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Výrobce, společnost Ksenia Security, tímto prohlašuje, že 

laresTM 

vyhovuje nezbytným požadavkům a ostatním souvisejícím ustanovením, jak je stanoveno normou EN50131-1. 

Kompletní prohlášení o shodě lze stáhnout z webových stránek www.kseniasecurity.com 

Tento produkt musí být instalován dle pokynů, v souvislosti s platnými předpisy. Byl vyvinut pod záštitou kvality, 

spolehlivosti a výkonnosti, což jsou základní znaky společnosti Ksenia Security. Doporučujeme, abyste prověřili 

správnou funkci systému alespoň jednou měsíčně. Přesný sled kroků závisí na konfiguraci systému. Kontaktujte 

prosím instalační firmu, která předá soupis kroků, nutných pro vykonání těchto testů. Společnost Ksenia Security se 

vzdává jakékoli odpovědnosti za poškození zařízení, vzniklé neoprávněnou manipulací s produkty. Obsah tohoto 

manuálu může být pozměněn bez předchozího oznámení a manuál samotný právně nezatěžuje společnost KSENIA 

SECURITY. 

 

CERTIFIKACE 
Oblast    Certifikace     PZTS systémy laresTM 

Evropa   EC   

Evropa  EN50131-3 stupeň 3  

 

 

Tento manuál je platný pro všechny modely centrální řídící jednotky Lares (všechny výjimky jsou 

vyjmenovány v příslušných oddílech níže). Firmware, ke kterému tento dokument přináleží, je 1.2 verze 

XXX. 
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PŘEDSTAVENÍ SOFTWARU 
 

Basis™ je modulární systém, který spravuje a programuje všechny centrální řídící jednotky Lares. Tento 
software je možné stáhnout z webu www.abbas.cz, sekce Technická podpora, software ke stažení. 
Následná upozornění na aktualizace pak probíhají automaticky ve vazbě na web výrobce. 
Na samostatném webu technologie Ksenia – www.bezpecnostonline.cz – je k dispozici několik 
videomanuálů v anglickém jazyce pro ukázku používání softwaru. 
Basis™ je inovační nástroj, založený na nejnovějších informačních technologiích. Díky základu na 
programovacím jazyce JAVA může být instalován na různých operačních systémech včetně Windows, 
Linux, Apple, atd. Software nevykazuje vysokou hardwarovou náročnost ani potřebu modulů třetích stran. 
Basis™ byl vyvinut s ohledem na veškeré požadavky uživatelů, např. možnosti systému jsou 

přizpůsobeny pro usnadnění práce instalačních firem zabezpečovacích systémů, a videodohled pomocí 

možnosti integrace IP kamer je zase přidanou hodnotou pro koncové uživatele. Každý uživatel má 

k dispozici pouze to, co skutečně potřebuje. Basis™ zajišťuje kompletní programování systému Ksenia a 

on-line kontrolu, to vše shrnuto pod jednu neplacenou licenci, což umožňuje bezplatné stažení tohoto 

softwaru z webu společnosti ABBAS.  

 
ZÁKLADNÍ STRUKTURA SYSTÉMU 

 

Základní strukturu programu tvoří hlavní software a jeho jednotlivé rozšiřující moduly, které mohou být 
dále nezávisle instalovány a aktualizovány. Různé funkce softwaru mohou být spravovány z grafického 
rozhraní, které je pro všechny moduly stejné. Grafické rozhraní sestává ze systému mobilních oken. Každé 
okno, které se zobrazuje v rámci plochy, může být jednoduše přesunuto, minimalizováno, nebo 
přichyceno k mřížce. Pro přemístění okna jednoduše táhněte myší, umístěnou na horní liště okna, se 
stisknutým pravým tlačítkem; během pohybu na obrazovce indikuje tečkovaná červená linie novou pozici 
okna, platnou po uvolnění pravého tlačítka myši. Software Basis™ umožňuje programovat všechny 
produkty Ksenia z jednoho jediného rozhraní, kdy jednotlivé sběrnicové moduly a bezdrátové periferie 
jsou přiřazeny ke konkrétnímu zákazníkovi. Po otevření dat daného zákazníka lze ihned zjistit stav 
instalovaných zařízení a jejich naprogramování bez toho, aby bylo nutné otevírat větší množství 
programových oken. 
Automatické aktualizace odstraní potřebu patchů, service packů, komplikovaných reinstalací softwaru a 
komplexních zkoušek pro ujištění se o plné kompatibilitě s předchozími verzemi. Software Basis™ 
představuje inovační pohled, založený na nejmodernějších informačních technologiích. Díky podpoře JAVA 
může být software Basis™ instalován na PC s jakýmkoli typem procesoru, vybaveným operačním 
systémem Microsoft, Apple, Oracle nebo Linux; není třeba vysokých výpočetních nároků ani softwarů 
třetích stran. Nový způsob programování a ovládání maker umožní v blízké době přímé ovládání z chytrých 
mobilních telefonů. 
Všechny funkce softwaru jsou k dispozici ze dvou horních panelů, 'Hlavní' a 'Okna'. 

 
HLAVNÍ MENU A OKNA: 

 
V horní straně programového okna se nacházejí dvě hlavní sekce, do 
kterých je software Basis rozdělený: Hlavní a Okna.  
Při volbě Hlavní se zobrazí ikonové menu; lze tak logicky procházet 
jednotlivé položky. Při volbě Okna se zobrazí ikonové menu pro aktivaci 
jednotlivých oken. 

            Obrázek 1 
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Sekce 'Okna' 

Sekce 'Okna' obsahuje tlačítka, umožňující aktivaci oken, která jsou třeba pro používání softwaru. Pro 
aktivaci okna stačí kliknout levým tlačítkem myši nad patřičnou ikonou. Níže jsou vidět dostupná okna. 
 

 

Obrázek 2 

- Okno 'Seznam zákazníků' 
Okno 'Seznam zákazníků' umožňuje získat přehled o zákaznících a spravovat jejich databáze dat. V tomto 
okně je možné vytvářet, měnit, mazat, a spravovat jednotlivé zákazníky po kliknutí pravým tlačítkem myši 
na jednotlivé položky v okně. Dvojklik na jméno zákazníka otevře záložku 'Správce zákazníka', která se 
používá pro nastavování jednotlivých parametrů. 

- Okno 'Navigátor' 
Okno 'Navigátor' umožňuje snadný pohyb mezi jednotlivými záložkami programování aktuálně zvoleného 
zařízení. Jednotlivé položky navigačního okna jsou k dispozici pouze po označení konkrétního zařízení; 
v ostatních případech je navigační okno prázdné a zobrazuje 'Volby nejsou k dispozici'. Je-li toto okno 
aktivní, lze dvojklikem na požadovanou položku otevřít danou programovací záložku. Pro poslání 
(případně načtení) celé naprogramované konfigurace do (případně z) ústředny Lares™ nebo jiného 
připojeného zařízení použijte tlačítko 'Zaslat vše' ('Načíst vše'). 

- Okno 'Rychlé menu' 
Toto okno seskupuje nejběžnější systémové komponenty aktuálně připojeného zařízení. Pro vložení 
konkrétní položky do programování stačí její přetažení do hlavního okna. 

-      Okno 'Možnosti' 
Toto okno umožňuje správu rozšířených softwarových možností. Hlavní položky tohoto okna jsou: ve 
složce 'Komunikace' je možné zakázat automatickou detekci zařízení, připojených k PC (funkce 'Povolit 
Plug&Play'), nebo měnit parametry rychlosti komunikace. Tyto parametry je vhodné změnit v případě 
problémů v komunikaci se zařízením. 
Ve složce 'Hlasová syntéza' může být zvolena aplikace hlasové syntézy, která je předdefinovaná pro 
automatické generování hlasových zpráv. Software Basis™ obsahuje neplacený nástroj Text-to-speech 
(není k dispozici v českém jazyce); jsou-li instalovány položky, dostupné s Loquendo TTS (LOQUENDO TTS 
je registrovaná známka společnosti LOQUENDO S.p.A.), budou taktéž zobrazeny. Více informací o funkcích 
Loquendo TTS je k dispozici v manuálu, který je obsažen na USB disku s licencí pro používání tohoto 
produktu. 

-      Tlačítko 'Kontrolovat aktualizace' 
Toto tlačítko umožňuje ověření, zda jsou k dispozici aktualizace softwaru či nikoli. Pro spuštění aktualizací 
musí být PC připojeno k internetu. Pro neustále aktuální software Basis™ postupujte prosím dle instrukcí, 
dostupných ve videomanuálu na adrese www.ksenia.cz. 

-      Okno 'Zásuvné moduly' 
Toto okno obsahuje základní prvky pro správu modulů softwaru Basis™ a veškerých aktualizací. 
Základními položkami tohoto okna jsou: záložka 'Dostupné zásuvné moduly' zobrazuje veškeré dostupné 
softwarové moduly, které dosud nebyly nainstalovány; je-li zapotřebí některý z nich použít, stačí jej pouze 
vybrat ze seznamu a stisknout tlačítko 'Instalovat' pro spuštění jeho instalace. Na záložce 'Instalované' je 
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možné kontrolovat stav a funkce již instalovaných modulů, či případně kterýkoli z nich deaktivovat. Okno 
zásuvných modulů také zobrazuje odkaz na připojení ke zdroji aktualizací (není doporučeno měnit tento 
parametr) a zde je možné měnit interval kontroly aktualizací. 

-      Okno 'Detekovaná zařízení' 
Toto okno zobrazuje seznam zařízení, která jsou připojena k PC a detekována softwarem. Je zde uvedena 
informace o komunikačním rozhraní (číslo sériového portu nebo informace o Ethernetovém připojení), 
kód zákazníka, asociovaný pro toto připojení v databázi, popis, který dovoluje rozpoznat dané zařízení ve 
spektru ostatních, a nakonec verze firmwaru daného zařízení. 

- Tlačítka 'Dokumentace' a 'O aplikaci' 
Tlačítko dokumentace otevře složku v PC s uloženými manuály a programovacími průvodci nastavením 
jednotlivých prvků systému. Tyto soubory se do složky s dokumentací kopírují během instalace softwaru. 
Tlačítko O aplikaci otevírá okno obsahující informace o verzi softwaru a další důležité informace. 

- Okno 'Překladač' 
Pomocné okno pro kontrolu překladu ústředny a softwaru. 

- Okno 'Výstup' 
Okno, obsahující data, protékající softwarem (není důležité pro uživatele, pouze pro pokročilou správu). 

- Okno 'Vlastnosti' 
Okno, obsahující data, protékající softwarem (není důležité pro uživatele, pouze pro pokročilou správu). 

'Hlavní' sekce 

Hlavní sekce je rozdělena do několika částí, kdy každá z nich obsahuje různé funkce, logicky seskupené do 
tří bloků: jedná se o správu zákazníků a dva bloky související s programováním systému. Následuje popis 
každého tlačítka. 
 

 
Obrázek 3 

-      Tlačítko 'Nový zákazník…' 
Toto tlačítko otevírá okno, určené pro programování údajů o novém zákazníkovi. Zadané informace budou 
přidány do seznamu zákazníků, kteří se již v softwaru vyskytují. 

- Tlačítko 'Obnovit seznam' 
Po stisknutí tlačítka 'Obnovit seznam’ dojde k aktualizaci stávajících informací o zákaznících, což umožňuje 
načíst změny, ke kterým došlo při předchozí úpravě některých polí v tabulce zákazníka. 

- Tlačítko 'Exportovat data do souboru' 
Tlačítko ‘Exportovat data do souboru’ umožňuje uživateli uložit konfiguraci jediného zákazníka do jednoho 
souboru. Toto tlačítko je aktivní pouze v hlavním okně každého zákazníka (záložka Správce zákazníka). 

- Tlačítko 'Importovat data ze souboru' 
Toto tlačítko dovoluje uživateli importovat konfiguraci, která obsahuje kompletní data jednoho zákazníka, 
ze souboru, který byl předtím vytvořen pomocí tlačítka ‘Exportovat data do souboru’. Tato funkcionalita 
umožňuje uživateli přenést konfiguraci z jednoho PC do druhého, nebo je možné vytvořit si softwarovou 
zálohu téže konfigurace. 

-      Tlačítko 'Uložit' 
Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k uložení naprogramování, které se vyskytuje v databázi softwaru. 
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-      Tlačítko 'Aktualizace firmwaru' 

Toto tlačítko otevírá okno, v němž je možné aktualizovat firmware připojených zařízení nebo modulů na 
sběrnici KS-BUS (moduly mohou být aktualizovány bez potřeby změny zapojení systému). V prvním kroku 
je nutné zvolit, zda má dojít k aktualizaci firmwaru v zařízení, které je připojeno k PC, a v jeho 
sběrnicových modulech pomocí volby ‚Sériové porty a připojená zařízení‘, nebo zda má dojít k přípravě 
souboru, který se uloží na USB FLASH disk a následně se připojí k zařízení napřímo. Následně, po stisknutí 
tlačítka ‚Následující‘ lze zvolit prvky, které si přejete aktualizovat. Zde se zobrazí také dostupná verze 
firmwaru. Při provádění aktualizací v softwaru Basis™ má PC k dispozici také poslední firmware pro každý 
sběrnicový modul, který se nachází v seznamu tohoto okna. Aktualizace firmwaru zabírá několik vteřin až 
minut v závislosti na konkrétním sběrnicovém modulu a velikosti jeho aktualizačního balíku. 

-      Tlačítko 'Přidat' 
Toto tlačítko umožňuje vytvořit nový záznam v aktivním okně. Nacházíte-li se například v záložce ‚Zóny‘, 
slouží toto tlačítko pro přidání nové zóny, apod. Prakticky lze tlačítko ‚Přidat‘ použít jako náhradu položek, 
které jsou dosažitelné z Rychlého menu. 

-      Tlačítko 'Smazat' 
Toto tlačítko umožňuje smazat zvolenou položku v aktivním okně. Nacházíte-li se například v záložce 
‚Výstupy‘, dojde po stisku tohoto tlačítka k vymazání konkrétního výstupu, apod. 

-      Tlačítko ‘Obnovit’ 
Obnovovací tlačítko slouží pro obnovení dat aktuálního pohledu v aktivní záložce. 

-      Tlačítko 'Předvolby' 
Toto tlačítko umožňuje přepnout mezi základním a rozšířeným programováním. 

-      Programovací tlačítka Poslat / Načíst 
Tlačítka “Poslat / Načíst” posílají / načítají pouze část aktivní programovací záložky (např. jedno telefonní 
číslo) do připojeného zařízení. Tlačítka „Poslat stránku / Načíst stránku“ posílají / načítají celou aktivní 
záložku (například telefonní seznam) do připojeného zařízení. Poslední dvojice – tlačítka „Poslat vše / 
Načíst vše“ – umožňuje poslat nebo načíst kompletní programování. Tyto dvě tlačítka jsou také k dispozici 
v okně Navigátor.  
 

JAK VYTVOŘIT NOVÉHO ZÁKAZNÍKA A SPUSTIT PROGRAMOVÁNÍ 
 

Následující oddíl popisuje, jak vytvořit nového 
zákazníka, asociovat zařízení a zahájit programování. 
Pro vytvoření nového zákazníka jednoduše stiskněte 
tlačítko ‚Nový zákazník…‘ a do otevřeného okna zadejte 
data zákazníka. Jakmile je zákazník vytvořen, zobrazí se 
v seznamu. Později lze jeho údaje editovat po stisknutí 
pravého tlačítka myši na jménu konkrétního zákazníka. 
Dvojklikem na jméno zákazníka se otevře záložka 
‚Správce zákazníka‘. V tomto okně je možné asociovat 

zařízení, která jsou v systému instalována, ke 
konkrétnímu zákazníkovi. Pro přidání nového 
zařízení klikněte dvakrát levým tlačítkem myši na 
jméno zákazníka, zobrazené v záložce ‚Správce 
zákazníka‘. Následně se otevře okno, v němž lze 
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vybrat zařízení, přidávané do systému, a po stisknutí tlačítka ‚Následující‘ lze zadat jméno pro toto 
zařízení, což usnadní jeho identifikaci ve struktuře ostatních zařízení. Po stisknutí tlačítka ‚Dokončit‘ je 
zařízení včetně svých programovacích možností v softwaru již dostupné. Pro otevření programovací 
záložky klikněte dvakrát na jméno záložky, která má být otevřena. Struktura záložek umožňuje přehledný 
pohyb mezi jednotlivými částmi bez toho, aby bylo nutné se vracet do výchozího okna ‚Správce zákazníka‘. 
 
Všechny modely ústředny Lares™ mají shodné prostředí pro programování. Je-li nějaká funkcionalita 
dostupná pouze pro určité typy ústředen, je toto níže uvedeno. Software umožňuje vytváření zón (nebo 
výstupů) a alokuje jejich konkrétní umístění (např. zóny na ústředně, zóny na klávesnici, apod.). 
V softwaru je také možné vytvářet makra. Makro je určité množství událostí, které je aktivováno po 
zaznamenání určité události, např. při poplachu na zóně nebo podsystému. Každý podnět tak může 
následovat aktivace nebo deaktivace až 8 výstupů, aktivace hlasového komunikátoru, zaslání SMS nebo e-
mailu, případně zastřežení nebo odstřežení systému či podsystému. 
 

POPIS PROGRAMOVACÍCH ZÁLOŽEK 
Následující oddíl popisuje všechny programovací záložky. Tyto jsou zobrazeny v logickém pořadí dle 
doporučeného postupu programování celého systému. 

Podsystémy 

Na této záložce je možné programovat parametry související s podsystémy. V případě, že není nutné 
využít všechny podsystémy, zůstanou údaje ve zbylých podsystémech jednoduše nevyplněna. Následuje 
detailní rozbor všech nastavitelných polí: 
Jméno: jméno je popis, který se přiřadí k podsystému. Bude sloužit jako popis na dalších programovacích 
záložkách. Také bude použit jako řetězec v SMS zprávě nebo e-mailu, stejně jako v sekci Hlasové zprávy 
pro generování zvukových hlášek (jde nicméně o robota na bázi angličtiny). Jméno se také zobrazuje 
v deníku událostí. 
Automatický reset poplachu: při této volbě dojde automaticky ke smazání veškeré paměti poplachu, 
jakmile proběhne odstřežení podsystému. 
Sekce Zpoždění 
Příchodové zpoždění: doba (vyjádřená ve vteřinách) do spuštění poplachu, dojde-li k narušení vstupní 
zpožděné zóny, která je součástí tohoto podsystému. 
Odchodový čas: odchodový čas (vyjádřený ve vteřinách), během něhož zóny, které mají zatrženou volbu 
‚Odchodové zpoždění‘, nevyhlásí poplach, i když dojde k jejich narušení. 
Odpočet zastřežení (min.): doba (vyjádřená v minutách), předcházející automatickému zastřežení dle 
časovače, během níž je brzké zastřežení signalizováno pípáním na klávesnicích. 
Obchůzka (min.): doba (vyjádřená v minutách), během níž dojde k odstřežení systému na základě použití 
kódu nebo klíčenky s nastaveným atributem ‚Obchůzka‘. Jakmile dojde k uplynutí nastavené doby, daný 
podsystém se opětovně automaticky zastřeží. 
Dlouhodobé nezastřežení: doba (vyjádřená v hodinách), aktivující časovač po odstřežení. Jakmile daný 
časovač vyprší a během celého tohoto časového úseku nedojde k zastřežení, dojde ke spuštění události 
‚Dlouhodobé nezastřežení podsystému‘. Na základě této události mohou být asociovány určité akce 
(například lze nastavit tento čas na 24 hodin a předejít tak chybě při zastřežování ze strany uživatele, kdy 
se po 24 hodinách od odstřežení systém automaticky zastřeží).  
Min. doba mezi poplachy: doba (vyjádřená v minutách), určující trvání poplachu, kdy poplach 
v podsystému generuje více zón. Během této doby nebude systém generovat další poplachy podsystému, 
díky čemuž nebude stále kontaktováno telefonní číslo při narušení více zón stejného podsystému. 
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Režimy zastřežení 

Na této záložce je možné programovat režimy zastřežení systému, které mohou být dále asociovány na 
záložce ‚Scénáře‘ nebo přiřazeny ke stisku numerických kláves na LCD klávesnici Ergo nebo čtečce Volo. 
V závislosti na typu ústředny je možné definovat až 64 režimů zastřežení, vztažených tabulkovým 
systémem ke všem podsystémům. Pro každý podsystém lze nastavit: 
Režim: popis režimu zastřežení, použitý jako identifikátor na dalších programovacích záložkách. Toto 
jméno je také uvedeno na klávesnici při aktivaci příslušných režimů zastřežení. 
Pro každý režim je v každém podsystému možné nastavit 5 různých stavů: 
Žádná akce: je-li aktivní tento režim, stav podsystému se nezmění. 
Zastřežit bez zpoždění: při aktivaci tohoto režimu se daný podsystém ihned zastřeží, tedy bez aplikace 
příchodového a odchodového zpoždění. 
Zastřežit se zpožděním: je-li aktivní tento režim, dojde k zastřežení podsystému s aplikací příchodového a 
odchodového zpoždění (týká se pouze zón, které jsou v daném podsystému označeny jako zpožděné). 
Odstřežit: při volbě odstřežit dojde na daném podsystému k odstřežení. 
Přepnout: je-li alespoň jeden podsystém zastřežený, dojde k odstřežení všech podsystémů; při odstřežení 
všech podsystémů dojde k přepnutí do stavu celkového zastřežení. 
Všechny nevyužité podsystémy mohou být ponechány v režimu ‚Žádná akce‘. Ve výchozím nastavení 
obsahuje software dvojici předdefinovaných režimů: celkové zastřežení dvou předem definovaných 
podsystémů a celkové odstřežení obou těchto podsystémů. 
Přepínání voleb se realizuje kliknutím levým tlačítkem myši na dané pole, případně na trojici teček pod 
popiskem ‚Přepnout‘ v levém sloupci. 

Zóny 

Na této záložce mohou být nastavovány parametry zón. Pro nastavení zóny stiskněte tlačítko ‚Přidat‘ nebo 
přetáhněte příslušnou položku (z Rychlého menu) na programovací záložku. Následuje detailní rozbor 
všech nastavitelných polí: 
Jméno: popis, přiřazený dané zóně. Popis je využit pro identifikaci zóny na ostatních programovacích 
záložkách, jako řetězec v poplachové SMS zprávě nebo e-mailu, a pro generování hlasových zpráv. Jméno 
se také zobrazuje v deníku událostí. 
Režim zpracování: zde je nutné zvolit typ zóny, určující typ analýzy signálu. Dostupné volby jsou 
standardní (např. PIR), trhací lankový detektor (pro detektory, z nichž visí lanko, jehož zatáhnutím dojde 
k aktivaci poplachové smyčky detektoru), detektor tříštění skla, příkaz (v případě, že zóna nemá být 
zahrnuta do zabezpečovacího systému s vazbou na poplachové stavy, ale pouze pro aktivaci maker), a 
nakonec analogový (pro připojení čidla s napěťovým výstupem 0-10V). 
POZNÁMKY: 

1. Pro testování trhacích lankových detektorů a detektorů tříštění skla nepoužívejte záložku Zóny on-
line, protože díky rychlým pulzům, které tyto detektory generují, je velmi obtížné zobrazit jejich 
aktuální stav. Pro otestování funkce zastřežte podsystém, obsahující danou zónu, a ověřte, zda 
generuje poplach. U detektoru tříštění skla se dá použít jednoduché tlesknutí. 

2. Pokud použijete zónu v režimu příkaz, zvolte následně podsystémy, jejichž zastřežení bude tato 
zóna ovládat (v masce podsystémů). Na záložce Scénáře pak nastavte požadované akce. 

3. Analogové zóny mohou být přiřazeny pouze terminálu číslo 1 expandérů Auxi. Analogové zóny 
NEGENERUJÍ události poplachu ani tamperu, ale pouze události vztažené k napěťové úrovni. 

 
Vyvážení: zvolte typ vyvážení čidla: NC (normally closed), NO (normally open), jednoduché vyvážení 
(pouze informace o poplachu), dvojité vyvážení (poplach a tamper), trojité vyvážení (poplach, maskování a 
tamper), jednoduché vyvážení tamperu (pouze informace o tamperu) a vlastní (možnost připojení 
libovolných stávajících čidel se softwarově nastavitelnými hodnotami odporů). Detailní informace ohledně 
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propojení a jednotlivých odporových úrovní jsou k dispozici v instalačním manuálu ústředny Lares. Pro 
analogové zóny není možné nastavovat typ vyvážení, ale pomocí 4 rozhodovacích úrovní lze rozdělit až 5 
napěťových skupin. V závislosti na hodnotě vstupního napětí na daném vstupu lze generovat příslušnou 
událost. 
Změnit masku podsystému: toto tlačítko slouží pro asociování požadovaných podsystémů k dané zóně (lze 
přiřadit i více než jeden podsystém, čímž vznikne tzv. společná zóna). Jakmile je zóna přiřazena 
k podsystému, přebírá jeho příchodové a odchodové zpoždění, a současně s podsystémem dojde k jejímu 
zastřežení či odstřežení. Pokud zóna přináleží do více podsystémů, spustí poplach pouze v případě, jsou-li 
všechny přiřazené podsystémy zastřeženy. 
Režim přemostění 
Nepřemostitelná: je-li tato volba zatržena, uživatel nemůže příslušnou zónu přemostit. 
Přemostitelná: je-li zatržena tato volba, uživatel může zónu přemostit. Přemostěná zóna nesignalizuje 
poplachy, tampery nebo maskování. 
Automatické přemostění (vynucené zastřežení): je-li zatržena tato volba, zóna je přemostěna 
automaticky, což umožňuje její narušení v době zastřežování. To nicméně nevyloučí hlídání maskování a 
tamperu dané zóny. Zóna se automaticky zastřeží při následném zastřežení. 
Automaticky nepřemostit: je-li zatržena tato volba, je zóna automaticky přemostěna ve chvíli, kdy během 
zastřežování dochází k narušení zóny. Jakmile se zóna vrátí do klidového stavu, dojde k jejímu 
automatickému zastřežení. 
Sekce Atributy 
Kontrolní písknutí: je-li zatržena tato volba, pak během narušení zóny při odstřeženém podsystému, jehož 
je zóna součástí, dojde k sérii 5 písknutí na klávesnicích, které jsou také označeny touto volbou a jejichž 
maska podsystému zahrnuje stejné podsystémy. 
Vždy aktivní: jedná se o 24-hodinovou zónu; je-li tato volba zatržena, je generován poplach při každém 
narušení zóny bez ohledu na to, zda je podsystém, jehož je zóna součástí, v danou chvíli zastřežený či 
nikoli. 
Test: je-li zatržena tato volba, budou se události z dané zóny pouze zapisovat do deníku událostí, ale 
nezpůsobí žádný poplach. 
Sekce Příchodová / Odchodová logika 
Vstupní zpoždění: zatrhněte tuto volbu, pokud chcete, aby narušení této zóny spustilo příchodové 
zpoždění (během tohoto zpoždění nedojde ke generováním poplachové události). 
Pomocí parametru Vstupní úroveň lze příchodovou cestu nastavit jako sled několika úrovní. Kupříkladu 
když jsou podsystémy zastřeženy, pak přiřazení trojice různých vstupních úrovní způsobí následující 
aktivitu systému: 

-  Ve chvíli, kdy je vstupní zpoždění neaktivní, je možné narušit POUZE zónu se vstupní úrovní 
nastavenou na hodnotu 0. Po jejím narušení začíná běžet vstupní zpoždění. 

-      Jakmile již běží vstupní zpoždění, je možné narušit pouze zónu se stejnou hodnotou vstupní 
úrovně, případně s hodnotou o jedno vyšší. 

-      Po narušení zóny s vyšší hodnotou vstupní úrovně se opět o jedno navyšuje vstupní úroveň 
odpovídající zóně, kterou lze následně během vstupního zpoždění narušit. 

 

Následující obrázek zachycuje typickou situaci vstupu do domu, ve kterém se ovládací klávesnice nachází 
v místnosti, jejíž přístupová cesta vede okolo řady čidel, jež musí být před odstřežením podsystémů 
z klávesnice narušeny. 
PIR detektor označený číslem 0 (se vstupní úrovní 0) je dle obrázku PRVNÍM detektorem, který je narušen 
bez způsobení poplachu. Následně dojde postupně k narušení PIR čidel se vstupní úrovní 1 a 2. Pozor: 
tento princip je zachován i pro vstupní zóny v různých podsystémech; vzhledem k tomu je nutné 
přizpůsobit i režim zastřežování těchto podsystémů – podsystémy, obsahující vyznačené zóny, MUSÍ 
pracovat s odchodovým zpožděním. 
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Obrázek 4 

Odchodové zpoždění: tuto volbu vyberte, nepřejete-li si generovat poplach během odchodového zpoždění. 
Poslední odchod: toto je poslední zóna odchodové cesty. Jakmile dojde k jejímu narušení a následně 
jejímu uvedení do stavu „vklidu“, dojde k ukončení odpočítávání odchodového zpoždění. To způsobí 
okamžité zastřežení. 
Dle obrázku 4 musí být zóny, označené čísly 0, 1 a 2, naprogramované s odchodovým zpožděním, a zóna 0 
označena také parametrem Poslední odchod. 
 

Počet pulzů: počet pulzů, které vyvolávají poplach dané zóny. Jedná se o standardní impulzy v případě 
režimu 'standardní' nebo 'příkaz', a rychlé pulzy v případě trhacích lankových detektorů nebo detektorů 
tříštění skla, umístěných v dané zóně. 
Délka pulzu: trvání každého alarmového pulzu. Tato hodnota určuje čas, během něhož se zóna hlásí jako 
narušená, tak aby došlo k započítání korektního poplachového impulzu, aplikovaného do veškerého 
zpracování ze strany ústředny. Je-li například zóna nastavena do režimu zpracování jako ‚detektor tříštění 
skla‘, bude poplach vygenerován až po dosažení skupiny rychlých impulzů, případně pokud dojde 
k trvalému přerušení tamperového kontaktu, což ústředna zdetekuje jako rozpojení. Při nastavení 
hodnoty ‚Délka pulzu‘ na 0 v případě použití detektoru tříštění skla bude provedena pouze rychlá analýza 
pulzů; tamperový kontakt v tomto případě nebude dohledován a nebude způsobovat žádný poplach. 
Poplachové okno: doba, během níž musí dojít k výše naprogramovanému počtu impulzů. 
Poplachové cykly: počet alarmových cyklů, které mohou být v dané zóně vygenerovány. Tento čítač je 
nastaven na nulu při každém opětovném zastřežení dané zóny. 
Neaktivita: pokud na dané zóně nedojde ke stavu narušení během definované doby (v minutách), bude 
vyvolána událost maskování dané zóny (jedná se o pasivní monitoring maskování). 
Sekce Sběrnicový modul a svorka 
V této sekci se zobrazuje informace o konkrétním umístění (připojení) dané zóny na příslušném modulu. 
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Následné zóny 

Na této záložce lze programovat strukturu následných zón. Pokud jsou dvě volby svázány jako následné, 
potom dojde k vyvolání poplachu pouze při narušení obou těchto zón. Pro nastavení výše uvedeného 
stiskněte tlačítko ‚Přidat‘ nebo přetáhněte danou položku na programovací záložku z Rychlého menu. 
V rámci každé skupiny následných zón mohou být naprogramovány dvě zóny ('První zóna' a 'Druhá zóna') 
nebo tři zóny (s využitím parametru 'třetí zóna') 
Časové okno: doba ve vteřinách, během níž případné narušení naprogramovaných zón vyvolá poplach. 
Většina: je-li zatržena tato volba a zároveň jsou v okně nastavení následných zón vyplněny všechny tři zóny, 
pak k vyvolání poplachu postačí narušení pouze dvojice z nich. 
Sekvenční: je-li zatržena tato volba, pak k vyvolání poplachu dojde pouze za předpokladu narušení 
zadaných zón v tom pořadí, v jakém jsou v okně uvedeny. 

Výstupy 

Tato záložka umožňuje nastavit parametry výstupů. Po stisknutí tlačítka ‚Přidat‘ nebo přetažením příslušné 
ikony z Rychlého menu na programovací záložku dojde k zahájení programování výstupu. Níže je uvede 
detailní popis každého programovatelného pole. Všechny výstupy jsou tranzistorové typu OC a povolují 
zátěž až 500mA (vyjma dvojitého reléového výstupu na desce ústředny se zatížitelností 1A). 
Jméno: jméno je popis výstupu. Používá se pro identifikaci výstupu na ostatních programovacích 
záložkách. 
Sekce Režim 
Přepínací je výstup, který koresponduje se stavem související události, nebo který může být aktivován 
jednou událostí a deaktivován zase jinou. Spínací výstup je oproti tomu výstup, který je aktivní pouze po 
nastavenou dobu (Doba aktivace) na základě průběhu související události; po uplynutí nastavené doby 
aktivace dojde k přepnutí výstupu do původního stavu. 
Sekce Typ 
Normally closed (NC): pokud chcete, aby byl výstup spojen se zemí při neaktivním stavu a rozpojen při 
aktivaci, zvolte tuto možnost. 
Normally open (NO): pokud chcete, aby byl výstup rozpojen při neaktivním stavu a při aktivaci spojen se 
zemí, zvolte tuto možnost. 
Analogový: pokud chcete, aby výstup generoval během aktivace napětí mezi hodnotami 0 a 10V (max. 
zátěž 20mA), zvolte tuto možnost. Napětí na výstupu bude mít hodnotu 0V během deaktivace. Pro 
nastavení napěťové úrovně při aktivaci výstupu pohybujte kurzorem v poli ‘Analogová hodnota’ (toto pole 
se zobrazí pouze při zvolení typu výstupu ‚Analogový‘). 
Poznámka: analogové výstupy mohou být asociovány pouze se svorkou 5 expandéru Auxi. 
Časová sekce 

Doba aktivace: doba sepnutí spínacího výstupu, vyjádřená ve vteřinách, navazující na danou událost. 
Minimální doba mezi poplachy: součet Doby aktivace a minimálního času, tedy doby, během níž výstup za 
každé situace zůstane deaktivován. 
Vzdálené ovládání: je-li tato volba zatržena, může být výstup manuálně ovládán ze softwaru Basis nebo 
z uživatelského rozhraní webserveru. 
Ovládaný: Tato volba je dostupná pouze u reléového výstupu na základní desce. Je-li povolena, bude 
10kΩ vyvážení svorky +A dohlíženo (informace ohledně zapojení jsou k dispozici v manuálu ústředny). 
Pokud dojde k události tamperu, je vygenerována událost 'Tamper ovládaného výstupu'. 
Sekce Sběrnicový modul a svorka 
V této sekci se zobrazuje informace o konkrétním umístění (připojení) daného výstupu na přísluš. modulu. 
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Sběrnicové moduly 

Na této záložce se definuje hardwarová konfigurace systému. Zde se zadávají sběrnicové moduly, fyzicky 
osazené na sběrnici, společně se svými parametry včetně přiřazení vstupně-výstupních svorek. Fyzické 
terminály mohou být přiřazeny k zónám (již definovaným), výstupům typu OC, nebo mohou být 
ponechány ve stavu ‚Nevyužito‘. 
Pokud je na expandéru několik svorek ve stavu ‚Nevyužito‘, tyto svorky nezabírají adresy pro další 
detektory. Například tedy při použití ústředny Lares 16 a osazení všech 10 zón na desku ústředny tak při 
dvou čidlech na prvním expandéru toto neznamená, že tři nevyužité svorky znamenají tři zóny, které již 
nelze na další expandér(y) připojit. Další expandéry mohou být osazeny všemi čtyřmi dalšími zónami. 
 
Drátové periferie: 
Deska ústředny Lares 
První část programování sběrnicových modulů se týká programování desky ústředny. V tomto okně lze 
definovat následující parametry: 
Svorka i1...i6: zde se nastavují zóny, které jsou tímto následně přiřazeny ke konkrétnímu umístění na 
vstupních svorkách ústředny. K dispozici je šest vstupů, označených na ústředně jako i1 až i6. 
Svorka M1...M4: zde se nastavují zóny nebo výstupy, které jsou tímto následně přiřazeny ke konkrétnímu 
umístění na vstupně-výstupních svorkách ústředny. K dispozici jsou 4 terminály, označené na ústředně 
jako M1 až M4. Pokud je zóna přiřazena například k M1, nelze již M1 v druhém sloupci použít jako výstup. 
Virtuální klávesnice: virtuální klávesnice se využívá při vzdáleném přístupu (z telefonu nebo webového 
prohlížeče). V poli Popis lze zadat pojmenování dané funkce makro, asociované ke klávese (tlačítku). Tak 
lze zadat jméno, které bude následně použito jako identifikátor na ostatních programovacích záložkách, 
jako řetězec v poplachové SMS nebo v e-mailu a pro generování hlasové zprávy (k dispozici je pouze 
anglický robotický hlas), stejně jako se toto jméno zobrazí v deníku událostí. Pokud si přejete aktivovat 
příslušnou klávesu, zatrhněte u ní položku Povoleno. Každá klávesa umí také pracovat s režimy zastřežení. 
Virtuální klávesnice nakonec umožňuje nastavení Masky podsystému, tedy filtr podsystémů, které bude 
tato klávesnice schopna ovládat. 
 
Klávesnice Ergo 
Do systému může být přidána LCD klávesnice. Maximální počet klávesnic v systému závisí na modelu 
ústředny. Pro přidání klávesnice přesuňte příslušnou ikonu z Rychlého menu na programovací záložku, 
případně použijte tlačítko ‚Přidat‘. Níže je seznam programovatelných parametrů pro klávesnice Ergo: 
Jméno: popis, který chcete klávesnici přiřadit. Bude použit jako identifikátor klávesnice na ostatních 
místech programování, jako řetězec v SMS zprávách a e-mailech a pro záznam do deníku událostí. 
Každý sběrnicový modul (jako i Ergo) je identifikován šestimístným sériovým číslem. Pokud jej znáte, lze 
jej přímo zadat; jinak zatrhněte pole Přiřadit sériové číslo z klávesnice, což umožní přiřadit dostupné a 
dosud nepřiřazené klávesnice i ostatní moduly z instalačního menu klávesnice. 
Podsvětlení: úroveň podsvětlení klávesnice. 
Hlasitost: hlasitost reproduktoru klávesnice. 
Svorka M1...M2: zde se nastavují zóny nebo výstupy, které jsou tímto následně přiřazeny ke konkrétnímu 
umístění na vstupně-výstupních svorkách klávesnice. K dispozici jsou 2 terminály, označené na klávesnici 
jako M1 a M2. Pokud je zóna přiřazena například k M1, nelze již M1 v druhém sloupci použít jako výstup. 
Informace na displeji v klidovém stavu: zde zvolte informace, které si přejete vidět na druhém řádku 
displeje klávesnice ve chvíli, kdy se klávesnice nepoužívá. Zvolené možnosti se na klávesnici střídají. 
Zvuková indikace: položky v této části indikují, při jakých aktivitách dojde ke zvukové indikaci na 
klávesnici. Položky, související se zvukovou indikací, musí být povoleny i u konkrétních prvků. 
Citlivost klávesnice: nastavte požadovanou úroveň citlivosti kláves na klávesnici. 
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Sekce Funkce Makro: 
Zakázat automatické provedení scénáře: po vložení platného PINu nebo přiložení platné klíčenky 
klávesnice automaticky provede zobrazený scénář po třech vteřinách, během nichž nedojde ke stisknutí 
jiné klávesy. Pokud je tato volba zatržena, je provedení příslušného scénáře nutné potvrdit stiskem klávesy 
Enter. 
V poli Popis zadejte popisek, který si přejete dát pro příslušnou funkci, asociovanou k danému tlačítku. 
Tento popisek bude použitý jako identifikátor na ostatních programovacích záložkách, jako řetězec v SMS 
zprávě nebo e-mailu, a také v deníku událostí. Zatržením pole ve sloupci Povoleno dojde k aktivaci 
příslušného tlačítka. Pokud zatrhnete i pole Bez PINu, bude daná funkce spouštěna bez zadání PIN kódu. 
Ke spuštění funkce pak dojde stisknutím daného tlačítka na tři vteřiny. V posledním sloupci lze zvolit 
Požadavek zastřežení. 
Maska podsystému: zde vyznačte podsystémy, s nimiž bude klávesnice schopna pracovat. 
Sekce Zvuková indikace 
Odchodový čas: pokud si přejete slyšet akustický odpočet během odchodového času, zatrhněte tuto 
volbu. 
Předpoplach: pokud si přejete slyšet akustický odpočet během příchodového času, zatrhněte tuto volbu. 
Varování: pokud si přejete slyšet akustický odpočet nastavený počet minut před automatickým 
zastřežením v určenou dobu, zatrhněte tuto volbu. 
Kontrolní písknutí: pokud si přejete mít zvukovou vazbu na narušené zóny, které jsou označeny 
parametrem Kontrolní písknutí, pak zatrhněte i tuto volbu. 
 
Vstupně/výstupní expandér Auxi 
Počet expandérů Auxi závisí na typu ústředny. Pro přidání expandéru Auxi přetáhněte na programovací 
záložku příslušnou ikonu z rychlého menu. Níže jsou vypsané parametry, které lze na expandéru nastavit. 
Jméno: popis, který si přejete přiřadit expandéru Auxi. Bude použitý jako identifikátor na ostatních 
programovacích záložkách, jako řetězec v SMS a e-mailu, a pro záznamy v deníku událostí. 
Každý sběrnicový modul (a tedy i expandéry Auxi) je identifikován šestimístným sériovým číslem. Pokud 
toto číslo znáte, lze jej přiřadit rovnou; v opačném případě umístěte zatržítko do pole Přiřadit sériové číslo 
z klávesnice, kdy následně z instalačního menu klávesnice bude možné alokovat na sběrnici umístěný 
expandér Auxi podle jeho konkrétního sériového čísla. 
Svorka M1...M5: zde se nastavují zóny nebo výstupy, které jsou tímto následně přiřazeny ke konkrétnímu 
umístění na vstupně-výstupních svorkách expandéru. K dispozici je 5 terminálů, označených na desce 
expandéru Auxi jako M1 až M5 1. 
 
Venkovní sběrnicová siréna Imago 
Maximální počet sběrnicových sirén Imago závisí na typu ústředny. Pro přidání sirény přetáhněte na 
programovací záložku příslušnou ikonu z rychlého menu, nebo zvolte tlačítko ‚Přidat‘ v horní liště. Níže 
jsou vypsané parametry, které lze na siréně nastavit. 
Jméno: popis, který si přejete siréně přiřadit. Bude použitý jako identifikátor na ostatních programovacích 
záložkách, jako řetězec v SMS a e-mailu, a pro záznamy v deníku událostí. 
Každý sběrnicový modul (a tedy i venkovní sirény) je identifikován šestimístným sériovým číslem. Pokud 
toto číslo znáte, lze jej přiřadit rovnou; v opačném případě umístěte zatržítko do pole Přiřadit sériové číslo 
z klávesnice, kdy následně z instalačního menu klávesnice bude možné alokovat na sběrnici umístěnou 
sirénu Imago podle jejího konkrétního sériového čísla. 
Sirény jsou neodmyslitelně chápány jako systémové výstupy. Pro povolení funkce akustické a optické 
signalizace je nutné siréně přiřadit pod položkou Akustická a optická signalizace konkrétní výstup. 

                                                           
1
  Pokud je zóna přiřazena svorce, nemůže být stejné svorce přiřazen výstup. 
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Jakmile dojde k aktivaci tohoto výstupu (například při výskytu nějaké poplachové události), bude siréna 
houkat a blikat. Také je možné přiřadit výstup pouze k optické části (Pouze optická signalizace), nebo 
pouze pomocnému (informačnímu) výstupu pro LED diody (Přídavné LED diody). Tyto diody mohou být 
kupříkladu naprogramovány pro hlášení stavu zastřežení celého systému. 
Maximální doba poplachu: maximální čas, během něhož bude siréna houkat a blikat, dojde-li k přestřižení 
vedení k siréně. 
Dvojtónová siréna: je-li zvolena tato možnost, je akustická signalizace tvořena dvojicí střídajících se tónů. 
Pokud tato volba zatržena není, je akustická signalizace tvořena plynule se měnícím houkavým zvukem. 
Sekce Teplota 
Kontrola rozhodovací úrovně: v siréně je integrováno teplotní čidlo, které dovede měřit venkovní teplotu. 
Pokud zatrhnete tuto volbu, můžete generovat až tři události, vztažené ke dvěma volitelným 
rozhodovacím úrovním. První událost je generována při poklesu teploty pod první rozhodovací úroveň, 
druhá událost se vyvolá při teplotě v rozsahu mezi oběma úrovněmi, a třetí při výskytu vyšší teploty, než je 
druhá rozhodovací úroveň. První rozhodovací úroveň musí mít nižší hodnotu ve °C než druhá. 
Deaktivovat teplotní senzor: je-li zvolena tato volba, siréna neposílá informaci o teplotě do ústředny a 
tento údaj se nezobrazuje ani na klávesnicích v systému (tato volba je využitelná při dvojici sirén na fasádě 
objektu, kdy na jednu z nich svítí většinu dne slunce a údaj o teplotě je tak zkreslený). 
 
Vnitřní sběrnicová siréna Radius 
Maximální počet sběrnicových sirén Radius závisí na typu ústředny. Pro přidání sirény přetáhněte na 
programovací záložku příslušnou ikonu z rychlého menu, nebo zvolte tlačítko ‚Přidat‘ v horní liště. Níže 
jsou vypsané parametry, které lze na siréně nastavit. 
Sirény jsou řízeny pomocí virtuálních výstupů (vytvořených na záložce ‚Výstupy‘), které mohou být 
přiřazeny k hodnotám ‚Akustická a optická signalizace‘ nebo ‚Pouze optická signalizace‘. 
Jméno: popis, který si přejete siréně přiřadit. Bude použitý jako identifikátor na ostatních programovacích 
záložkách, jako řetězec v SMS a e-mailu, a pro záznamy v deníku událostí. 
Každý sběrnicový modul (a tedy i vnitřní sirény) je identifikován šestimístným sériovým číslem. Pokud toto 
číslo znáte, lze jej přiřadit rovnou; v opačném případě umístěte zatržítko do pole Přiřadit sériové číslo 
z klávesnice, kdy následně z instalačního menu klávesnice bude možné alokovat na sběrnici umístěnou 
sirénu Radius podle jejího konkrétního sériového čísla. Přiřazení sériových čísel pro všechny takto 
označené sběrnicové moduly lze provést i na záložce ‚Sběrnicové moduly on-line‘. 
Maximální doba poplachu: maximální čas, během něhož bude siréna houkat a blikat, dojde-li k přestřižení 
vedení k siréně. 
Využít funkci nouzového osvětlení: pokud je zatržena tato volba, potom při ztrátě napájení 230V rozsvítí 
siréna svou vysoce svítivou LED, která je schopná pro základní orientaci osvítit i středně velkou místnost. 
Pro využití této funkcionality je nutné, aby byla siréna zálohována lithiovou baterií. 
LED vždy rozsvícena: je-li aktivována tato volba, pak při aktivaci výstupu, přiřazeného v položce ‚Pouze 
optická signalizace‘, bude LED dioda vnitřní sirény trvale svítit (namísto blikání). 
Sekce Teplota 
Kontrola rozhodovací úrovně: v siréně je integrováno teplotní čidlo, které dovede měřit vnitřní teplotu. 
Pokud zatrhnete tuto volbu, můžete generovat až tři události, vztažené ke dvěma volitelným 
rozhodovacím úrovním. První událost je generována při poklesu teploty pod první rozhodovací úroveň, 
druhá událost se vyvolá při teplotě v rozsahu mezi oběma úrovněmi, a třetí při výskytu vyšší teploty, než je 
druhá rozhodovací úroveň. První rozhodovací úroveň musí mít nižší hodnotu ve °C než druhá. 
Deaktivovat teplotní senzor: je-li zvolena tato volba, siréna neposílá informaci o teplotě do ústředny a 
tento údaj se nezobrazuje ani na klávesnicích v systému (tato volba je využitelná při dvojici sirén v objektu, 
kdy jedna z nich je dlouhodobě exponována slunečnímu záření a údaj o teplotě je tak zkreslený). 
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Maska podsystému: pokud tento seznam není prázdný, pak bude siréna houkat pouze v případě, kdy jsou 
všechny uvedené podsystémy zastřeženy a je vyvolána poplachová událost v rámci jednoho z uvedených 
podsystémů. Díky této masce tak lze například zakázat signalizaci sirény během nočního režimu. 
 
GSM komunikátor Gemino 
Pro přidání komunikátoru Gemino přetáhněte na programovací záložku příslušnou ikonu z rychlého menu, 
nebo zvolte tlačítko ‚Přidat‘ v horní liště. Níže jsou vypsané parametry, které lze na komunikátoru nastavit. 
Jméno: popis, který si přejete komunikátoru přiřadit. Bude použitý jako identifikátor na ostatních 
programovacích záložkách, jako řetězec v SMS a e-mailu, a pro záznamy v deníku událostí. 
Každý sběrnicový modul (a tedy i komunikátor Gemino) je identifikován šestimístným sériovým číslem. 
Pokud toto číslo znáte, lze jej přiřadit rovnou; v opačném případě umístěte zatržítko do pole Přiřadit 
sériové číslo z klávesnice, kdy následně z instalačního menu klávesnice bude možné alokovat na sběrnici 
umístěný komunikátor Gemino podle jeho konkrétního sériového čísla. Přiřazení sériových čísel pro 
všechny takto označené sběrnicové moduly lze provést i na záložce ‚Sběrnicové moduly on-line‘. 
Sekce Obecná nastavení 
Povolit SIM #2: tuto volbu zatrhněte, je-li komunikátor Gemino vybaven dvojicí SIM karet. 
Povolit externí anténu: tuto volbu zatrhněte, pokud je ke komunikátoru připojena externí anténa. 
Zakázat interní anténu: tuto volbu je možné zatrhnout pouze při současném zatržení položky ‚Povolit 
externí anténu‘. Zvolte proto tuto možnost, pokud si přejete, aby zařízení nepřijímalo GSM signál na 
interní anténě. Jedná se o možnost zamezení interferencí při umístění komunikátoru v plechovém boxu. 
Detekce rušičky: zatrhněte tuto možnost, pokud si přejete, aby komunikátor Gemino generoval událost na 
základě interferencí v GSM pásmu, které brání GSM/GPRS komunikaci. 
Povolit hlasového průvodce: tato volba aktivuje hlasové menu; příchozí hovory jsou přesměrovány na 
tohoto průvodce. To umožňuje uživateli po zadání platného kódu ovládat svou ústřednu pomocí telefonu. 
Jednotlivá menu a příslušné akce se spustí po zadání příslušného čísla dle pokynů hlasového průvodce 
(zatím k dispozici pouze v anglickém robotickém jazyce). 
Na každé SIM kartě lze nastavit kontrolu kreditu a hlídání expirace SIM karty. (dostupné od 11/2012) 
Kontrolní interval: maximální doba, vyjádřená ve dnech, mezi dvěma kontrolami zbývajícího kreditu. 
V každém případě si komunikátor ověřuje stav kreditu po každém hlasovém hovoru a po každých 10 SMS 
zprávách. 
Kontrola rozhodovací úrovně: hraniční hodnota (vyjádřená v Kč), pod níž komunikátor Gemino generuje 
událost ‚minimální kredit‘ a přepne na druhou SIM kartu (pokud je ve slotu druhá SIM karta vložena). 
Datum expirace SIM: zadejte datum expirace dané SIM karty 
Frekvence kontrol: doba, vyjádřená ve dnech, o kterou se prodlouží platnost kreditu na dané SIM kartě po 
jejím dobytí. Pokud je zde vložena nulová hodnota, není expirace SIM karty monitorována. 
Seznam kontaktovaných telefonních čísel: do tohoto pole vyberte z telefonního seznamu kontakty, na 
které mají chodit zprávy o minimálním kreditu na SIM kartě a o expiraci. Pro přidání kontaktu použijte 
zelené tlačítko „+“. V tomto seznamu mohou být až dva různí uživatelé. 
POZNÁMKA 
Následující parametry se nastavují pouze v případě, kdy je komunikátor využit pro vzdálenou správu 
systému po GPRS. Před zahájením programování této části prověřte u svého poskytovatele služeb, že jsou 
na SIM kartě povolené datové přenosy. Je dobré se také dotázat, zda během datových přenosů může 
probíhat telefonní hovor nebo může být zasílána SMS. 
Nastavení Dynamic DNS: v této sekci lze zadat parametry pro registraci zařízení na dynamic DNS serveru. 
Více informací je k dispozici v manuálu Konfigurace Dynamic DNS. 
APN: přístupový bod pro GPRS síť (tento parametr je poskytováni GSM/GPRS operátorem). 
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Telefonní komunikátor Pontis 
Pro přidání komunikátoru Pontis přetáhněte na programovací záložku příslušnou ikonu z rychlého menu, 
nebo zvolte tlačítko ‚Přidat‘ v horní liště. Níže jsou vypsané parametry, které lze na komunikátoru nastavit. 
Jméno: popis, který si přejete komunikátoru přiřadit. Bude použitý jako identifikátor na ostatních 
programovacích záložkách, jako řetězec v SMS a e-mailu, a pro záznamy v deníku událostí. 
Každý sběrnicový modul (a tedy i komunikátor Pontis) je identifikován šestimístným sériovým číslem. 
Pokud toto číslo znáte, lze jej přiřadit rovnou; v opačném případě umístěte zatržítko do pole Přiřadit 
sériové číslo z klávesnice, kdy následně z instalačního menu klávesnice bude možné alokovat na sběrnici 
umístěný komunikátor Pontis podle jeho konkrétního sériového čísla. Přiřazení sériových čísel pro všechny 
takto označené sběrnicové moduly lze provést i na záložce ‚Sběrnicové moduly on-line‘. 
Vyzvánění: nastavte počet zazvonění, než komunikátor odpoví na příchozí hovor. V uživatelském menu 
klávesnice Ergo musí být povolena automatická odpověď. 
Přemostit hlasového průvodce: je-li tato volba zatržena, odpovídá komunikátor na příchozí volání ihned 
po prvním zazvonění, pokud v předchozí minutě zaznamenal zmeškané volání o méně než dvou 
zazvoněních. 
 

Izolátor / opakovač sběrnice Divide 
Pro přidání izolátoru / opakovače Divide přetáhněte na programovací záložku příslušnou ikonu z rychlého 
menu, nebo zvolte tlačítko ‚Přidat‘ v horní liště. Níže jsou vypsané parametry, které lze na tomto 
sběrnicovém modulu nastavit. 
Jméno: popis, který si přejete opakovači sběrnice přiřadit. Bude použitý jako identifikátor na ostatních 
programovacích záložkách, jako řetězec v SMS a e-mailu, a pro záznamy v deníku událostí. 
Každý sběrnicový modul (a tedy i opakovač Divide) je identifikován šestimístným sériovým číslem. Pokud 
toto číslo znáte, lze jej přiřadit rovnou; v opačném případě umístěte zatržítko do pole Přiřadit sériové číslo 
z klávesnice, kdy následně z instalačního menu klávesnice bude možné alokovat na sběrnici umístěný 
opakovač Divide podle jeho konkrétního sériového čísla. Přiřazení sériových čísel pro všechny takto 
označené sběrnicové moduly lze provést i na záložce ‚Sběrnicové moduly on-line‘. 
Čtečka Volo 
Maximální počet čteček, které je možné do systému přidat, závisí na modelu ústředny. Pro přidání čtečky 
Volo přetáhněte na programovací záložku příslušnou ikonu z rychlého menu, nebo zvolte tlačítko ‚Přidat‘ 
v horní liště. 
Jméno: popis, který si přejete čtečce přiřadit. Bude použitý jako identifikátor na ostatních programovacích 
záložkách, jako řetězec v SMS a e-mailu, a pro záznamy v deníku událostí. 
Každý sběrnicový modul (a tedy i čtečka Volo) je identifikován šestimístným sériovým číslem. Pokud toto 
číslo znáte, lze jej přiřadit rovnou; v opačném případě umístěte zatržítko do pole Přiřadit sériové číslo 
z klávesnice, kdy následně z instalačního menu klávesnice bude možné alokovat na sběrnici umístěnou 
čtečku Volo podle jejího konkrétního sériového čísla. Přiřazení sériových čísel pro všechny takto označené 
sběrnicové moduly lze provést i na záložce ‚Sběrnicové moduly on-line‘. 
Níže jsou vypsané parametry, které lze na čtečce nastavit. 
Sekce Stav čtečky v klidovém stavu:  
Zelená LED rozsvícena: je-li zvolena tato možnost, pak při odstřeženém systému svítí LED dioda na čtečce 
zeleně, v opačném případě zůstává zhasnutá. 
LED rozsvícena: čtečka zachycuje stav podsystémů (je-li alespoň jeden podsystém zastřežen, svítí LED na 
čtečce červeně, pokud je systém plně odstřežen, svítí dle předchozí volby na čtečce zelená LED, nebo je 
LED zhasnutá). Zobrazení stavu systému bude na čtečce viditelné pouze po definovanou dobu, což 
případnému narušiteli znemožňuje snadné získání informace o stavu zastřežení. Pokud je však zvolena 
volba ‚stále‘, je informační LED rozsvícena trvale. 
Citlivost tamperu: čtečka obsahuje akcelerometr (MEMS) pro detekci sabotáže. V této sekci lze nastavit 
citlivost tohoto tamperu. 
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Sekce Režimy zastřežení a LED:  
Čtečka může aktivovat až pětici různých scénářů, asociovaných k barvě LED diody. Pro aktivaci této funkce 
vyberte barvu LED a nastavte režim zastřežení. Ostatní funkce lze následně programovat na záložce 
‚Scénáře‘ (popsáno v odstavci níže).  
Maska podsystému: zde nastavte podsystémy, které bude daná čtečka moci spravovat. 
 
Bezdrátový vysílač/opakovač Duo 
Pro přidání bezdrátového vysílače / opakovače Duo přetáhněte na programovací záložku příslušnou ikonu 
z rychlého menu, nebo zvolte tlačítko ‚Přidat‘ v horní liště. Níže jsou vypsané parametry, které lze na 
tomto sběrnicovém modulu nastavit. 
Jméno: popis, který si přejete bezdrátovému rozhraní přiřadit. Bude použitý jako identifikátor na ostatních 
programovacích záložkách, jako řetězec v SMS a e-mailu, a pro záznamy v deníku událostí. 
Každý sběrnicový modul (a tedy i bezdrátové rozhraní Duo) je identifikován šestimístným sériovým číslem. 
Pokud toto číslo znáte, lze jej zde zadat rovnou; v opačném případě umístěte zatržítko do pole Přiřadit 
sériové číslo z klávesnice, kdy následně z instalačního menu klávesnice bude možné alokovat na sběrnici 
umístěný vysílač Duo podle jeho konkrétního sériového čísla. Přiřazení sériových čísel pro všechny takto 
označené sběrnicové moduly lze provést i na záložce ‚Sběrnicové moduly on-line‘. 
 
Bezdrátové periferie: 
Bezdrátový magnet Poli 
Pro přidání bezdrátového magnetu Poli přetáhněte na programovací záložku příslušnou ikonu z rychlého 
menu, nebo zvolte tlačítko ‚Přidat‘ v horní liště. Níže jsou vypsané parametry, které lze na tomto 
bezdrátovém prvku nastavit. 
Jméno: popis, který si přejete magnetu přiřadit. Bude použitý jako identifikátor na ostatních 
programovacích záložkách, jako řetězec v SMS a e-mailu, a pro záznamy v deníku událostí. 
Každý bezdrátový modul (a tedy i magnet Poli) je identifikován šestimístným sériovým číslem. Pokud toto 
číslo znáte, lze jej zde zadat rovnou; v opačném případě umístěte zatržítko do pole Přiřadit sériové číslo 
z klávesnice, kdy následně z instalačního menu klávesnice bude možné načíst bezdrátový magnet Poli a 
zařadit ho do systému pod jeho konkrétním sériovým číslem. 
Každý magnetický kontakt slouží zároveň jako expandér s možností připojení dvou drátových periferií. 
V poli ‚Magnetický kontakt‘ se tedy nastaví konkrétní zóna, na kterou je daný magnet asociován, a v části 
‚Drátové vstupy‘ se pak nastaví až dvě zóny, které jsou na magnetu fyzicky připojené.  
Dohlížecí interval: jedná se o dobu v minutách, během níž dojde k jedné výměně informací mezi 
bezdrátovým magnetem Poli a bezdrátovým přijímačem / opakovačem Duo. 
 
Bezdrátový PIR detektor Unum 
Pro přidání bezdrátového PIR detektoru Unum přetáhněte na programovací záložku příslušnou ikonu 
z rychlého menu, nebo zvolte tlačítko ‚Přidat‘ v horní liště. Níže jsou vypsané parametry, které lze na 
tomto bezdrátovém prvku nastavit. 
Jméno: popis, který si přejete PIR detektoru přiřadit. Bude použitý jako identifikátor na ostatních 
programovacích záložkách, jako řetězec v SMS a e-mailu, a pro záznamy v deníku událostí. 
Každý bezdrátový modul (a tedy i PIR detektor Unum) je identifikován šestimístným sériovým číslem. 
Pokud toto číslo znáte, lze jej zde zadat rovnou; v opačném případě umístěte zatržítko do pole Přiřadit 
sériové číslo z klávesnice, kdy následně z instalačního menu klávesnice bude možné načíst bezdrátový PIR 
detektor Unum a zařadit ho do systému pod jeho konkrétním sériovým číslem. 
Přiřazená zóna: každý PIR detektor je třeba přiřadit ke konkrétní systémové zóně. Přiřazení se provádí 
právě v tomto poli.  
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Dohlížecí interval: jedná se o dobu v minutách, během níž dojde k jedné výměně informací mezi 
bezdrátovým PIR detektorem Unum a bezdrátovým přijímačem / opakovačem Duo. 
 
Bezdrátový ovladač Opera 
Pro přidání bezdrátového ovladače Opera přetáhněte na programovací záložku příslušnou ikonu 
z rychlého menu, nebo zvolte tlačítko ‚Přidat‘ v horní liště. Níže jsou vypsané parametry, které lze na 
tomto bezdrátovém prvku nastavit. 
Jméno: popis, který si přejete ovladači přiřadit. Bude použitý jako identifikátor na ostatních 
programovacích záložkách, jako řetězec v SMS a e-mailu, a pro záznamy v deníku událostí. 
Každý bezdrátový modul (a tedy i ovladač Opera) je identifikován šestimístným sériovým číslem. Pokud 
toto číslo znáte, lze jej zde zadat rovnou; v opačném případě umístěte zatržítko do pole Přiřadit sériové 
číslo z klávesnice, kdy následně z instalačního menu klávesnice bude možné načíst bezdrátový ovladač 
Opera a zařadit ho do systému pod jeho konkrétním sériovým číslem. 
Vibrace: po zaškrtnutí a odeslání konfigurace do zařízení se při zvolení příslušného požadavku na ovladači 
objeví zpětné potvrzení nejen příslušnou LED diodou, ale také dojde ke krátké potvrzující vibraci. 
Tabulka funkcí: v tabulce funkcí se nastavují tlačítka, která budou na ovladači aktivní, a jim přináležející 
režim zastřežení, definovaný dříve na záložce ‚Režimy zastřežení‘. 
Maska podsystému: v této části lze nastavit, které podsystémy může bezdrátový ovladač spravovat. 
Dohlížecí interval: jedná se o dobu v minutách, během níž dojde k jedné výměně informací mezi 
bezdrátovým magnetem Poli a bezdrátovým přijímačem / opakovačem Duo. 

 

Uživatelské skupiny 

Na této záložce je možné programovat aktivaci režimů skupin (kódů a/nebo klíčenek), které mohou být 
svázány s Plánovačem. Jsou k dispozici 4 různé skupiny, každá pro 16 různých programovatelných režimů. 
Režim: ve sloupci Režim lze definovat popisy, které si přejete režimům přiřadit. 
 
Pro každý režim je možné definovat 3 různé stavy: 
Žádná akce: stav skupiny není touto volbou ovlivněn. 
Povoleno: skupina je aktivní a kódy/klíčenky v ní jsou platné. 
Zakázáno: asociované kódy/klíčenky nejsou platné. 
Nevyužité skupiny mohou zůstat v režimu ‚Žádná akce‘. Ve výchozím stavu jsou v konfiguraci obsaženy dva 
konfigurované režimy: povolení a zakázání prvků ve všech skupinách. 
Poznámka: je-li použitý PIN kód (nebo klíčenka), náležející do zakázané skupiny, zobrazí se na displeji 
klávesnice chybová hláška ‚Špatný PIN‘ (‚Neznámá klíčenka‘). 

Kódy 

Na této záložce lze definovat kódy, které budou používány na LCD klávesnici Ergo. Tato část programování 
umožňuje definovat pouze platnost kódu, jeho konkrétní zadání se realizuje na klávesnici. Pro přidání 
kódu stiskněte tlačítko ‚Přidat‘ nebo použijte příslušnou ikonu z rychlého menu a přetáhněte ji na 
programovací záložku. 
Jméno: popis, který si přejete kódu přiřadit. Bude použitý jako identifikátor na ostatních programovacích 
záložkách, jako řetězec v SMS a e-mailu, pro generování hlasových zpráv a pro záznamy v deníku událostí. 
Skupina: v tomto rozbalovacím menu lze zvolit skupinu, která bude spjata s kódem. Pokud není zvolena 
žádná skupina, bude kód trvale aktivní, jinak se na něj budou vztahovat pravidla dané skupiny. 
Změnit masku podsystému: zde nastavte podsystémy, které bude daný kód ovládat. 
Povoleno: je-li zatržena tato volba, daný kód je aktivní. 
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Master: označení kódu jako hlavního, tedy kódu s možností přístupu do rozšířených menu LCD klávesnice, 
zahrnujících správu pokročilých funkcí a zadávání uživatelských kódů se stejnou maskou podsystému, 
jakou má definovaný Master kód. 
Obchůzka: je-li zvolena tato možnost, může kód odstřežit asociované podsystémy. Po době obchůzky, 
definované v daných podsystémech, následně dojde k automatickému zastřežení podsystémů. 
Pouze zastřežit: je-li aktivní tato volba, nebude možné pomocí daného kódu provést jakékoli odstřežení. 
Žádná akce: je-li zvolena tato volba, pak při zadání kódu na klávesnici nebude udělen přístup do menu. 
Dojde nicméně ke spuštění událostí, naprogramovaných na záložce Scénáře pod položkou ‚Rozpoznán 
kód…‘. Jedná se o užitečnou funkci v tom případě, kdy si přejete aktivovat pouze jedinou funkci na základě 
zadání povoleného kódu (například aktivace výstupu pro ovládání vjezdové brány). 
Načíst PINy: po stisknutí tohoto tlačítka je možné načíst PINy z ústředny a uložit je v databázi PC. Pomocí 
této volby lze následně obnovit PIN kódy, dojde-li k výměně ústředny, a to použitím tlačítka Přenést PINy. 

Klíčenky 

Na této záložce lze definovat klíčenky, které budou používány na LCD klávesnici Ergo. Tato část 
programování umožňuje definovat pouze platnost klíčenky, její konkrétní zadání se realizuje na klávesnici. 
Pro přidání klíčenky stiskněte tlačítko ‚Přidat‘ nebo použijte příslušnou ikonu z rychlého menu a 
přetáhněte ji na programovací záložku. 
Jméno: popis, který si přejete klíčence přiřadit. Bude použitý jako identifikátor na ostatních 
programovacích záložkách, jako řetězec v SMS a e-mailu, pro generování hlasových zpráv a pro záznamy 
v deníku událostí. 
Skupina: v tomto rozbalovacím menu lze zvolit skupinu, která bude s klíčenkou spjata. Pokud není zvolena 
žádná skupina, bude klíčenka trvale aktivní, jinak se na ni budou vztahovat pravidla dané skupiny. 
Změnit masku podsystému: zde nastavte podsystémy, které bude daná klíčenka ovládat. 
Správce (Installer): označením této volby je klíčence udělen přístup do instalačního menu klávesnice. 
Povoleno: je-li zatržena tato volba, klíčenka je aktivní. 
Obchůzka: je-li zvolena tato možnost, může klíčenka odstřežit asociované podsystémy. Po době obchůzky, 
definované v daných podsystémech, následně dojde k automatickému zastřežení podsystémů. 
Pouze zastřežit: je-li aktivní tato volba, nebude možné pomocí dané klíčenky provést jakékoli odstřežení. 
Žádná akce: je-li zvolena tato volba, pak při přiložení klíčenky na čtečku nebo klávesnici nebude udělen 
přístup do menu. Dojde nicméně ke spuštění událostí, naprogramovaných na záložce Scénáře pod 
položkou ‚Rozpoznána klíčenka…‘ (pozn.: ve starší verzi překladu softwaru se vyskytuje ‚Rozpoznána 
klávesa‘). Jedná se o užitečnou funkci v tom případě, kdy si přejete aktivovat pouze jedinou funkci na 
základě přiložení povolené klíčenky (například aktivace výstupu pro ovládání vjezdové brány). 
Načíst ID: po stisknutí tohoto tlačítka je možné načíst ID klíčenek z ústředny a uložit je v databázi PC. 
Pomocí této volby lze následně obnovit ID klíčenek v paměti ústředny, dojde-li k její výměně, a to použitím 
tlačítka Poslat ID. 

Hlasové zprávy 

Tato záložka umožňuje správu hlasových zpráv, tedy jejich nahrávání, poslech a mazání. Pro přidání 
hlasové zprávy stiskněte tlačítko ‚Přidat‘ nebo použijte příslušnou ikonu z rychlého menu a přetáhněte ji 
na programovací záložku. Přidání hlasové zprávy lze realizovat importem souboru ve formátu WAV, 
nahráním pomocí mikrofonu PC, nebo generováním pomocí funkce TTS (k dispozici pouze v anglickém 
robotickém hlase). Pro využití funkce TTS jednoduše vepište text do příslušného pole a software 
automaticky vygeneruje korespondující hlasovou zprávu; nebo můžete generovat hlasové zprávy z popisů, 
zadaných na různých programovacích záložkách, které lze této záložce upravit. 
Po kliknutí na tlačítko Generovat zprávy pro hlasového průvodce je možné generovat hlasové zprávy, 
vycházející z popisů, definovaných na programovacích záložkách.  
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Grafické mapy 

Tato záložka je k dispozici pouze u ústředen lares16-IP, lares48-IP a lares128-IP. Na této záložce je možné 
přizpůsobit si rozhraní webserveru přidáním vlastních map a tlačítek. 
Po stisknutí tlačítka ‚Přidat‘ se zobrazí uvítací obrazovka, která dává na výběr vložení nové mapy nebo 
nového symbolu. 
Prvním krokem je vložení podkladu první mapy – po dvojkliku levým tlačítkem myši se zobrazí okno 
s prázdným pozadím. Pomocí tlačítka ‚Změnit pozadí‘ vstupte do knihovny obrázků. Nyní zvolte jeden 
z nabízených obrázků, nebo pomocí tlačítka ‚Přidat obrázek do knihovny‘ zvolte vlastní obrázek. Zvolený 
obrázek jakéhokoli obrazového formátu se následně převede do rozlišení podkladových map webserveru 
a překonvertuje do formátu GIF. Po potvrzení – kliknutí na OK – lze zvolenému mapovému podkladu 
přiřadit jméno a potvrdit opět tlačítkem OK. 
Následně lze vkládat další mapy – po výběru položky ‚Vytvořit novou mapu‘ postupujte stejně, jako při 
nastavení pozadí první mapy. Následně se automaticky vytvoří vazba (odkaz) z aktivní mapy, který lze 
libovolně měnit – velikost i polohu. 
Druhým krokem je následně vložení symbolů do podkladových map. Lze vkládat symboly pro Zóny, 
výstupy, podsystémy a kamery a lze také vkládat statické symboly. Při vložení symbolu zóny, výstupu nebo 
podsystému se při přístupu na webové rozhraní ústředny tyto symboly barevně i graficky mění dle 
aktuálního stavu dané části systému. Na tyto prvky (i na statický symbol) lze asociovat různé akce – 
spravovat zóny nebo výstupy, aktivovat scénáře, případně odkazovat na interní nebo externí odkaz. Po 
kliknutí na daný symbol pak následně dojde ke spuštění této aktivity. Z rozhraní grafických map tak lze 
například ovládat a monitorovat stav podsystémů. 
Při vkládání kamer lze volit ze dvou voleb – Síťová kamera a ONVIF kamera. Ze síťových kamer jsou 
podporovány AXIS, Panasonic, Samsung (řada SNC) a SONY. Pro přidání IP kamery těchto výrobců zadejte 
příslušné parametry – Jméno (uživatelský popis), IP adresa (Lokální adresa) a pro vzdálený přístup 
případně i Vzdálená adresa.  
Pro přidání ONVIF kamery zadejte příslušnou volbu a klikněte na tlačítko ‚Hledat ONVIF zařízení‘ (pozn.: 
ONVIF stream musí být v kameře povolený). Pokud se v seznamu neobjeví připojená IP kamera 
s podporovaným rozhraním ONVIF, je nutné do polí nahoře zadat její uživatelské jméno a heslo. Některé 
kamery poskytují více streamů ONVIF – správný stream lze určit po najetí myší nad popis streamu. Pokud 
dojde po cca. dvou vteřinách neaktivity k zobrazení obrázku z kamery, jedná se o správný stream. Tento 
stream potvrďte a ukončete programování ONVIF kamery. 

Ethernet (pouze pro pokročilé uživatele) 

Tato záložka je k dispozici pouze pro ústředny Lares16-IP, Lares48-IP a Lares128-IP. Obsahuje parametry 
pro nastavení datové sítě. Doporučujeme, aby tato nastavení prováděl pouze zkušený uživatel (technik IT), 
čímž se předejde případným komplikacím a konfliktům v síti. V továrním nastavení má ústředna IP adresu 
192.168.2.90 a je připravena získat novou IP adresu z DHCP serveru, případně její statická IP adresa lze 
změnit. Níže jsou popsány parametry, které lze v rámci síťového nastavení editovat. 
Jméno desky (název v NETBIOSu): jméno, pomocí něhož lze jednoznačně identifikovat základní desku 
v rámci sítě. Tato funkce je k dispozici pouze v prostředí Windows. Výchozí nastavení této hodnoty je 
“lares_deska”. 
Povolit DHCP: je-li zatržena tato volba, konfiguruje si deska ústředny síťové parametry automaticky. 
Pokud tato volba zvolena není, síťové parametry je nutné zadat ručně. 
Povolit PING: není-li zvolena tato volba, nebude deska ústředny odpovídat na příkaz ping (provedený 
například z příkazové řádky operačního systému Windows). 
Pokud si přejete, aby deska ústředny zasílala do síťového prostředí e-maily, pak je nutné zatrhnout volbu 
Povolit SMTP a konfigurovat příslušné parametry. 
E-mail od: v tomto poli je nutné zadat jméno odesílatele (například Ústředna EZS Ksenia). Některé 
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mailservery mohou vyžadovat zadání platné e-mailové adresy (např. servery bez autentifikace). 
SMTP server: nastavte jméno SMTP serveru (např. mail.provider.net). 
Uživatelské jméno SMTP: nastavte jméno uživatele pro autentifikaci na SMTP serveru. 
SMTP heslo: nastavte příslušné heslo. 
Povolit SSL: zvolte tuto volbu, pokud mailserver, který používáte, vyžaduje šifrování (např. Gmail.com). 
V tomto případě je také nutné specifikovat port (obvykle 443). 
 
Deska ústředny obsahuje webserver pro pohodlný uživatelský přístup a vzdálené monitorování a ovládání 
systému. Pro povolení této funkce umístěte zatržítko vedle pole Povolit Webserver. 
Pro přístup na webserver je nutné se identifikovat uživatelským jménem a heslem (ve výchozím nastavení 
jsou obě hodnoty admin). Dále je možné změnit komunikační port webserveru (výchozí hodnota: 80). 
Přes webserver je možné bez potřeby instalace jakéhokoli doplňkového softwaru vzdáleně spravovat 
ústřednu Lares. Pro přístup na webové rozhraní postačí běžný internetový prohlížeč PC nebo Smartphonu 
(Internet Explorer, Google Chrome, Opera, …). Pro přístup zadejte adresu http://<jméno desky>:<HTTP 
port>.  
Povolit HTTPS: je-li tato volba zatržena, probíhá komunikace mezi ústřednou Lares a internetovým 
prohlížečem v PC nebo Smartphonu šifrovaným kanálem. 
Dynamic DNS: Instrukce k nastavení DNS jsou obsahem samostatného manuálu k ústředně Lares. 
Rozšířená nastavení Ethernetu: v tomto okně je možné měnit komunikační porty UDP. Kroky spojené se 
změnou portů doporučujeme konzultovat se specialistou v oblasti IT ještě předtím, než dojde k instalaci 
ústředny v síti. Tím lze předejít konfliktům v síti a výpadkům zařízení, a to i ostatních v rámci sítě. 
Nastavení NTP 
V této sekci je možné povolit časovou synchronizaci na serverech k tomu určených. Pro povolení této 
funkce je třeba zvolit jeden z uvedených serverů. 

Události po IP 

Na této záložce je možné konfigurovat programování IP přijímače, který umožňuje spravovat poplachové 
události pomocí protokolu SIA DC-09.  
Na záložce Telefonní seznam je třeba přidat alespoň jeden přijímač IP a následně se na záložce Scénáře 
k požadovaným událostem, které mají být přenášeny, přidají v části ‚Cílové kontakty‘ IP přijímače, které 
mají být kontaktovány (bude popsáno dále). 
 

Povolit události po IP: chcete-li zasílat IP hlášení, zaškrtněte tuto volbu. 
Povolit dohled nad kanálem: zvolte tuto možnost, pokud chcete, aby ústředna zasílala periodický test na 
jeden IP přijímač, čímž dochází ke kontrole připojení ústředny (související volba je následně níže – 
dohlížený přijímač). 
Dohlížecí interval: interval zasílání periodických kontrolních paketů (údaj ve vteřinách). 
Port serveru na Ethernetu: číslo portu přijímače, na který se posílají pakety po Ethernetovém kanále.  
Ethernet – port klienta: číslo portu ústředny, na němž přijímač vysílá pakety po Ethernetovém kanále 
(jsou-li IP přijímače programovány pro UDP protokol, nesmí být tento port blokován v počítači pomocí 
firewallů, routerů, atd.). 
Poznámka: v mnoha případech, kdy IP přijímače používají UDP protokol, jsou tyto dva porty shodné. 
Klientský port GPRS: číslo portu přijímače, na nějž se posílají pakety v prostředí GPRS.  
Port GPRS serveru: port ústředny, na němž přijímač vysílá pakety v prostředí GPRS. 
Dohlížený přijímač: přijímač, na který je zasílán periodický test. 

Možnosti 

Možnosti ústředny lze naprogramovat na této záložce. 
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Povolení varování: zde zvolte, které chyby budou signalizovány ústřednou (výchozí stav: vše povoleno). 
Sekce Obecná nastavení 
Zpoždění chyby napájení 230V (min.): zadejte zpoždění (vyjádřené v minutách), než dojde k vyvolání 
události Chyba napájení 230V. 
Povolit snadno prolomitelné PINy: zvolte tuto možnost, pokud si přejete, aby neprobíhala kontrola 
vhodnosti použití PIN kódů. 
Použít zónu #1 pro servisní / systémový test: zvolte tuto možnost pro nastavení zóny #1 jako servisního 
vstupu namísto standardní zóny. 
Nepřemostit zóny po odstřežení: je-li zvolena tato volba, je u manuálně přemostěných zón automaticky 
zrušeno jejich přemostění při odstřežování. 
Zrušit paměť tamperu uživatelským kódem: je-li zvolena tato možnost, může uživatel restartovat paměť 
tamperu potvrzením volby ‚Reset poplachu‘ na klávesnici Ergo. 
 
Sekce Pravidelná událost 
Ústředna může být naprogramována tak, aby periodicky zasílala hlášení – například zprávu, potvrzující že 
byla zkontrolována její korektní funkčnost. 
První pravidelný test: zde se nastavuje datum a čas zaslání první periodické události. 
Interval kontrol (min.): slouží pro nastavení frekvence kontrol, během nichž má být zasílána periodická 
událost (například každých 24 hodin, tj. 1.440 minut). Pokud je nastaveno 0, není událost zasílána. 
Sekce Hlasový volič 
Níže jsou uvedeny vlastnosti pro konfiguraci hlasové komunikace: 
Požadavek na potvrzovací zprávu: tato hlasová zpráva bude přehrána na konci všech ostatních zpráv a 
může proto sloužit jako jakýsi průvodce, vyzývající například ke stisknutí tlačítka * pro potvrzení přijetí 
zprávy nebo k zavěšení telefonu. 
Volat na všechna čísla: je-li zvolena tato možnost, budou hlasové zprávy komunikovány na všechna 
naprogramovaná čísla; v opačném případě bude doručení hlasového volání potvrzeno prvním 
kontaktovaným číslem ze seznamu, který na volání odpoví. 
Potvrdit přijetí volání hvězdičkou: při zaškrtnutí této volby je nutné stisknout tlačítko * na telefonu, který 
přijímá hlasové volání. Tímto potvrzením dojde k informaci do systému o přijetí daného volání, v opačném 
případě vyhodnotí ústředna hovor jako neuskutečněný a pokračuje s voláním na další číslo v seznamu. 
Stisknutím tlačítka # je hovor považován jako přijatý, nicméně dojde navíc ke skoku do hlasového menu, 
které umožňuje ovládat systém. 
Skrýt údaje o volání na klávesnicích: je-li zvolena tato možnost, nebude informace o probíhajícím volání 
zobrazena na LCD klávesnici. 
Pokusy: počet pokusů o volání, které komunikátor uskuteční na každé nastavené telefonní číslo, předtím 
než je zpráva smazána (ke smazání dojde i v případě, kdy systém nepřijme potvrzení volání). 
Opakování: počet opakování, během nichž je daná zpráva reprodukována během jednoho volání. 
Sekce Nastavení vzdálené podpory 
Povolit vzdálenou podporu po GPRS: zvolte tuto volbu, má-li být v budoucnu povolena vzdálená podpora 
po GPRS kanálu. 
Max. doba vzdáleného připojení (min.): jakmile uživatel spustí vzdálenou podporu, aktivuje systém GPRS 
spojení a očekává instrukce z instalačního programu na straně vzdáleného servisního technika. Toto 
spojení se automaticky uzavře, jakmile dojde k vypršení doby, nastavené v tomto poli. 
Sekce Instalační údaje 
Dále je možné naprogramovat zobrazení vlastních dat – například údajů o dané lokalitě nebo kontakt na 
servisující firmu. Tyto informace se zobrazí na klávesnicích Ergo v klidovém stavu po stisknutí tlačítka 
Enter. 
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Sekce Datum a čas 
Nastavte datum a čas systému a stiskněte tlačítko ‚Nastavit‘. Pro zjištění aktuálního času v ústředně slouží 
tlačítko ‚Přijmout‘. 
Poznámka: 
Pro nastavení data a času je vyžadován platný uživatelský kód. 

Plánovač 

Pomocí plánovače je možné nastavovat zastřežení / odstřežení / přepínání, definované na předchozích 
záložkách. Tato nastavení se týkají všech podsystémů v závislosti na daném dni a / nebo hodině. Dále lze 
spravovat aktivaci uživatelských skupin (kódů i klíčenek), což umožňuje nastavit časová okna, během nichž 
budou mít daní uživatelé povolený přístup, tj. kdy budou jejich kódy / klíčenky platné. 
Jako příklad si uveďme následující: předpokládejme zabezpečovací systém umístěný v kancelářské 
budově, kde je záhodné nastavit celkové zastřežení vždy 25.12. (ať už jde o pondělí nebo jakýkoli jiný den 
týdne) a dále odstřežení během pracovní doby a celkové zastřežení v ostatním období. 
Jednoduchá grafická časová osa v kombinaci se zadávacími okny konkrétních období a pracovních režimů 
provází celkovým nastavením výše uvedeného. 

Telefonní seznam 

Telefonní seznam může obsahovat dle typu ústředny až 20 / 50 / 100 telefonních čísel nebo IP přijímačů. 
Pro přidání nové položky do telefonního seznamu stiskněte tlačítko ‚Přidat‘ nebo přetáhněte příslušnou 
ikonu z okna rychlého menu. Po vytvoření položky je prvním krokem volba, zda se jedná o telefonní 
kontakt nebo IP přijímač. 
 

Programovatelné parametry pro kontakt: 
Jméno: jméno daného kontaktu v telefonním seznamu. 
Číslo: telefonní číslo (volitelně). Pokud toto pole není vyplněno, daný kontakt v telefonním seznamu 
nebude moci přijímat hlasová volání a SMS zprávy. 
E-mail: e-mailová adresa (volitelně). Pokud toto pole není vyplněno, daný kontakt v telefonním seznamu 
nebude moci přijímat e-maily. 
Nemůže přijímat SMS: pokud zvolíte tuto volbu, nebude daný kontakt informován o naprogramovaných 
stavech systému prostřednictvím SMS zpráv (např. v případě, kdy kontakt odpovídá přístroji na pevné 
telefonní lince). 
Nemůže přijímat hlasové zprávy: zvolením této volby zamezíte na daném telefonním čísle možnost přijetí 
hlasových zpráv – bude umožněno pouze zasílání SMS zpráv na daný kontakt. 
Povolit identifikaci volajícího: je-li zvolena tato možnost, pak systém na základě rozpoznání konkrétního 
volajícího generuje příslušnou událost, naprogramovanou na záložce Scénáře pod položkou Volající 
identifikován. Tato funkce je užitečná, pokud si přejete provádět určité akce (zastřežení systému, aktivace 
výstupů, …) s nulovými náklady. 
Poslat Contact-ID: je-li zvolena tato volba, jsou poplachy přenášeny na tento kontakt pomocí protokolu 
Contact-ID. 
Priorita: pro každý kontakt je možné zvolit, který komunikační kanál bude zvolen jako prioritní (Prioritně 
po GSM nebo Prioritně po TLF lince). Nezvolený komunikační kanál je automaticky chápán jako záložní. 
Sekce Contact-ID 
Nastavte trojciferný Kód zákazníka použitý v Contact-ID protokolu. 
 

Programovatelné parametry pro přijímač IP: 
Popis přijímače: jméno příslušného přijímače. 
ID přijímače: Identifikační kód SIAIP DC09 IP přijímače, max. 6 hexadecimálních znaků. 
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ID vysílače: Identifikační kód SIAIP DC09 ústředny, max. 12 hexadecimálních znaků. 
Protokol: Aplikační protokol (Contact-ID, SIA úroveň 3,...). 
ID aplikace: Identifikátor aplikačního protokolu. 
IP adresa: IP adresa IP přijímače. 
Port: vzdálený port, na kterém naslouchá IP přijímač. 
 

Možnosti: volby SIAIP DC09 
Automatická záloha: komunikace na tento přijímač je zálohována na záložní přijímač. 
Prioritně na záložní přijímač: veškerá komunikace je nejprve zaslána na záložní přijímač. 
Prioritně po GPRS: dojde k pokusu navázání přístupu přes GPRS kanál před Ethernet rozhraním. 
Použít časovou značku: do komunikace se vloží informace o datu a čase. 
Přenos po TCP: komunikace je přenášena pomocí TCP protokolu namísto UDP 
 

Záloha: 
Záloha přijímače: IP přijímač, používaný pro zálohu výše uvedeného. 
Interval kontrol komunikace (s): interval mezi kontrolami komunikace tohoto IP přijímače. Během 
tohoto intervalu je záložní přijímač využíván (nebo naopak nevyužíván pokud je záložní přijímač 
nastaven jako prioritní). 

Obecné časovače 

Na této záložce je možné definovat časovače, po jejichž uplynutí může dojít ke spuštění dalšího scénáře. 
Spouštěcí událostí pro obecný časovač je jakákoli událost v systému, a tyto volitelné časovače lze na sebe 
vzájemně navazovat. Například tak lze při zadání uživatelského kódu spustit režim částečného odstřežení a 
až po uplynutí dalších 15 vteřin režim plného zastřežení, což může být výhodné v budovách, kde mezi 
hlavním vstupem a hlídanou oblastí není přímá viditelnost, a zároveň má být odstřežení pro uživatele co 
nejjednodušší. 

Scénáře 

Záložka Scénáře je srdcem celého programování systému. Nastavení, provedená na předchozích 
záložkách, určují pouze systémové stavy a režimy, které – v závislosti na okolnostech a dějích v systému – 
spouští různé události. Ke každé události mohou být asociovány výstupy, položky v telefonním seznamu, 
obecné časovače a režim zastřežení. 
Níže jsou popsány některé příklady programování a nastavení: 
 
Příklad 1 – Programování ovládání zastřežení z klávesnice 
Při provázání kláves na klávesnici Ergo a aktivovaných funkcí lze vytvořit snadné ovládání režimů zastřežení 
‚Zastřeženo‘ a ‚Noční režim‘. 
Pokud si přejete přiřadit funkci zastřežení klávese 0 na klávesnici Ergo v systému, pak jednoduše přiřaďte události 
‚Klávesa 0 na klávesnici 1‘ do pole ‚Režim zastřežení‘ volbu ‚Zastřeženo‘. 
Obdobně pak lze přiřadit klávese 1 na stejné klávesnici režim zastřežení ‚Noční režim‘, doplněný ještě například 
sepnutím určitého výstupu pro signalizaci provedení dané volby. 
 

Příklad 2 – Aktivace relé a komunikátoru na základě poplachu 
Pokud dojde k výskytu poplachu v podsystému a tento poplach má být dále signalizován, pak jednoduše přiřaďte 
výstup (například Relé sirény) ve sloupci ‚Výstupy sepnuty‘ u události ‚Poplach podsystému‘; pokud si dále přejete 
aktivovat hlasový hovor nebo zaslat SMS, zadejte příslušné kontakty do polí ‚Cílové kontakty‘. V případě, že se 
budou přenášet hlasové zprávy, je třeba zvolit příslušné hlasové zprávy, asociované k dané události. 
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Příklad 3 – zastřežení dle stavu zóny 
V posledním příkladu si popíšeme, jak lze použít zónu pro aktivaci podsystémů.  
Předpokládejme, že v záložce Režimy zastřežení je definován režim ‚Plné zastřežení 2‘. 
Pro zastřežení dle stavu zóny pak přiřadíte režim ‚Plné zastřežení 2‘ k on-line poplachovému stavu dané zóny. 

 
Poznámky k programování 
Záložka Scénáře, byť extrémně dlouhá, je díky možnosti členění do skupin přehledným nástrojem pro 
správu událostí a jejich návazných dějů v reálném čase. Umístěním zatržítka vedle položky Události 
skupiny se tyto události seřadí do přehledných skupin; navíc lze pro snadné vyhledání konkrétní události 
použít Filtr. 
Jednotlivé položky lze abecedně řadit kliknutím levým tlačítkem myši na první řádek (záhlaví) každého 
sloupce. Dále je možné provádět i vícepoložkový výběr, kdy volbou více událostí lze hromadně měnit 
atributy všech takto označených událostí. Níže je popis všech programovatelných sloupců. 
Výstupy sepnuty: zvolte výstupy, které se mají aktivovat při výskytu dané události. 
Výstupy vypnuty: zvolte výstupy, které se mají deaktivovat při výskytu dané události. 
Přepnutí výstupů: zvolte výstupy, které se mají přepnout při výskytu dané události. Maximální počet takto 
ovládaných výstupů (aktivace / deaktivace / přepnutí) je 8. 
Poznámka: pro volbu režimu výstupu lze stisknout také ikonu vpravo od názvu konkrétního výstupu, který 
se zobrazí také pod tabulkou scénářů. 
Pokud chcete stejný výstup přiřadit více událostem s ovládáním jeho sepnutí a rozepnutí tak, aby 
v případě aktivace alespoň jedné události došlo k aktivaci výstupu a při deaktivaci VŠECH událostí došlo 
k deaktivaci výstupu, postupujte dle následujících pokynů: 

-  Přiřaďte příslušným událostem aktivaci výstupu 
-  Přiřaďte příslušným obnovám událostí deaktivaci výstupu 

Následně je třeba ověřit následující: 
-  Výstup musí být přepínací 
-  Výstup nesmí mít povolenu funkci ‚Vzdálené ovládání‘ 
-  Výstup nesmí být v žádném scénáři obsažen jako přepínaný 
-  Událost nesmí být asociována k podřízené události, která má pouze začátek, ale nemá konec 

Pokud nejsou podmínky výše splněny, bude výstup aktivován na základě jedné události, která si vyžádá 
jeho aktivaci, a bude deaktivován, jakmile si jakákoli další událost vyžádá jeho deaktivaci. 
 
Cílové kontakty: zde zadejte kontakty, na které si přejete zaslat zprávy na základě výskytu dané události. 
Typ způsobu odeslání varovné hlášky závisí na záznamu u dané položky na záložce ‚Telefonní seznam‘. 
Pokud má například daný kontakt zadán pouze e-mail, pak při výskytu dané události dojde k odeslání e-
mailu na danou adresu, apod. Pro zprávy ve formátu SIA DC-09 zvolte jako cílový kontakt IP přijímač. 
Ústředna vlastní logikou rozhodne, zda zprávy odešle hlavnímu přijímači nebo záložnímu (je-li záložní 
přijímač k dispozici). 
Nastavit časovače: zvolte časovače (max. 2), které budou spuštěny při výskytu dané události. 
Restartovat časovače: zvolte časovače (s předchozími max. 2), které budou při výskytu dané události 
ukončeny. 
Hlasové zprávy: pokud je u příjemce povoleno varování hlasovými zprávami, pak zde nastavte až 4 
hlasové zprávy, určené k odeslání. 
Režim zastřežení: zvolte režim zastřežení, který se má provést na základě výskytu dané události. Vyjma 
událostí ‚Klávesa x na klávesnici x‘ a ‚Led x na čtečce x‘, které provádějí kontrolu, zda je připraveno 
zastřežení, systém ve všech ostatních případech provede spuštění požadovaného režimu bez kontroly, zda 
jsou přítomny narušené zóny. V případě narušených zón a nátlakového spuštění zastřežení dojde ihned po 
zastřežení k vyvolání poplachové události v systému. 
Vymazat frontu čekajících hovorů: je-li zvolena tato volba, pak při výskytu dané události dojde k vymazání 
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fronty kontaktů, které měly být kontaktovány na základě výskytu předchozí události. 
Reset poplachů: je-li zatržena tato volba, pak při výskytu dané události jsou výstupy, aktivované na 
základě poplachové události, přepnuty do neaktivního stavu. 
Reset pamětí: zvolte tuto možnost, pokud si přejete, aby při vzniku dané události došlo k vymazání paměti 
poplachů. 
Kód: zde nastavte kód události Contact-ID pro danou událost. 

On-line 

Záložky on-line stavu systému poskytují vnější náhled a kontrolu stavu jednotlivých částí systému. Ukazují 
stav zón, podsystémů, sběrnicových modulů, bezdrátových periferií a ústředny. 
Dále je možné si prohlížet záznamy deníku – záložka Log událostí. Každá událost se do systému ukládá i se 
svým datem a časem, případně s dalšími informacemi jako umístění vzniku dané události, způsobitel dané 
události (například Klíčenka 3), apod. 
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STRUKTURA MENU PRO PROGRAMOVÁNÍ LCD KLÁVESNICE ERGO 
 
Pro přístup do programovacího menu z klávesnice Ergo zadejte instalační kód (výchozí hodnota 123456) nebo 
přiložte klíčenku, která má nastavený parametr ‚Správce (Installer)‘ . Použití a funkce tlačítek klávesnice a otočného 
ovladače jsou vysvětleny v manuálu klávesnice. 
 
POZNÁMKA: Přístup správce (ať už kódem nebo přiložením klíčenky) musí být povolen Master uživatelem v jeho 
uživatelském menu nastavením volby ‚Povolit Správce‘ na ZAP (ON). Je-li tato položka nastavena na hodnotu VYP 
(OFF), není použití instalačního kódu obslouženo (je považováno jako zadání nesprávného kódu). Přístup do 
instalačního menu je dále zakázán, pokud jsou podsystémy zastřeženy. 
 
V následujícím textu je představen strom programování na klávesnici. Pro vysvětlení každé sekce, není-li blíže 
v textu níže specifikována, vyhledejte příslušnou část v programovacím manuálu softwaru Basis výše. Význam a 
terminologie jednotlivých nastavení si veskrze vzájemně odpovídají. 
 
Popis instalačního menu 
V následujícím textu je pomocí odsazení detailně rozebrána celá struktura instalačního menu klávesnice Ergo. 
 
• Log událostí 

• Zobrazení deníku událostí. 
• Stisknutím tlačítka Enter se na klávesnici zobrazí seznam událostí, kdy uživatel si může jednotlivé 
záznamy od posledního uloženého prohlížet (pomocí otočného ovladače proti směru hodinových 
ručiček). Pro zobrazení detailů o konkrétní události stiskněte znovu tlačítko Enter. 

• Programování (detailněji rozebráno v sekci níže) 
• Program. z USB – spuštění nahrávání dat z USB Flash disku, připojeného k ústředně. 
• Jazyk 

• V tomto menu je možné změnit jazyk klávesnice. 
• IP adresa – zobrazení IP adresy ústředny. 
• Seznam chyb 

• Zobrazení chybových hlášení ústředny. Po stisknutí klávesy Enter se na displeji zobrazí seznam chybových 
hlášek, v němž se lze pohybovat použitím otočného ovladače. 

• Stav baterie – zobrazení stavu záložního akumulátoru ústředny Lares. 
• Stav zón 

• zobrazení stavu všech zón. 
• Po stisknutí tlačítka Enter se na displeji zobrazí způsob vyvážení zón v systému. Je-li zóna využita 
jako analogový vstup, zobrazí se na displeji hodnota ve Voltech. 

• Změnit PIN tech. – změna instalačního PINu (nezobrazí se při přístupu použitím klíčenky). 
• Verze klávesnice – menu pro zjištění sériového čísla klávesnice. 
 
Schéma programovacího menu: 
• Podsystémy 

• Po zvolení konkrétního podsystému se zobrazí následující volby: 
• Popis 
• Autom. reset paměti 
• Předpoplach (s) 
• Odchod. zpoždění 
• Předstřežení (m) 
• Obchůzka (m) 

• Zastřežování 
• Po zvolení konkrétního režimu zastřežení se zobrazí následující volby: 

• Popis 
• Akce (akce je pro každý podsystém zobrazena jako: '-': bez akce; '0': odstřežení; '1': zastřežení se 
zpožděním; 'i': okamžité zastřežení; 'c': přepnutí) 
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• Po stisknutí tlačítka Enter je možné změnit toto nastavení pomocí otočného ovladače. 
Dostupné akce jsou vypsány níže: 

• Žádná akce 
• Zastřežení (se zpožděním) 
• Okamžité zastřežení 
• Odstřežit 
• Přepnout 

• Zóna 
• Po zvolení konkrétní zóny se zobrazí následující volby: 

• Typ zóny 
• Popis 
• Mód 

• Nevyužito 
• Standardní 
• Det. tříšť. skla 
• Roleta (= pojmenování pro detektor s trhacím lankem) 
• Analogový (tato volba se zobrazí pouze v případě, kdy byla zóna naprogramována jako 
analogová ze softwaru Basis. Z klávesnice není možné nastavit tuto volbu.) 

• Vyvážení 
• NO (Normally open) 
• NC (Normally close) 
• Jednoduché vyvážení 
• Dvojité vyvážení 
• Trojité vyvážení 
• Zakonč. tamperu 
• Vlastní (tato volba se zobrazí pouze v případě, kdy byla zóna naprogramována 
s parametrem vlastní ze softwaru Basis. Z klávesnice není možné nastavit tuto volbu.) 

• Maska podsystému 
• Po stisknutí klávesy Enter lze měnit podsystémy, kam daná zóna patří. 

• Kontrol. písknutí 
• 24h zóna 
• test 
• Příkaz 
• počet impulsů (nastavitelné v rozsahu od 1 do 7) 
• Příchod. zpožd. 

• okamžitá 
• zpožděno 

• Odchod. zpoždění 
• okamžitá 
• zpožděno 

• Výstup 
• Po zvolení konkrétního výstupu se zobrazí následující volby: 

• Popis 
• Mód 

• Nevyužito 
• Zastřežování 
• Analogový 

• Typ (NO/NC) 
• NO 
• NC 

• Mód 
• Spínací 
• Přepínací 
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• Čas sepnutí (ms) (toto menu je aktivní pouze při nastavení výstupu v módu spínací) 
• Hlídaný výstup (toto menu se zobrazí pouze pro výstup 1 = relé na desce ústředny) 

• Periferie sběrn. 
• Přiřadit: toto menu zobrazuje periferie připojené k ústředně Lares, jejichž sériové číslo zatím nebylo 
v softwaru konfigurováno. Každá nová periferie, nastavená v softwaru, může být v tomto menu přiřazena 
dle svého konkrétního sériového čísla. Pohybem v menu lze přiřadit periferie, nastavené v softwaru, nebo 
novou periferii po zobrazení volby <Nová periferie>, pokud je taková na sběrnici detekována. 
• Přiřazené: v tomto menu lze smazat periferie, které již byly přiřazeny, ale které je v daný okamžik nutné 
odpojit od ústředny Lares. Konfigurace periferie není smazána, tudíž lze v budoucnu použít nový prvek – 
například v okamžiku, kdy je nutné periferii v systému vyměnit. 
• Odhlásit per.: v tomto menu je možné smazat periferie, které již byly konfigurovány, ale které musejí být 
trvale odpojeny od ústředny Lares. Na rozdíl od předchozího případu tato volba vymaže veškeré nastavení 
dané periferie na sběrnici. 

• Klávesnice ergo 
• Po zvolení konkrétní klávesnice se zobrazí následující volby: 

• Maska podsystému 
• Po potvrzení této volby lze aktivovat / deaktivovat vztažené podsystémy 

• Systém vklidu 
• Čas a datum 
• Venkovní teplota 
• Vnitřní teplota 
• GSM aktivita 
• Stav podsystému 
• Stav zón 

• Klávesy&scénáře 
• Popis klávesy 0 
• Povolit kláv. 0 
• Scénář 0 bez PINu 
• Popis klávesy 1 
• Povolit kláv. 1 
• Scénář 1 bez PINu 
... 
• Popis klávesy 9 
• Povolit kláv. 9 
• Scénář 9 bez PINu 

• Čtečky volo 
• Po zvolení konkrétní čtečky se zobrazí následující volby: 

• Maska podsystému 
• Po potvrzení této volby lze aktivovat / deaktivovat vztažené podsystémy 

• LED a scénáře 
• Zelená LED 
• Červená LED 
• Bílá LED 
• Modrá LED 
• Žlutá LED 

• Vlastnosti volo 
• LED při odstřežení 
• Stav systému 

• Bezdrátové prvky 
 • Hledání 

• Přiřazené 
• Odhlásit per. 
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• Spravovat PINy 
• Nový PIN 

• Pomocí otočného ovladače zvolte konkrétní dosud nevyužitý PIN 
• Zadat PIN 

• Vlastnosti PINu 
• Otočným ovladačem zvolte konkrétní využitý PIN 

• Popis 
• Změnit PIN 
• Maska podsystému 
• Povolit 
• Master PIN 
• Obchůzka  
• Pouze zastřežit 

• Smazat PIN 
• Sprav. klíčenky 

• Uložit klíčenku 
• Otočným ovladačem zvolte dosud nevyužitou pozici 

• Přiřad. klíčenku 
• Otočným ovladačem zvolte naprogramovanou klíčenku, kterou chcete přiřadit novému 
identifikátoru 

• Smazat klíčenku 
•  Otočným ovladačem vyberte naprogramovanou klíčenku, kterou si přejete smazat. 

• Volby klíčenky 
• Po zvolení konkrétní naprogramované klíčenky se zobrazí následující volby: 

• Popis 
• Správce systému 
• Povolit 
• Obchůzka 
• Pouze zastřežit 
• Maska podsystému 

• Scénáře 
• Pro zobrazení detailů scénáře zvolte číslo scénáře 

• Mód zastřežení 
• Výstup 

   • Zvolte jeden z dostupných výstupů, které lze scénářem spravovat 
• Akce 

• Žádná akce 
• Aktivní 
• Obnova 
• Přepnout 
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PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

     Lares ™ je navržen a vyroben s těmito vlastnostmi pro omezení dopadu na životní prostředí 

 

• Vytištěné nálepky neobsahují olověné a bromité prvky 

• Nízká spotřeba 

• Každé balení je tvořeno maximálně recyklovatelnými materiály a materiály z obnovitelných zdrojů 


