiguracji  urządzenia  Arrow  Solo  oraz  Arrow  Duo  przy  pomocy  instalatora  narzędzia
konfiguracyjnego.
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7.1 Instalacja programu konfiguracyjnego

Program konfiguracyjny dla urządzenia Arrow Solo/Duo dostępny jest z pliku instalacyjnego,
możliwego do pobrania ze strony producenta.

Minimalne wymagania sprzętowe programu:
Komputer: Celeron Dual-Core, 64 MB RAM

System operacyjny: Windows XP 32/64, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (również
aktualizacja 8.1)
Monitor: kolorowy, rozdzielczość min. 800x600

port USB

Nie  należy  podłączać  urządzenia  do  komputera  przed

uruchomieniem instalatora!
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Aktualny instalator konfiguratora wraz  ze  sterownikami oraz

instrukcją urządzenia dostępny jest do pobrania ze strony:

www.next.biz.pl

Pliki  dostępne  są  na  zakładce  Wsparcie  -  Produkty  po

wybraniu programów dla Arrow Solo/Duo.

Instalacja programu konfiguracyjnego:

1. Ze strony producenta pobrać Instalator Arrow
2. Uruchomić  instalator,  który  krok  po  kroku  przeprowadzi  użytkownika  przez  instalacje

konfiguratora, sterowników urządzenia oraz instrukcji
3. Po pomyślnej instalacji, na pulpicie utworzone zostaną skróty do instrukcji urządzenia oraz

programu konfiguracyjnego

Przed  instalacją  programu  należy  upewnić  się,  że

urządzenie NIE JEST lub nie było podłączone do komputera

za pomocą kabla USB. Urządzenie należy podłączyć dopiero

po instalacji programu. 

7.2 Instalacja sterowników urządzenia

Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić  się, że konfigurator wraz  ze sterownikami
został  uprzednio zainstalowany (szczegóły  Instalacja  programu konfiguracyjnego). W  celu
instalacji sterowników w systemie Windows należy:

1. Podłączyć za pomocą kabla USB - miniUSB urządzenie do komputera
2. Włączyć zasilanie urządzenia (szczegóły Montaż i podłączenie urządzenia)
3. System automatycznie wykryje urządzenie i zainstaluje sterowniki

Poprawność instalacji sterownika można sprawdzić w menadżerze urządzeń, dostępnego z

menu "Start  ->  Panel  Sterowania  ->  Menedżer  urządzeń  ->  Porty"  lub  po  uruchomieniu

komendy  "mmc  devmgmt.msc".  Po  rozwinięciu  widoku  portów  pojawi  się  podłączone

urządzenie Arrow z przypisanym numerem portu COM.

Urządzenie Arrow  będzie widoczne w  systemie, dopiero  po

włączeniu zasilania.

http://www.next.biz.pl
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W przypadku nierozpoznania podłączonego urządzenia

należy zaktualizować oprogramowanie sterownika ręcznie,

poprzez wybór opcji, dostępnej z prawego przycisku myszki.

Sterowniki do aktualizacji dostępne są w podkatalogu drivers

w katalogu utworzonym przez instalator (domyślnie Program

Files/Next/Arrow/Drivers).

7.3 Konfiguracja podstawowa urządzenia

W celu wprowadzenia podstawowej konfiguracji urządzenia, umożliwiającej komunikację z

Centrum Monitoringu poprzez wykorzystanie kanałów transmisji Ethernet/GPRS należy:

1. Zainstalować program konfiguracyjny oraz sterowniki urządzenia (szczegóły Instalacja

programu konfiguracyjnego oraz Instalacja sterowników urządzenia).
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2. Uruchomić program DeviceConfigurator (szczegóły Konfiguracja zaawansowana)

3. Odczytać numer port COM dostępnego dla urządzenia Arrow z menadżera urządzeń

(szczegóły Instalacja programu konfiguracyjnego)

4. W programie konfiguracyjnym wybrać z menu opcję Preferences i wpisać odpowiedni port

COM urządzenia Arrow (analogiczny numer portu sam jak w Menedżerze urządzeń) 

4. Zapisać zmiany

5. Odczytać aktualną konfigurację podłączonego urządzenia poprzez wybór opcji Read from

device lub przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl + L
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Przy  pomocy  opcji  Set  default  (Ctrl  +  D)  można  ustawić

domyślne  wartości  konfiguracyjne,  zalecane  przez

producenta. Spowoduje  to  zastąpienie  aktualnych  wartości

odczytanych z urządzenia.

6. Podać hasło serwisowe wymagane do odczytu konfiguracji z urządzenia

Domyślnie  urządzenia  od  producenta  mają  wyłączoną

kontrole  haseł  (patrz  Konfiguracja  zaawansowana  -

Połączenie). Dostęp do odczytu możliwy jest  przez  podanie

pustego lub dowolnego hasła.

7. Ustawić podstawowe parametry dla komunikacji urządzenia z Centrum Monitoringu

(zakładka Connection), w tym:
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LAN1 - konfiguracja połączenia sieciowego, za pomocą którego urządzenie będzie

przesyłać i odbierać dane, w tym:

o Enable DHCP - zaznaczenie opcji umożliwi pobranie adresu z serwera DHCP, przy

odznaczonej opcji należ podać:

IP address - adres IP interfejsu LAN urządzenia

Subnetwork mask - maska podsieci sieci LAN

Default gateway - domyślna brama sieci LAN

GSM Network - określić nazwe APN, użytkownika, jego hasło oraz wartość kodu PIN do

karty SIM, aby móc korzystać z transmisji danych za pomocą sieci GSM 

o APN - nazwa punktu dostępowego wskazująca na konkretną sieć pakietową

o APN user - nazwa użytkownika APN

o APN password - hasło użytkownika APN

o SIM PIN - kod PIN dla karty SIM danego operatora

Wprowadzenie nieprawidlowego kodu PIN'u moze skutkować

zablokowanie karty SIM.

Dla karty bez zabezpieczenia PIN należy zostawić pole puste
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Dane dotyczące APN należy uzyskać od wybranego

operatora komórkowego.

Dla operatora GSM Orange Polska należy podać:

APN - internet

Nazwa użytkownika - internet

Hasło - internet

Application server - w tym miejscu użytkownik wybiera kanały komunikacji urządzenia z

serwerem centrum monitorowania. Należy podać również adresy IP serwera głównego

oraz zapasowego dla komputera stacji monitorującej, jak również odpowiednie porty po

których urządzenie Arrow ma wysyłać sygnały

o Kanał:

LAN1 - transmisja za pomocą kabla sieciowego

GPRS - wysyłanie danych torem GSM

SMS as alternative of GPRS - alternatywa dla GPRS, możliwość przesyłania danych

za pomocą wiadomości tekstowych

o Primary IP/Port - adres IP lub nazwa domenowa serwera głównego oraz jego port dla

centrum monitorowania dla kanału LAN1/GPRS

o Secondary IP/Port - adres IP lub nazwa domenowa serwera zapasowego oraz jego port

dla centrum monitorowania, opcjonalny przy brak połączenia z serweram głównym dla

kanału LAN1/GPRS

o Primary DNS - adres IP głównego DNS 

o Secondary DNS - adres IP zapasowego DNS

o Telephone number for SMS and CLIP - numer telefonu do centrum monitorowania dla

kanału SMS

Należy  pamiętać  o  zmianie  parametru  serwera  przy

pierwszej  konfiguracji  urządzenia  (adres  IP  oraz  Port),  do

którego  urządzenie  Arrow  będzie  wysyłać  sygnały  i

zdarzenia.
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1 Opcja dla urządzenia Arrow Duo.

8. Zapisać zmienioną konfigurację do urządzenia poprzez wybór opcji Write to device lub

przy pomocy skrótu klawiszowego CTRL+W

9. Podać hasło serwisowe wymagane do zapisu konfiguracji na urządzeniu
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Domyślnie  urządzenia  od  producenta  mają  wyłączoną

kontrole  haseł  (patrz  Konfiguracja  zaawansowana  -

Połączenie). Dostęp do  zapisu możliwy  jest  przez  podanie

pustego lub dowolnego hasła.

Po wysłaniu nowej konfiguracji nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia, wraz z nowymi

parametrami konfiguracyjnymi.

Dodatkowe opcję konfiguracyjne opisane zostały w rozdziale Obsługa programu

konfiguracyjnego.

Producent sugeruje zmianę hasła konfiguracyjnego podczas

wprowadzania nowej konfiguracji do urządzenia.

Zmiana konfiguracji urządzenia jest sygnalizowana

odpowiednim komunikatem wysyłanym do centrum

monitoringu.

8 Konfiguracja zaawansowana

Do konfiguracji urządzenia Arrow (Solo oraz Duo) służy program DeviceConfigurator. 
Po zainstalowaniu programu konfiguracyjnego, skrót do jego uruchomienia dostępny jest  na
pulpicie z ikony:

Konfigurator urządzeń NEXT - DeviceConfigurator.

Po uruchomieniu programu dostępne jest okno główne:
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Na oknie głównym aplikacji dostępne są obszary:

A Menu opcji konfiguratora

B Nowa konfiguracja dla wybranego urządzenia

C Otwarcie konfiguracji z pliku

D Odczyt konfiguracji z podłączonego urządzenia

E Zmiana ustawień aplikacji

F Informacje o programie 

Po  wybraniu  opcji  nowej  konfiguracji,  zostanie  domyślnie

otwarta  zakładka  z  pomocą  dotyczącą  szybkiego

uruchomienia wybranego urządzenia
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Wybranie  opcji  odczytu  konfiguracji  z  podłączonego

urządzenia,  wymaga  podanie  aktualnego  hasła  instalatora

urządzenia (domyślnie kontrola haseł jest wyłączona)

Z menu opcji dostępne są funkcję wraz ze opcjonalnymi skrótami klawiszowymi:

Back to Home - powrót do okna głównego aplikacji 

Default - wczytanie domyślnej, proponowanej przez producenta konfiguracji dla urządzenia
Arrow
Read from device - wczytanie konfiguracji z podłączonego do komputera urządzenia

Write to device - zapisanie konfiguracji do podłączonego z komputerem urządzenia

Read from file - wczytanie konfiguracji z pliku .ndc

Write to file - zapis konfiguracji do pliku .ndc

Reset device configuration to default - przywrócenie konfiguracji fabrycznej urządzenia

Wczytanie konfiguracji, w tym konfiguracji domyślnej nie jest

równoznaczne z  zapisaniem jej  na urządzeniu. W  tym celu

należy po wczytaniu konfiguracji wybrać  opcję zapisania do

urządzenia.

Dla opcji zmiany ustawień aplikacji wyświetla się okno z możliwością wyboru portu dla
podłączonego urządzenia (szczegóły Konfiguracja podstawowa urządzenia).

Po wyborze konfiguracji urządzenia Arrow dostępne są opcje:
Pomoc - szczegóły dotyczące instalacji oraz podłączenia urządzenia

Połączenie - konfiguracja połączenia urządzenia z centrum monitoringu

Wejścia - konfiguracja wejść urządzenia

Wyjścia - konifguracja wyjść urządzenia

Monitoring - szczegóły sygnalizacji urządzenia

Limity oraz telefony - ustawienia limitów transmisji danych oraz akceptowanych numerów

Centrala alarmowa i linia miejska - konfiguracja paramatrów połączenia centrali alarmowej
oraz linii miejskiej
Firmware - aktualizacja oprogramowania urządzenia 
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Logi serwisowe - odczyt szczegółowych danych dotyczących pracy urządzenia

8.1 Połączenie

Po  przejściu na  zakładkę  Connection,  użytkownik  ma  możliwość  konfiguracji  połączenia
urządzenia Arrow.

Na zakładce dostępne są ustawienia:

Connected device - szczegóły podłączonego urządzenia:
numer seryjny - parametr tylko do odczytu

wersja aktualnego oprogramowania (firmware) - parametr tylko do odczytu

wersja aktualnej konfiguracji - parametr tylko do odczytu

wersja bootloadera - aplikacji procesora, parametr tylko do odczytu

wersja specjalna - opcjonalna wersja specjalna urządzenia, parametr tylko do odczytu

numer konta - numer (poza numerem seryjnym) z jakim urządzenie zgłasza zdarzenia do
centrum monitoringu

LAN1  - konfiguracji połączenia urządzenia przez sieć lokalną
Enable DHCP - włączenie tej opcji uaktywni protokół DHCP urządzenia Arrow Duo

IP address - adres IP karty sieciowej urządzenia Arrow Duo

Subnetwork mask - maska podsieci dla urządzenia Arrow Duo

Default gateway - brama domyślna dla urządzenia Arrow Duo

MAC address - adres MAC urządzenia Arrow Duo

GSM network - konfiguracji sieci GSM dla karty zamontowanej karty SIM
APN - nazwa wskazująca na konkretną sieć GSM
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APN user - Username konkretnej sieci GSM

APN password - Password konkretnej sieci GSM

SIM pin - numer pin przypisany do danej karty SIM

Informację  dotyczące  konfiguracji  sieci  GSM  (APN,  user

APN...)  należy  uzyskać  od  swojego  operatora  sieci

komórkowej.

Application server - szczegóły połączenia urządzenia z centrum monitoringu:
Communication canal - kanał, za pomocą którego urządzenie będzie zsyłać sygnały,
możliwe ustawienia:
o LAN1 

o GPRS
o SMS as alternative of GPRS

Primary IP/Port - adres IP lub nazwa domenowa serwera głównego oraz jego port

Secondary IP/Port - adres IP lub nazwa domenowa serwera zapasowego oraz jego port 

Primary/secondary DNS - adres podstawowego oraz zapasowego serwera DNS,
umożliwiającego translację nazwy domenowej serwera na adres IP  (opcjonalne)
Send data to both servers - wysyłanie danych do obu podanych serwerów (podstawowy i
zapasowy) w tym samym czasie

W  przypadku  zaznaczenia  tej  opcji  odbiór  sygnałów

wysłanych do serwera zapasowego nie jest potwierdzany.

Enable test trough LAN canal with interval1 - wysyłanie sygnału testowego kanałem LAN co
podany okres czasu (sekundy)
Enable test trough GPRS canal with interval - wysyłanie sygnału testowego kanałem GPRS
co podany okres czasu (sekundy)

Zalecane okresy testów dla kanałów LAN1 oraz GPRS to 300

sekund (5 minut).

Enable alternative communication canal testing1 - wysyłanie zdarzeń testowych
jednocześnie kanałami LAN i GPRS zgodnie z ustawionymi okresami czasu
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Włączenie  wysyłania  testów  dwoma  kanałami,  spowoduje

stałe  utrzymywanie  sesji  GPRS,  co  ma  wpływ  na  koszty

użytkowania.

Reset modem after GPRS failure after - restart modemu GSM w przypadku problemów w
określonym czasie z połączeniem GPRS 
Telephone number for SMS and CLIP - numer telefonu, na który zostanie wysłany SMS lub
zostanie wykonane połączenie przy aktywnym kanale SMS
Enable test trough GSM canal with interval - wysyłanie sygnału testowego kanałem GSM co
podany okres czasu (sekundy)

Zalecany okres  testów  dla kanału GSM (sms/clip)  to  86400

sekund (24 godziny).

Test GSM canal by sending - format sygnału testowego dla kanału SMS
o SMS - wiadomość tekstowa
o CLIP - sygnał dzwonienia

Reset modem after GSM failure after - restart modemu GSM w przypadku problemów w
określonym czasie z połączeniem GSM 
Reset device after GSM failure after - restart urządzenia w przypadku problemów w
określonym czasie z połączeniem GSM
Enable communication encryption - włączenie szyfrowania komunikacji pomiędzy
urządzeniem oraz centrum monitoringu
Encryption key - wartość klucza szyfrującego dla komunikacji 

Klucz  szyfrowania  MUSI  posiadać  minimum  18  znaków,

analogiczny  klucz  musi  być  wprowadzony  w  centrum

monitoringu, w celu prawidłowej komunikacji z  urządzeniem.

Przykładowy klucz szyfrowania: 'ABCDEFGH0123456789'

Device access - ustawienia uprawnień dostępu do konfiguracji, wykonywania komend i
aktualizacji oprogramowania dla urządzenia Arrow

Remote operator code - hasło dostępu do wykonywania zdalnych komend

Installator code - hasło dostępu do wykonywania zdalnych komend, odczytu i zapisu
konfiguracji oraz wysłania nowego firmware dla urządzenia Arrow
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Podanie  pustego  hasła  dla  operatora  lub  instalatora

spowoduje  wyłączenie  kontroli  haseł  przez  urządzenie.

Dostęp do funkcji operatora lub instalatora będzie możliwy z

podaniem  pustego  lub  dowolnego  hasła.  Domyślnie

urządzenia  mają  WYŁĄCZONĄ  kontrole  haseł.  Zaleca  się

ustawić odpowiednie hasła przy pierwszej konfiguracji.

Producent  zaleca  ze  względów  bezpieczeństwa,  aby  kody

dla użytkownika zdalnego jak i hasło dla serwisanta posiadały

minimum  10  znaków  alfanumerycznych.  W  przypadku  nie

spełnienia  tych  wymagań  zostanie  wyświetlony  komunikat

ostrzegawczy.

Enable remote configuration and firmware upgrade (both for GPRS/Ethernet and SMS) -
włączenie opcji zdalnej konfiguracji urządzenia oraz aktualizacji firmware po wszystkich
kanałach
Enable arming, disarming and executing commands from monitoring center (through
GPRS/Ethernet canal) - włączenie wykonywania komend, w tym zmiany stanu urządzenia
(zdalne uzbrojenie lub rozbrojenie) z centrum monitoringu po kanałach GPRS lub Ethernet1

Enable arming, disarming and executing commands through SMS canal and Clip -
włączenie wykonywania komend, w tym zmiany stanu urządzenia (zdalne uzbrojenie lub
rozbrojenie) poprzez kanał GSM (szczegóły Komendy SMS)
Enable logging - włączenie możliwości zapisu zdarzeń urządzenia do wewnętrznej
pamięci urządzenia (szczegóły Logi serwisowe).

1  Opcje  konfiguracji  TYLKO  dla  urządzenia  ArrowDuo  -

niedostępne dla urządzenia ArrowSolo

8.2 Wejścia

Zakładka Inputs służy do konfiguracji wejść urządzenia - 8 linii wejściowych NO/NC/EOL oraz
2 linii sabotażowych.
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Na zakładce dostępne są ustawienia:
Input event code format - format kodowania dla zdarzeń z wejść:

Contact ID - od 4 do 8 znaków numerycznych

SIA - 2 znaki (duże litery)

Ademco Express - 2 znaki alfanumeryczne

Mode - tryb pracy wejścia:
NO - styk normalnie otwarty

NC - styk normalnie zwarty

EOL - styk z linią trójstanową (dozorową) (patrz Linia EOL)

Lock -  blokada danego wejścia, należy podać:
Status change per hour -  ilość zmiany stanu w ciągu godziny, po którego przekroczeniu
wejście zostanie zablokowane

Kody zdarzeń:
Restore code - zgłaszany kod zdarzenia dla normalizacji stanu wejścia

Alarm code - zgłaszany kod zdarzenia dla naruszenia stanu wejścia

Kody alarmowe i normalizujące stan urządzenia musza być

kompatybilne z wybranem standardem:

Contact ID

SIA

Ademco Express

W przypadku włączenia Funkcji centralkowych dla urządzenia, możliwe jest skonfigurowanie
wejścia w tryb zmiany stanu urządzenia:
State change - określenie sposobu uzbrajania/rozbrajania wejścia:
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Impuls  arm/disarm  -  impulsowa  zmiana  wejścia  spowoduje  uzbrojenie  lub  rozbrojenie
urządznia, w zależności od poprzedniego stanu urządzenia
State change arm/disarm - zmiana stanu wejścia z  niski na wysoki powoduje uzbrojenie
urządzenia, zmiana stanu wejścia z wysoki na niski powoduje jego rozbrojenie
Impuls arm - impulsowe uzbrojenie wejścia,

Impuls disarm - impulsowe rozbrojenie wejścia.

W  przypadku restartu urządzenia, zapamiętywany  jest  stan

urządzenia

Przy włączonych funkcjach centralkowych zdarzenia z wejść wysyłane są w  zależności od
aktualnego stanu urządzenia (uzbrojony/rozbrojony) oraz konfiguracji wejścia:

State independant -  wejście wysyła wszystkie zdarzenia z  wejść  NO/NC  niezależnie  od
stanu urządzenia (uzbrojony/rozbrojony),
Stete  dependant  -  sygnały  z  wejścia  przesyłane  są  TYLKO  w  stanie  uzbrojonym
urządzenia.

8.3 Wyjścia

Zakładka Outputs służy do konfiguracji dwóch wyjść OC dla urządzenia Arrow

Na zakładce dostępne są ustawienia:
Enable - włączenie obsługi wybranego wyjścia

Type - typ wyjścia:
o monostable - jeden stan, z określonym czasem aktywności wyjścia

Output work time - czas aktywności wybranego wyjścia w milisekundach dla wyjścia
monostabilnego

o bistable - dwa stany (aktywny/nieaktywny) 

Oraz opcje dostępne po włączeniu funkcji centralkowych:
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o signal on arm/disarm - informowanie za pomocą wyjścia o zmianie stanu urządzenia
jednokrotny sygnał dźwiękowy w przypadku uzbrojenia urządzenia,
dwukrotny sygnał dźwiękowy w przypadku rozbrojenia wejścia,
czterokrotny sygnał dźwiękowy w trakcie rozbrojenia wejścia w sytuacji gdy był syganł
alarmowy.
aktywny przez minute sygnał - w przypadku naruszenia wejścia przy uzbrojonym
stanie urządzenia

o inform about state - informowanie o stanie wejścia:
wyjście nieaktywne - dla stanu rozbrojonego
wyjście aktywne - dla stanu uzbrojonego

Dla wyjścia można określić również nazwy:
Name - nazwa wyjścia, wykorzystywana dla komend SMS
o Inactive state name - nazwa dla stanu nieaktywnego dla typu bistable
o Active state name - nazwa dla stanu aktywnego dla obu typów

Wyjście może być aktywowane w zależności od zdarzenia:
Enable after connection with server down - aktywacja wyjścia przy braku połączenia z
serwerem
Enable after receiving valid CLIP -  aktywacja wyjścia po otrzymaniu połączenia CLIP z
akceptowalnego numeru (szczegóły Limity oraz telefony).
Enable after error - aktywacja wyjścia w przypadku wystąpienia błędu (szczegóły Lista
błędów)
Enable after changing of input state to active -  aktywacja wyjścia po zmianie wybranego
wejścia (linie wejściowe oraz sabotażowe) ze stanu nieaktywnego na aktywny (szczegóły 
Wejścia)
Enable after GSM network down - aktywacja wyjścia po braku połączenia z siecią GSM

Enable after receive valid command - aktywacja wyjścia po otrzymaniu komendy SMS lub z
centrum monitoringu (szczegóły Komendy SMS)
Enable after DTMF received - aktywacja wyjścia po otrzymaniu sygnalizacji tonowej z
podłączonej centrali alarmowej

Możliwe  jest  zaznaczenie  tylko  jednej  opcji  aktywacyjnej

wyjścia.

Nazwy  wyjść  oraz  stanów  wymagane  są  dla  sterowania

wyjściami przez komendy SMS (szczegóły Komendy SMS).

8.4 Monitoring

Zakładka monitoring służy do szczegółowej  konfiguracji  dostępnych zdarzeń z  urządzenia
Arrow
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Na zakładce dostępne są ustawienia:
Power down delay - opóźnienie zgłoszenia braku napięcia w ms.

Enable accumulator testing - testowanie akumulatora urządzenia

Disable accumulator charging - wyłączenie ładowania akumulatora

W  przypadku podłączenia zasilania napięcia stałego  innego

niż  akumulator  należy  wyłączyć  opcję  łądowania.  

Nieprawidłowa  konfiguracja  może  spowodować  trwałe

uszkodzenie urządzeń.

Enable statistics - aktywację sygnałów statystycznych wysyłanych do stacji monitoringu, w
tym:
o ilość danych wysyłanych przez urządzenie
o ilość danych przesyłanych do urządzenia
o transmisja głosowa

Włączenie wysyłania informacji statystycznych jest związane

z  dodatkowymi  informacjami  przesyłanymi  do  centrum

monitoringu, w  związku z  tym  wpływa  na  koszty  transmisji

GRPS.
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Statystyki  oraz  kontrola  kosztów  odbywa  się  po  stronie

oprogramowania stacji monitoringu - Kronos NET

Konfiguracja związana z funkcjami centralkowymi:

Enable alarm central functions - aktywacja funkcji centralkowej urządzenia (szczegóły 

Funkcje centralkowe):

o Remote arm and disarm by - możliwość zdalnego uzbrojenia/rozbrojenia transmitera

przez kanał GSM, czyli sygnał CLIP lub wiadomość SMS (szczegóły Komendy SMS),

Off - opcja zdalnej zmiany stanu przez kanał GSM wyłączona,

SMS - zmiana stanu włączona poprzez komendę SMS,

CLIP - zmiana stanu włączona poprzez wysłanie sygnału CLIP (wykonanie połączenia

na numer transmitera),

o Answer via SMS on remote arm - włączenie odpowiedzi potwierdzającej zmianę stanu

urządzenia z kanału GSM,

o Arm command - treść komendy SMS zmieniającej stan urządzenia na uzbrojony

(domyślnie ARM),

o Disarm command - treść komendy SMS zmieniającej stan urządzenia na rozbrojony

(domyślnie DISARM),

o Delay on enter [s] - opóźnienie zgłaszania naruszenia wejść przy uzbrojonym

urządzeniu, umożliwiające rozbrojenie urządzenia w określonym czasie,

o Delay on exit [s] - opóźnienie uzbrojenia urządzenia, umożliwiające opuszczenie

uzbrajanego obiektu.

Kontrola łączności wejść oraz transmisji DTMF

Enable DTMF test - testy aktywności sygnalizacji tonowej z centrali alarmowej w
określonym czasie
Enable NO/NC test - testy linii wejściowych oraz sabotażowych na podstawie zmiany
stanu w określonym czasie

W przypadku braku transmisji z  centrali alarmowej  po łączu

DTMF  lub  zmiany  stanu  wejść  w  określonym  czasie

urządzenie wysyła do centrum monitoringu zdarzenie.

Monitorowane zdarzenia wysyłane do centrum monitoringu wraz z określeniem kanału
transmisji:

Monitored events - monitorowane zdarzenia z urządzenia, w tym alarmy oraz normalizacje
w kanałach (LAN1, GPRS, SMS) dla zdarzeń typu:
o Input 1-8
o Tamper 1-2
o AC loss
o Battery loss
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o Voltage low sleep
o Output 1-2
o DTMF received
o Service mode
o Device reset
o Errors
o Input 1-8 lock
o Tamper 1-2 lock
o SMS limit reached
o Configuration changed
o CLIP received
o GSM loss
o GPRS loss
o Server communication loss
o Communication canal changed to SMS
o Device start
o Device time update
o Modem reset
o LAN cable plugin
o GPRS limit reached
o NO/NC test
o DTMF test

1  Opcja  LAN dotyczy  TYLKO  urządzenia  ArrowDuo  -  jest

niedostępna dla urządzenia ArrowSolo

8.5 Limity oraz telefony

Zakładka  limity  oraz  telefony  dotyczy  konfiguracji  limitów  przesyłanych  danych  oraz
akceptowanych przez urządzenie numerów telefonów.
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Na zakładce dostępne są ustawienia:
Enable SMS limit - aktywacja limitu wysłanych wiadomości SMS z urządzenia,
przekroczenie limitu spowoduje zgłoszenie zdarzenia z urządzenia oraz opcjonalnie
zablokuje kanał transmisji
o SMS limit -  maksymalna ilość wysyłanych wiadomości SMS
o Block SMS canal after limit reached - blokowanie wysyłania wiadomości po

przekroczeniu podanego limitu
Enable GPRS limit - aktywacja limitu wysłanych danych przez kanał GPRS, przekroczenie
limitu spowoduje zgłoszenie zdarzenia z urządzenia oraz opcjonalnie zablokuje kanał
transmisji
o GPRS limit - maksymalna ilości wysłanych pakietów danych
o Block GPRS canal after limit reached - blokowanie wysłania danych po przekroczeniu

podanego limitu
o GPRS session cost -  zaokrąglanie licznika danych do podanej wartości w ramach jednej

sesji GPRS powodujących naliczenie kosztu przez operatora

Informacje  dotyczące  szczegółowych kosztów  sesji  GPRS

oraz  wysyłania  wiadomości  tekstowych należy  uzyskać  od

danego operatora telefonii komórkowej.

Za  pomocą  komend  można  zmienić  limity  lub  zresetować

aktualne liczniki dla wysłanych wiadomości SMS lub danych

GPRS (szczegóły Komendy SMS).

Accepted phone numbers for SMS - akceptowalne numery dla odbioru wiadomości z 
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komendami SMS
o Accept all - akceptowanie wiadomości ze wszystkich numerów telefonów
o Reject all - odrzucenie wszystkich wiadomości z jakiegokolwiek numeru telefonu
o Accept from list - po zaznaczeniu opcji, możliwość skonfigurowania do 10

akceptowanych numerów telefonów
Accepted phone numbers for GSM -  akceptowalne numery dla odbioru wysterowania
wyjścia poprzez nawiązanie połączenia CLIP (szczegóły Wyjścia)
o Accept all - akceptowanie połączeń ze wszystkich numerów telefonów
o Reject all - odrzucenie wszystkich połączeń z jakiegokolwiek numeru telefonu
o Accept from list - po zaznaczeniu opcji, możliwość skonfigurowania do 10

akceptowanych numerów telefonów

8.6 Centrala alarmowa i linia miejska

Zakładka Alarm panel and landline służy  do  konfiguracji  połączenia  z  podłączoną  centralą
alarmową oraz linią miejską.

Na zakładce dostępne są ustawienia:
Enable external land line - aktywacja podłączonej linii miejskiej (szczegóły Montaż i
podłączenie urządzenia).
Prefix for redirection to external land line - po odebraniu tonowo określonego numeru
prefiksu z podłączonej centrali alarmowej, zostanie na podany okres czasu aktywowana
linia miejska, pozwalająca na bezpośrednią transmisję DTMF do centrum monitoringu

Uwaga!  Po  przesłaniu  prefiksu,  centrala  alarmowa  musi

wykonać  pauzę,  przed  wybraniem  prawidłowego  numeru

telefonu centrum monitoringu.
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Maximum transmission time -  czas aktywności linii miejskiej po wykryciu prefiksu

Po  odebraniu  prefiksu,  na  czas  aktywności  linii  miejskiej

transmiter ignoruję komunikację DTMF z centrali alarmowej

Automatic redirection to external landline - aktywna linia miejska, w przypadku określonych
zdarzeń:
o Nigdy nie przekierowuj
o Po utracie sieci GSM
o Przy braku połączenia do serwera 

Transmission format - format transmisji centrali alarmowej:

Format transmiji do wyboru:
o DTMF - format transmisji za pomocą sygnalizacji tonowej

Do not control checksums - zaznaczenie opcji wyłączy sprawdzenie sum kontrolnych
dla transmisji DTMF z centrali alarmowej,
Acknoweledge lenght - długość potwierdzenia, do wybory 

Short - 200 ms

Long - 750 ms
o FSK - format transmisji za pomocą protokołu FSK

Amount of handshake - ilość prób uzgodnień

Wait for transmission - czas oczekiwania na transmisje

Maximum transmission time - maksymalny czas transmisji

Generate 440 Hz dialtone - generowanie sygnału dla linii centrali alarmowej 440Hz

Acknowledgment delay - opóźnienie potwierdzenia zdarzeń dla centrali alarmowej

Ustawienia formatu transmisji,  w  tym  długość  potwierdzeń,

należy  dokonywać  w  odniesieniu  do  instrukcji  centrali

alarmowej.

8.7 Firmware

Zakładka Firmware służy do zmiany/aktualizacji aktualnego oprogramowania urządzenia
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Na zakładce dostępne są opcje:

Firmware file path - ścieżke do pliku z oprogramowaniem

Start - rozpoczęcie procesu aktualizacji

Cancel - przerwanie opcji aktualizacji

Procedura aktualizacji  oprogramowania  nie  usuwa  bieżącej

konfiguracji  urządzenia,  jednakże  przed  przystąpieniem  do

aktualizacji  producent  zaleca  wykonanie  kopii  aktualnej

konfiguracji do pliku.

Po naciśnięciu przycisku Start użytkownik musi podać  hasło

do zmiany konfiguracji - ustawiane na zakładce

Connection -> Installator code.

Po  naciśnięciu  przycisku  Cancel  podczas  aktualizacji

firmware,  nie  zostaną  wprowadzone  żadne  zmiany  w

oprogramowaniu  urządzenia  -  zostanie  przywrócone

poprzednie oprogramowanie.

8.8 Logi serwisowe

Logi  serwisowe  umożliwiają  diagnostykę  urządzenia,  zawierają  szczegółowe  informacje
dotyczące pracy urządzenia.
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Zdarzenia zapisywane są w lokalnej pamięci w przypadku:
zgłoszenia błędów pracy urządzenia

przejścia  w  tryb  serwisowy  przez  przytrzymanie  na  9  sekund  przycisku  funkcyjnego
(szczegóły Przycisk funkcyjny i reset)
wykonania  komendy  GSM  lub  z  centrum  monitoringu  (Ethernet/GPRS)  (szczegóły
Komendy SMS)

Odczyt  logów  możliwy  jest  z  konfiguratora,  zarówno  przy  połączeniu  USB  jak  i  zdalnie
poprzez kanał Ethernet/GPRS.

9 Funkcje centrali alarmowej

Transmiter może pełnić rolę prostej centrali alarmowej. W  takim wypadku w  zależności od
stanu urządzenia (uzbrojony bądź rozbrojony) przesyła lub ignoruje zdarzenia z określonych
wejść, np. podłączonych czujek.

Stan urządzenia może być zmieniony poprzez
zmianę stanu jednego z wejść (np. podłączonego pilota) (szczegóły Wejścia)

zdefiniowaną komendę SMS (szczegóły Monitoring)

zdalną komendę z centrum monitoringu.
Każda  zmiana  stanu  może  być  ustawiona  z  opóźnieniem,  co  pozwoli  na  opuszczenie
obiektu w przypadku uzbrojenia lub umożliwi rozbrojenie obiektu w określonym czasie.
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Do  wyjścia  może  być  podłączony  sygnalizator  dźwiękowy,  który  informuje  o  aktualnym
stanie, zmianie stanu lub naruszeniu obiektu (szczegóły Wyjścia).

Używając urządzenia jako centrali alarmowej, czujniki i
sygnalizator należy zasilić z zewnętrznego źródła.

10 Komendy SMS

Urządzenie  odbiera  wiadomości  SMS.  Na  podstawie  treści  wiadomości  można  zmienić
konfiguracje  podstawową  urządzenia,  w  tym  również  limity  danych  jak  i  wysterować
określone wyjście.
Wiadomości  mogą  być  akceptowane  ze  wszystkich  lub  tylko  określonych  numerów
telefonów. Lista uprawnionych numerów  telefonów  dostępna jest  w  konfiguracji urządzenia
(szczegóły  Limity oraz telefony). 

Urządzenie zostało zabezpieczone przed nieautoryzowanym

wykonaniem  komendy  poprzez  wymóg  podania  hasła

zdefiniowanego dla urządzenia (szczegóły konfiguracji hasła

w rozdziale - Połączenie).

W związku z tym do każdej wiadomości tekstowej wysyłanej

do urządzenia należy podać  hasło  serwisowe  poprzedzone

komendą PAS=<hasło>, np. 

PAS=nextinstallator

Dla domyślnej konfiguracji kontrola haseł jest wyłączona.

Komendy urządzenia mogą być wysłane za pomocą jednej
wiadomości. Każdą następną komendę należy oddzielić od
poprzedniej spacją lub przecinkiem, kolejność poleceń w

SMS jest dowolna, np. 

PAS=nextinstalator APN=internet USR=user
PSW=pass

lub
PAS=nextinstalator,PSW=pass,USR=user,APN=int

ernet

Komendy zmiany konfiguracji urządzenia (wymagają hasła instalatora):

Komenda Opis
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PIN  =  <pin  karty
SIM>

Podanie PIN'u dla zamontowanej w urządzeniu karty SIM

APN  =  <nazwa
APN>

Podanie nazwy serwera APN

USR  =  <użytkownik
APN>

Nazwa użytkownika APN

PSW  =  <hasło
APN>

Hasło użytkownika APN

IPA = <adres IP> adres IP lub nazwa domenowa serwera głównego 

IPA2=<adres IP> adres IP lub nazwa domenowa serwera zapasowego

POA = <port IP> Port IP do połączenia używany przez serwer główny

POA2=<port IP> Port IP do połączenia używany przez serwer zapasowy

DNS1=<IP> Serwer DNS podstawowy

DNS2=<IP> Serwer DNS zapasowy

GPRSTST=<time> test okresowy GPRS [s]

SMSTST=<time> test okresowy SMS [s]

ENC=<1/0> włącznie / wyłaczenie szyfrowania

CALAN=GPRS tryb wysylania danych tylko  GPRS

CANAL=GPRSSMS tryb wysylania danych  GPRS + SMS

CANAL=GPRSLAN tryb wysylania danych  LAN + GPRS

CANAL=LAN tryb wysylania danych tylko LAN

CANAL=LANGPRS tryb wysylania danych  LAN + GPRS

CANAL=LANGPRSS
MS

tryb wysylania danych  LAN + GPRS + SMS

LOA = <limit SMS> Ustawienie limitu wysłanych z urządzenia wiadomości SMS

RSC = 1 Reset licznika wiadomości SMS

RGC = 1 Reset licznika licznika danych GPRS

RST=1 Ponowne  uruchomienie  urządzenia  Arrow  (dostępne  również  z
hasłem operatora)

NPS  =  <hasło
instalatora>

Zmiana hasła instalatora

LOG=1 Właczenie logowania urządzania (patrz Logi serwisowe)  (dostępne
również z hasłem operatora)

LOG=0 Wyłączenie  logowania  urządzenia   (dostępne  również  z  hasłem
operatora)
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KEY=<klucz
szyfrujący>

Ustawienie klucza szyfrującego dla transmisji LAN/GPRS

Reset  licznika  wiadomości  SMS  i/lub  danych  GPRS

powoduje  wyzerowanie  aktualnego  stanu  wysłanych

wiadomości/bajtów.

Zmiana konfiguracji połączenia z serwerem wymaga restartu

urządzenia, w związku z tym SMS z komendą zmiany

konfiguracji urządzenia powinień być zakończony komenda

RST=1. Przykładowy SMS z konfiguracją urządzenia: 

PAS=nextinstalator, APN=internet,

USR=internet,IPA=server.next.biz.pl,POA=5000

,RST=1

Komendy odczytu konfiguracji oraz aktualnych limitów urządzenia

Komenda Opis

SGC = 1 Wymaga hasła instalatora:
W odpowiedzi urządzenie wysyła do użytkownika wiadomość zwrotną z:

ustawioną nazwą serwera APN (APN=...)

login i hasło używane przez użytkownika APN (USR=... PSW=...)

adres serwera podstawowego, do którego łączy się urządzenie (IPA=...)

port serwera podstawowego (POA=...)

limit wysłanych przez urządzenie wiadomości SMS (LOA=...)

limit wysyłanych danych GPRS w kB (SGL=...)

INF = 1 Wymaga hasła instalatora lub operatora
W odpowiedzi urządzenie wysyła do użytkownika wiadomość zwrotną z:

czas ostatniego uruchomienia

właściciel oraz nazwa danego urządzenia

numeru obiektu, do którego należy urządzenia Arrow (Obj=...)

numer seryjny urządzenia (SN=...)

ustawionego limitu wiadomości SMS (LS= ...)

aktualnego licznika wysłanych wiadomości SMS (TS= ...)

ustawionego limitu przesyłanych danych GPRS (LG= ...)
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aktualnego licznika wysłanych bajtów torem GPRS (TG= ...)

wersja firmware

STA = 1 Wymaga hasła instalatora lub operatora.
W odpowiedzi urządzenie wysyła do użytkownika wiadomość zwrotną z:

czas ostatniego uruchomienia

numer seryjny urządzenia

poziom zasięgu GSM

poziom napięcia akumulatora

Stan urządzenia

Komendy wysterowania wyjść (wymagają hasła operatora lub instalatora)

Komenda Opis

<nazwa  wyjścia>  =
<nazwa stanu>

Zmiana stanu jednego z dwóch skonfigurowanych wyjść
urządzenia (patrz szczegóły w konfiguracji urządzenia - Wyjścia)

Dla wyjść  typu monostabilne, możliwe jest  podanie jednego

stanu, dla wyjść bistabilnych dostępne są dwa stany. Nazwy

wyjść oraz nazwy stanów wyjść dostępne definiowane są w

konfiguracji urządzenia Wyjścia. 

Przykładowy SMS z wysterowaniem wyjścia 1 dla domyślnej

konfiguracji urządzenia:

PAS=nextinstalator, OUTPUT1=ACTIVE

Komendy zmiany stanu urządzanie, szczegóły Funkcje centralkowe (wymagają hasła

operatora lub instalatora):

Komenda Opis

ARM/DISARM
Domyślne  komendy  dla  uzbrojenia/rozbrojenia  transmitera
(szczegóły Funkcje centralkowe).

11 Przycisk funkcyjny i reset

Na urządzeniu dostępne są przyciski (patrz Właściwości urządzenia)

Przycisk reset  powoduje ponowne uruchomienie urządzenia.

Przycisk funkcyjny  zapewnia  dodatkową  kontrolę  stanu  urządzenia,  pozwala  również  na
przywrócenie ustawień fabrycznych.

Działanie przycisku funkcyjnego zależne jest od czasu jego przytrzymania:
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l.
p.

Czas
przytrzymani
a

Funkcja Opis

I 1 sek
Tryb
serwisowy

Sygnalizacja (przez 20 sekund) stanu urządzenia oraz
ewentualnych błędów przy pomocy diód LED 
(szczegóły Lista błędów)

II 3 sek
Sprawdzenie
poziomu
zasięgu GSM

Sygnalizacja (przez 20 sekund) przez zasięgu GSM
przy pomocy diód LED:

Ilość świecących diód oznacza siłe
sygnału GSM:

0 - brak zasięgu GSM

1 - poziom na granicy zerwania sygnału

2 - poziom słaby

3 - poziom średni

4 - poziom doskonały

III 5 sek
Kontrola
połączenia z
serwerem

Wysłanie i odebranie komunikatu, sygnalizowane przy
pomocy diód LED:

Kontrola wysyłania testowego PING'a do
serwera. Jeśli:

serwer odpowie w ciągu 5 sekund
zielona dioda zacznie migać
serwer nie odpowie w ciągu 5 sekund
czerwona dioda zacznie migać

IV 7 sek
Kontrola
bufora
sygnałów

Podgląd informacji o zaległych zdarzeniach w buforze,
sygnalizowane przy pomocy diód LED:

Jeśli na urządzeniu znajdują się zaległe
zdarzenia, nie wysłane do serwera, dioda
NO/NC będzie świecić przez 5 sekund.

V 9 sek
Włączenie
logowania
urządzenia

Włączenie zapisu szczegółowych zdarzeń oraz
ewentualnych błędów, przydatnych do diagnostyki
urządzenia.
Logi zapisywane są w pamięci urządzenia, z
możliwością odczytu po połączeniu z programem
konfiguracyjnym przez USB lub LAN/GPRS
(szczegóły Logi serwisowe).

VI 30 sek Przywrócenie
ustawień
fabrycznych

Przywrócenie domyślnej konfiguracji producenta
(patrz Przywrócenie ustawień fabrycznych)

VI
I

40 sek Anulowanie
wejścia w tryb

Powoduje wyjście z trybu serwisowego, żadna z akcji
na liście nie zostanie wykonana.
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l.
p.

Czas
przytrzymani
a

Funkcja Opis

serwisowy

Kolejne  załączane  opcje  zmieniają  się  po  upłynięciu
określonego  czasu.  Przełączenie  do  następnego  wyboru
sygnalizowane jest mruganiem wszystkich diod. 

Gdy  użytkownik będzie  naciskał  przycisk  FUNC  dłużej  niż
jest  to określone, to jego puszczenie nie  spowoduje  żadnej
reakcji (kolejka opcji nie jest powtarzana).

12 Przywrócenie ustawień fabrycznych

Procedura przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia:
użytkownik przez min. 30 sekund przytrzymuje przycisku FUNC

po tym czasie diody informacyjne zaczynają mrugać przez 10 sekund

podczas uruchomienia sygnalizacji diodami należy zwolnić przycisk

konfiguracja urządzenia zostanie przywrócona do ustawień fabrycznych, proponowanych
przez producenta

Przywracanie ustawień fabrycznych dotyczy  również  haseł.
Przywrócenie  wartości  domyślnych  spowoduje  wyłączenie
kontroli  haseł  (patrz  Konfiguracja  zaawansowana  -
Połączenie).

Przytrzymanie  przycisku  funkcyjnego  powyżej  40  sekund,
spowoduje  pominięcie  procedury  przywracania  ustawień
fabrycznych (szczegóły Przycisk funkcyjny i reset)

13 Sygnalizacja LED

W tym rozdziale został opisany sposób komunikacji za pomocą diód LED urządzenia Arrow.
Diody sygnalizują o określonym stanie urządzenia:
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Dioda
Opis
diody

Status Opis stanu urządzenia

POWER

(zielona) Poprawne zasilanie urządzenia

ERROR 

(czerwona)

Zgłoszenie  błędu  urządzenia  (szczegóły
Lista błędów)

NO/NC

(żółta)

Zmiana  stanu  wejść  NO/NC  na
urządzeniu.

GSM 

(niebieska)

Modem nie zalogował się do sieci.

Modem  zalogował  się  do  sieci,  brak
połączenia z serwerm.

Modem zalogowany do sieci i serwera.

Wysyłanie lub odbieranie danych.

DIALER

(żółta)

Dialer  działa  poprawnie  i  oczekuje  na
nadawanie centrali alarmowej.

Dialer  podłączony  do  centrali  alarmowej
oczekuje na wybranie numeru tel.

Wysyłanie lub nadawanie DTMF.

LAN 

(niebieska)
1

Brak dostępnej sieci LAN

Sieć  LAN  dostępna,  brak  połączenia  z
serwerem.

Sieć LAN dostępna i aktywne połączenie z
serwerem.

Trwa  wysyłanie/odbieranie  danych  przez
LAN.

POWER 

(zielona)

ERROR 

(czerwona)

GSM 

(niebieska)

Uruchomianie urządzenia
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Dioda
Opis
diody

Status Opis stanu urządzenia

NO/NC 

(żółta)

LAN 

(niebieska)
1

1 Dioda LAN dostępna tylko w urządzeniu Arrow Duo.

14 Lista błędów

Rozdział opisuje listę błędów, które mogą pojawić się na urządzeniu.

Sygnalizacji  błędów  za  pomocą  diód  LED możliwa  jest  po

przejściu  w  tryb  serwisowy  za  pomocą  przycisku

funkcyjnego urządzenia (patrz Przycisk funkcyjny).

Lista wspólnych błędów dla urządzeń Arrow Solo oraz Arrow Duo:

Opis błędu
Sygnalizacja  za  pomocą  diód
LED

Brak karty SIM w urządzeniu

Błędny kod PIN na karcie SIM

Uszkodzenie modemu GSM

Brak/źle podłączona antena
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Brak akumulatora

Słaby poziom naładowania akumulatora

Awaria akumulatora

Uszkodzenie  układu  wytwarzania  napiecia  lini
telefonicznej 

Błąd/brak komunikacji urządzenia z centralą alarmową

Błąd/brak komunikacji z serwerem GPRS

Lista dodatkowych błędów dla urządzenia Arrow Duo (związanych z transmisją LAN).

Opis błędu Sygnalizacja  za  pomocą  diód
LED

Odłączenie kabla sieciowego od urządzenia

Serwer nie odpowiada

Diody wskazujące błąd świecą światłem ciągłym.

15 Lista kodów zdarzeń

Domyślne kody zdarzeń wraz z opisem generowane przez urządzenie:

Kod Opis

1 Input 1 violation 
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Kod Opis

2 Input 2 violation 

3 Input 3 violation 

4 Input 4 violation

5 Input 5 violation 

6 Input 6 violation 

7 Input 7 violation 

8 Input 8 violation 

0A Sabotage input 1 violation

0B Sabotage input 2 violation

1 Input 1 normalization

11 Input 1 normalization

12 Input 2 normalization

13 Input 3 normalization

14 Input 4 normalization

15 Input 5 normalization

16 Input 6 normalization

17 Input 7 normalization

18 Input 8 normalization

1A Sabotage input 1 normalization

1B Sabotage input 2 normalization

2 Input 2 normalization

21 Input 1 lock

22 Input 2 lock

23 Input 3 lock

24 Input 4 lock

25 Input 5 lock

26 Input 6 lock

27 Input 7 lock

28 Input 8 lock

2A Sabotage 1 lock

2B Sabotage 2 lock

3 Input 3 normalization

31 State of output 1

32 State of output 2

33 No events from output

34 No DTMF event

35 LAN cable available

36 DNS error

37 DHCP error
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Kod Opis

38 LAN cable fault

39 Battery connection

3A GPRS main server connection

3B GPRS backup server connection

3C LAN main server connection

3D LAN backup server connection

3E LAN connection error

4 Input 4 normalization

41 Input 1 lock restore

42 Input 2 lock restore

43 Input 3 lock restore

44 Input 4 lock restore

45 Input 5 lock restore

46 Input 6 lock restore

47 Input 7 lock restore

48 Input 8 lock restore

4A Sabotage input 1 lock restore

4B Sabotage input 2 lock restore

5 Input 5 normalization

55 Low  battery

56 Battery failure

6 Input 6 normalization

65 Battery voltage is normal

66 Pow er dow n

7 Input 7 normalization

8 Input 8 normalization

99 TEST

9E Service mode off

9F Service mode on 

A1 Received call

A2 Executed call

A3 Register in GSM

A4 Out of GSM range

A5 Problem w ith GPRS connection

A6 Connection w ith server

A7 Problem w ith server connection

A8 Device fault

A9 Buffor overflow

AA Outgoing call
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Kod Opis

AB Incoming call

AC Configuration change

AD SIM card error

AE Modem error

AF Closing connection

B0 GSM (SMS) Connection problems 

B7 Modem restart

B8 Device reset

BB Device restart

BA Exhaustion SMS counter

C0 Start-up

BE Arming

BF Disarming

C4 No pow er AC

C5 Back pow er AC

CALLINC Amount of incoming calls - $V[B]

CALLOUT Amount of outgoing calls - $V[B]

DATAINC Amount of incoming data - $V[B]

DATAOUT Amount of outgoing data - $V[B]

GSM GSM range - $V

Hi0 Test

Hi1 SIM card error

Hi10 GPRS server not respond

Hi11 LAN error

Hi12 LAN server not respond

Hi2 Incorrect SIM card PIN

Hi3 GSM modem error

Hi4 Antenna error

Hi5 No battery

Hi6 Low  battery voltage

Hi7 Damage to battery

Hi8 Phone line error

Hi9 Alarm control panel communication error

POWER Battery charge level - $V

SESSIONS Amount of sessions - $V
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16 Dane techniczne

Parametry techniczne urządzeń Arrow Solo/Duo:

Bufor zdarzeń 500 zdarzeń zapisywanych w pętli

Sygnalizacja optyczna TAK

Sygnalizacja dźwiękowa brak

Zasilanie 16V AC (50-60Hz)

Średni/maksymalny  pobór  mocy
przez urządzenie:

Arrow Mini 70mA / 500 mA

Arrow Solo 200mA / 500mA

Arrow Duo 270mA / 500mA

Bezpiecznik 1A 250V

Zasilanie zapasowe (zalecane) Akumulator  żelowy  12V  DC  o  zalecanej  pojemności
7Ah

Maksymalny prąd ładowania
akumulatora

500 mA

Minimalne napięcie dla  zgłoszenia
awarii akumulatora

U < 10,5 V +/- 0.2V

Minimalne  napięcie  odcięcia
akumulatora 

U < 10,5 V +/- 0.2V

Napięcia wyjściowe

OUT1 Open Collector

OUT2 Open Collector

AUX 12 - 14 V

RING 18 V

Obciążalność

OUT1, OUT2 100 mA

Modem GSM
Modem Quectel M10E dla współpracujący  z  sieciami
GSM na częstotliwości 850/900/1800/1900 MHz

Impedancja falowa anteny 50 ohm 

Zakres pracy temperatur 5°C ÷ 40°C 

Wymiary  urządzeń  (długość  x
szerokość x wysokość)

Arrow Solo: 137x102x30 mm
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Arrow Duo: 158x102x30 mm

Arrow Mini: 105x75x30 mm

Interfejsy Maksymalna długość przyłączy

NO/NC 100 m

USB 1,5 m

LAN (Arrow Duo) skrętka kat 5 lub wyższej - 100 m

zasilanie 2 m
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