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ограниченията в отговорностите на производителя. Описанието 
трябва да бъде внимателно прочетено! 
 

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

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

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

 

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

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

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

СЪОТВЕТСТВИЕ И СТАНДАРТИ 
Серия алармени контролни панели ECLIPSE са проектирани съгласно изискванията по Директивата за ниско напрежение (LVD) 2006/95/EC 
и Директивата за електромагнитна съвместимост (EMC) 2004/108/EC. Маркировката CE гарантира, че серия алармени контролни панели 
ECLIPSE отговарят на изискванията на Европейския съюз (EU) за безопасна работа и експлоатация от потребител.  
 
 

СЕРТИФИКАТИ 

 
Алармен контролен панел:  
Eclipse 8, Eclipse 16, Eclipse 32 
 
EN50131-1:2006 
EN50131-3:2009 
EN50131-6:2017 
EN50131-10:2015 
EN50136-1:2012 
EN50136-2:2013 

 
Grade 2   Class I     SP2 

 
Алармен контролен панел:  
Eclipse 99 
 
EN50131-1:2006 
EN50131-6:2008 
EN50131-3:2009 
EN50136-1:2012 
EN50136-2:2013 
EN50131-10:2014 
 

Grade 3   Class I     SP2 
 

 

Cert. No: TT-449/2019 Cert. No: TT-76/2018 
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БЪРЗИ СТЪПКИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ 
 
Стъпка 1 Работна схема на системата 
Начертайте работна схема на обекта и разположете върху нея елементите на системата за охрана. Изберете 
най-подходящото място за монтаж на детекторите, клавиатурите и други устройства влизащи в състава на 
инсталацията.  
 
 

Стъпка 2 Монтиране на контролния панел 
Изберете място за монтаж близко до захранващ източник 230V AC и телефонна линия. Изберете подходящи 
отвори за прокарване на основния захранващ кабел, проводниците за зони, изходи и системната шина. 
Монтирайте дъното на кутията към стената като използвате приложения на опаковката шаблон за пробиване. 
Монтирайте тампер ключа и го нивелирайте спрямо монтажната повърхност, за да осигурите самоохрана на 
кутията. Свържете изводите на тампера-ключа към номер зона предвидена да е от тип ТАМПЕР. 
 
ВНИМАНИЕ: Подаване на основно захранване на панела се извършва само след приключване на 
цялостното окабеляване на системата! 
 
 

Стъпка 3 Свързване на устройства към системната шина 
Свържете клавиатурите и допълнителните устройства към контролния панел като използвате 4-жилен 
проводник (системна шина). Необходимо е да се спазва съответствието на цветовете отбелязани на клемите 
на клавиатурите и контролния панел. Виж също точка 2.4. 
 
  

Стъпка 4 Свързване на зоните  
Свържете детекторите в зоните, като използвате тип на свързване в зависимост от конкретното приложение. В 
зависимост от модела на вашата система броя и типовете на свързване в зоните могат да се различават: 
 ECLIPSE 8 - 5 типа на единично свързване в зоните, балансиране с един или два резистора 
 ECLIPSE 8+ - 9 типа на единично или сдвоено свързване в зоните, балансиране с 1 или 2 резистора 
 ECLIPSE 16 - 5 типа на единично свързване в зоните, балансиране с един или два резистора 
 ECLIPSE 32 - 9 типа на единично или сдвоено свързване в зоните, балансиране с 1 или 2 резистора 

ECLIPSE 99 - 9 типа на единично или сдвоено свързване в зоните, балансиране с 1 или 2 резистора 
 

Използвайте подробните схеми на свързване представени в точка 2.3. 
 
 

Стъпка 5 Свързване на сирени, PGM изходи и други устройства 
Свържете сирените, устройствата за управление, цифровия комуникатор и други – за подробности виж точки 
2.5-2.8. 
 

Стъпка 6 Първоначално включване на контролния панел 
1. Поставете джъмпер на изводи RESET на контролния панел ECLIPSE (виж представената диаграма на 
свързване според модела). 
2. Включете основно захранване 230VAC.  

3. Включете изводите на батерията за резервно захранване12V/7Ah като спазвате поляритета: червен 
проводник към клема “+” и черен проводник към клема “-”. 
4. Подсветките на всички свързани към системната шина клавиатури ще светнат, като се стартира процедура 
по първоначална инициализация. Изчакайте в продължение на 30-60 сек. до приключване на процедурата по 
първоначална инициализация. След това системата ще е готова за добавяне на нови устройства. Забележка: 
Времето за инициализация зависи от броя на устройствата свързани към системната конфигурация. 
5. Натиснете бутон ENTER () на всички свързани клавиатури към системната шина една по една – това е 
начин за бързо регистриране на устройствата към контролния панел - чува се звуков сигнал за потвърждение. 
Натиснете бутона (между двата реда клеми) на всички разширителни модули свързани към системната шина. 
Алгоритмите за обучение и добавяне на нови устройства са подробно описани в точка 5. 
ВНИМАНИЕ: НЕ НАТИСКАЙТЕ бутон PRG на клавиатурите по време на регистрирането им към 
системната конфигурация. Натискането на бутон PRG ще включи клавиатурата в режим 
“Сервизна клавиатура”! 
6. Свалете джъмпера от изводи RESET на контролния панел. 
7. Изчакайте докато системния светодиод LED BUS спре да премигва в зелено. 
8. Настройте актуални дата и час, за да изчистите съобщението за грешка “9.Невал. час-дата”. 
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Стъпка 7 Програмиране на системата 
1. По подразбиране е зададен режим на инженерно програмиране чрез текстови менюта (клавиатури LCD)*. 
За да промените типа на програмиране, въведете инженерен код (7777 по подразбиране) и изберете 
последователно: 
 

2. Настройки – 14. Тип на меню:Текстово, Адресно или Операционно. 
 
Потвърдете с бутон ENTER (). 
* Забележка: При всички LED клавиатури, по подразбиране се използва Адресно меню за програмиране. 
Препоръчително е за инженерното програмиране да се използват LCD клавиатури, за да се избегнат 
грешки при въвеждането на стойности и параметри. За бързо програмиране и настройки е желателно 
също да се използва специализиран софтуер ProsTE. 
 
2. Програмирайте общите параметри за зоните: 

- Тип на свързване (текстово меню “4. Входове – 1. Свързване” или адрес 2000). Въведете номера на 
избраната схема на свързване от Стъпка 4. 
- Брой алармени цикли (текстово меню “4. Входове – 4. Брояч на импулси – 1. Бр. Импулси” или адрес 

2003). 
- Програмирайте типовете на зоните, разпределението им в групите и т.н. Можете да използвате при 

необходимост функцията за клониране (копиране) параметри от една към няколко зони (текстово меню “4. 
Входове – 6. Клониране на зони” или адрес 2005). 

 
3. Програмирайте параметрите на изходите, времевите графици, групи и потребители в системата – за 
подробности виж Серия ECLIPSE 8/8+/16/32/99 – Описание за програмиране от инженер. 
Забележка: Ако няма да използвате изход PGM5 (ECLIPSE 32 или ECLIPSE 99) за свързване на сирена 
трябва задължително да го програмирате като изход с общо предназначение. По подразбиране е зададено 
PGM5 да работи като изход за сирена. За да изчистите съобщението за грешка “8. Проблем сирена” 
изключете опция “Сирена” за PGM5 (меню 5. Изходи - 2. PGM-и - 05. PGM – 2. Опции); или терминирайте 
изхода с 1K резистор. За подробности виж също точка 2.6. 
 

Стъпка 8 Тестване на системата 
Тествайте системата за правилно функциониране според програмираните параметри.  
Тествайте включването и изключването на охраната като използвате наличните клавиатури, четци на карти и 
дистанционни управления свързани в системата.  
Тествайте сработването на сирените и цифровия комуникатор при настъпване на алармено събитие. 

 
 
Стъпка 9 Създаване на архив за изградената система 
При възможност създайте архивен запис за елементите и настройката на системата. Направете запис на 
конфигурацията със софтуер ProsTE (TDF файл), така че да имате база данни за инсталираната система. 

 
 
Стъпка 10 Обучение на потребителите за работа със системата 
Като последна стъпка проведете кратко обучение на потребителите за основните функции на системата и 
работата с нея: 

1. Включване и изключване на охраната с клавиатура и четец на карти. 
2. Байпасиране на зони в обекта – защо и как се прави. 
3. Промяна на собствения код. 
4. Преглед на проблеми и събития. 
5. Основни функции на бутоните и индикации на дисплея. 
6. Проведете допълнително обучение на мениджърите на системата във връзка с разширените им права 

за програмиране на потребители и системни настройки. 
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Серия алармени контролни панели ECLIPSE са проектирани и тествани в съответствие със стандартите за 
електромагнитна съвместимост (EMC). 
За надеждната работа на аларменият панел се препоръчва спазването на следните общи правила: 
➢ Осигурете добро заземяване (зануляване) на алармената система. 
➢ Изолирайте кабелите за ниско и високо напрежение и използвайте различни входни точки на кутията. 
➢ Избягвайте примки от свързващи проводници вътре в кутията и преминаването им над или под 

печатната платка. 
➢ Допълнителните релета НЕ бива да се поставят в кутията на контролния панел, тъй като 

превключването им може да генерира електромагнитни смущения: 
o Използвайте релета с добра изолация между контактите и намотката. 
o Релетата, свързани към изходи с отворен колектор трябва да са за управляващо напрежение  

12 VDC и импеданс на намотката по-голям от 400 Ω. 
➢ Свързващият кабел между контролния панел и клавиатурата е екраниран, четири проводен. Не се 

препоръчва използването на този кабел за осъществяване на други връзки - свързване на телефонна 
линия, управление на сигнални Flash-лампи, сирени или релета. 

➢ При разполагането на свързващите кабели избягвайте канали или кабелни трасета, които съдържат 
кабели за високо напрежение. Това е особено важно, когато тези кабели се използват за захранване на 
електромотори, луминесцентни лампи или трифазно напрежение. Ако това е невъзможно използвайте 
екраниран кабел, като заземяването се извършва само в кутията на алармената система. 

 

Технически характеристики: 

Характеристики ECLIPSE 8 ECLIPSE 8+ ECLIPSE 16 ECLIPSE 32 ECLIPSE 99 

Зони (на панела)  6 8 16 8 8 

Макс. брой зони  8 16* 16 32** 99*** 

Групи 1 3 3 8 16 

Изходи 4 x 100mA (PGM1-4) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Изход 1 x 1A (PGM5) ✓ (не наблюдаем) ✓ (наблюдаем) 

Макс. брой изходи 5 8 8 32 99 

Потребителски кодове 8 32 32 64 99 

Графици - - - ✓ ✓ 

Брой събития в паметта 1024 1024 1024 1024 5000 

Брой устройства на шината 2 5 5 30 30 

Типове програмиране Адреси, Операции, Текстови менюта; ProsTE  

Режими на охрана Пълно, С оставане, Нощна охрана 

Цифров комуникатор ✓ (2 тел. номера) ✓ (4 тел. номера) 

Гласов модул VD (опция) ✓ (8 тел. номера) 

Дистанционно програмиране - ✓ 
 

* ЗАБЕЛЕЖКА: Пълната конфигурация от 16 зони се реализира, чрез сдвоено свързване в зоните. 
** ЗАБЕЛЕЖКА: Пълната конфигурация от 32 зони се реализира, чрез сдвоено свързване в зоните (16 логически зони на платката) и 1 разширител за 8 
зони (16 логически зони) или чрез единично свързване в зоните и 3 разширителя за по 8 зони.  
*** ЗАБЕЛЕЖКА: Конфигурация до 99 зони може да се реализира, чрез сдвоено свързване в зоните (16 логически зони на платката) и 5 разширителя за по 
8 зони (16 логически зони) или чрез единично свързване в зоните и 11 разширителя за по 8 зони. 

 

Технически спецификации: 

Спецификации ECLIPSE 8 ECLIPSE 8+ ECLIPSE 16 ECLIPSE 32 ECLIPSE 99 

Основно захранване 230 VAC ±10%, предпазител 0.63A 

Трансформатор 17 VAC/17 VA 17 VAC/23 VA 21 VAC/50 VA 

Резервно захранване 13.8V, resettable fuse 0.75А 13.8V, resettable fuse 2.5А 

Захранване на батерията 1 x Акумулаторна батерия 12 V / 7 Ah 

Консумация  100 mA (за контролния панел) 

Кутия ABS пластмасова кутия, бяла 

Размери, мм 290 x 240 x 80 335 x 290 x 105 

Работна температура от 0°C до 50°C 

Относителна влажност 95% 

Тегло, кг (без батерия) 1.40 2.30 2.40 
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2. ИНСТАЛИРАНЕ 

2.1. Монтиране на контролния панел 

Серия алармени панели ECLIPSE се предлагат монтирани в пластмасова кутия за стенен монтаж. В кутията е 
предвидено място за монтиране на един комуникационен модул и един разширителен модул (Eclipse 32). 

 
 2.1.1 ECLIPSE 8/8+/16 
Алармен контролен панел ECLIPSE 8/8+/16 е монтиран в бяла пластмасова кутия с размери 290 x 240 x 80мм. 
В кутията е предвидено място за монтиране на един универсален комуникационен модул и батерията за 
резервно захранване. Кутията се доставя с монтиран трансформаторен блок и клема 230VAC с предпазител. 
Предния капак се фиксира с два винта предоставени в комплекта с резервни части. Преди да инсталирате 
дъното на кутията отчупете двете пластмасови капачки в отвора на долния десен ъгъл – виж Фигура 1. След 
фиксиране на предния капак поставете двете капачки над винтовете, както е показано на Фигура 2. 
 

 
 

Фигура 1. Елементи на ECLIPSE 8/8+/16  
 

 

 
 

Фигура 2. Затваряне на капака на ECLIPSE 8/8+/16 

 - Централен крепежен отвор 

(намира се под основната платка); 

 - Монтажни отвори; 
 - ECLIPSE 8/8+/16 – основна 

платка; 
 - Клема за мрежово захранване с 

предпазител 0.63A; 

 - Основен отвор за кабели; 
 - Капачка за фиксиране на 

захранващия кабел; 

 - Капачки за предния капак; 

 - Място за монтиране на тампер-

ключ (тампер-ключа не е включен в 
комплектацията на панела). 
 

Предния капак се фиксира към дъното на 
кутията на ECLIPSE 8/8+/16, чрез 
предоставените винтове в комплекта с 
резервни части. 
Използвайте пластмасовите капачки (позиция 

 на Фигура 1) предварително отчупени от 

дъното на кутията, за да скриете винтовете на 
предния панел. 
 

Регулиране на  
тампера 

 

Място за монтиране 
на допълнителни 
модули 
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Място за батерия 
12V/ 7Ah 

 

Eclipse 8/8+/16 

 



Серия Eclipse 8/8+/16/32/99 – Описание за инсталиране 

 

 
8 

2.1.2 ECLIPSE 32/99 
Алармен контролен панел ECLIPSE 32/99 е монтиран в бяла пластмасова кутия с размери 335 x 290 x 105мм. В 
кутията е предвидено място за монтиране на един универсален комуникационен модул, един разширителен 
модул (ECLIPSE 32) и батерия за резервно захранване. Кутията се доставя с монтиран трансформаторен блок 
и клема 230V AC с предпазител. 
След приключване на монтажа предния капак се фиксира с два винта в долната част – виж Фигура 4. 
 

 
 

Фигура 3. Елементи на ECLIPSE 32/99 
 
 
След приключване на окабеляването и връзките в кутията на панел ECLIPSE 32/99, монтирайте предния капак 
като използвате винтовете с прекъсната резба и гайките от комплекта с резервни части. 
 

 
 

 - Поставете гайките в гнездата от вътрешната страна на предния капак; 

 - Вземете винтовете с прекъсната резба и ги навийте в гнездата в долната част на предния капак до 

попадане на прекъсната част от резбата в средата на гайката; 
 - Фиксирайте капака върху монтираното на стената дъно на кутията; 
 - Затворете капака плътно; 

 - Навийте винтовете до окончателно фиксиране на капака. 

 
Фигура 4. Затваряне на капака на ECLIPSE 32/99 

 - Централен крепежен отвор 

(под основната платка); 

 - Монтажни отвори; 
 - ECLIPSE 32/99 – основна 

платка; 
 - Клема за мрежово 

захранване с предпазител 0.63A; 

 - Основен отвор за кабели; 
 - Допълнителни отвори за 

кабели; Отчупете капачките от 
дъното, за да фиксирате 
захранващия кабел; 

 - Отвор за кабел за мрежово 

захранване; 

 - Място за монтиране на 

тампер-ключ (тампер-ключа не е 
включен в комплектацията на 
панела). 
 

Регулиране на  
тампера 

 

Място за 
монтиране на 
допълнителни 
модули 

 

Място за монтиране на допълнителни модули 
(Eclipse 32) 

 

Трансформатор 
21V/ 50VA 

 

Място за батерия 
12V/ 7Ah 

 

Eclipse 32/99 
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2.2. Елементи на основната платка 

2.2.1 ECLIPSE 8  
 

 
  

Фигура 5. Контролен панел ECLIPSE 8 
 

ECLIPSE 8 - Описание на клемореда и елементите: 
17V - Захранване от мрежов трансформатор 17V / 17VA, предпазител 0.63А 

  - Заземяване 
+/- AUX - Захранване на детектори с консумация до 0.5А 
+PGM - Захранване на допълнителни устройства с консумация до 0.5А 
PGM 1-3 - Програмируеми изходи, слаботокови до 100mA, тип ОС (отворен колектор) 
PGM 4 - Програмируем изход, слаботоков до 100mA, тип ОС (отворен колектор) / Серийна връзка към TP2000 
PGM 5/SIREN (не наблюдаем) - Програмируем изход, силномощен до 1А, тип ОС, за свързване на сирена 
Z1-Z6 - Входове за зони 
COM - Обща маса за зоните 
RED(червен), GRN(зелен), YEL(жълт), BLK(черен) - Интерфейс за свързване на клавиатури и четци на карти. 
RESET Jumper - Джъмпер за извършване на пълен хардуерен ресет 
SERIAL - Интерфейс за свързване на специализиран кабел за  програмиране с програма ProsTE 
SERVICE KBD - Интерфейс за свързване на сервизна клавиатура (за хардуерна версия HW 1.5 и по-висока) 
VOICE - Интерфейсен конектор за монтиране на гласов модул Eclipse VD 
BATT - Изводи за свързване на акумулаторна батерия 
USB – Микро USB порт за програмиране със софтуер ProsTE (за хардуерна версия HW 2.0 и по-висока) 
 

PSTN Клеми: 
TIP1, RING1 - Свързване на телефонен апарат 
TIP, RING - Свързване на телефонна линия PSTN 

  – Заземяване 
 

Предпазители, тип PTC: 
F1 - Предпазител за батерията: 0.75A 
F2 - Предпазител за PGMx: 0.5A 
F3 - Предпазител за изходи AUX: 0.5A  
 

Светодиодна индикация: 

• PSTN - Светодиод за състоянието на цифровия комуникатор 

• BUS LED - Светодиод за състоянието на системната шина: 

BUS LED Свети постоянно Мига 

Червено 
Поставен джъмпер на изводи RESET; Проблем със системната 
шина; Липса на комуникация. 

Ниско захранващо 
напрежение 

Оранжево Късо съединение по системната шина Обърнати линии на шината 

Зелено Избрано устройство Нормален работен режим 



Серия Eclipse 8/8+/16/32/99 – Описание за инсталиране 

 

 
10 

2.2.2 ECLIPSE 8+  
 

 

Фигура 6. Контролен панел ECLIPSE 8 
 
ECLIPSE 8+ - Описание на клемореда и елементите: 
17V - Захранване от мрежов трансформатор 17V / 17VA, предпазител 0.63А 

  - Заземяване 
+/- AUX - Захранване на детектори с консумация до 0.5А 
+PGM - Захранване на допълнителни устройства с консумация до 0.5А 
PGM 1-3 - Програмируеми изходи, слаботокови до 100mA, тип ОС (отворен колектор) 
PGM 4 - Програмируем изход, слаботоков до 100mA, тип ОС (отворен колектор) / Серийна връзка към TP2000 
PGM 5/SIREN (не наблюдаем) - Програмируем изход, силномощен до 1А, тип ОС, за свързване на сирена 
Z1-Z8 - Входове за зони 
COM - Обща маса за зоните 
RED(червен), GRN(зелен), YEL(жълт), BLK(черен) - Интерфейс за свързване на клавиатури и четци на карти. 
RESET Jumper - Джъмпер за извършване на пълен хардуерен ресет 
SERIAL - Интерфейс за свързване на специализиран кабел за  програмиране с програма ProsTE 
SERVICE KBD - Интерфейс за свързване на сервизна клавиатура (за хардуерна версия HW 1.1 и по-висока) 
VOICE - Интерфейсен конектор за монтиране на гласов модул Eclipse VD 
BATT - Изводи за свързване на акумулаторна батерия 
USB – Микро USB порт за програмиране със софтуер ProsTE (за хардуерна версия HW 1.1 и по-висока) 
 

PSTN Клеми: 
TIP1, RING1 - Свързване на телефонен апарат 
TIP, RING - Свързване на телефонна линия PSTN 

  – Заземяване 
 

Предпазители, тип PTC: 
F1 - Предпазител за батерията: 0.75A 
F2 - Предпазител за PGMx: 0.5A 
F3 - Предпазител за изходи AUX: 0.5A  
 

Светодиодна индикация: 

• PSTN - Светодиод за състоянието на цифровия комуникатор 

• BUS LED - Светодиод за състоянието на системната шина: 

BUS LED Свети постоянно Мига 

Червено 
Поставен джъмпер на изводи RESET; Проблем със системната 
шина; Липса на комуникация. 

Ниско захранващо 
напрежение 

Оранжево Късо съединение по системната шина Обърнати линии на шината 

Зелено Избрано устройство Нормален работен режим 
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2.2.3 ECLIPSE 16  
 

 
 

Фигура 7. Контролен панел ECLIPSE 16 
 

ECLIPSE 16 - Описание на клемореда и елементите: 
17V - Захранване от мрежов трансформатор 17V / 23VA, предпазител 0.63А 

  - Заземяване 
+/- AUX - Захранване на детектори с консумация до 0.5А 
+PGM - Захранване на допълнителни устройства с консумация до 0.5А 
PGM 1-4 - Програмируеми изходи, слаботокови до 100mA, тип ОС (отворен колектор) 
PGM 5/BELL (не наблюдаем) - Програмируем изход, силномощен до 1А, тип ОС, за свързване на сирена 
Z1-Z16 - Входове за зони 
COM - Обща маса за зоните 
RED(червен), GRN(зелен), YEL(жълт), BLK(черен) - Интерфейс за свързване на клавиатури, модули и т.н. 
RESET Jumper - Джъмпер за извършване на пълен хардуерен ресет 
SERIAL - Интерфейс за свързване на специализиран кабел за  програмиране с програма ProsTE 
SERVICE KBD - Интерфейс за свързване на сервизна клавиатура (за хардуерна версия HW 1.1 и по-висока) 
VOICE - Интерфейсен конектор за монтиране на гласов модул Eclipse VD 
BATT - Изводи за свързване на акумулаторна батерия  
USB – Микро USB порт за програмиране със софтуер ProsTE (за хардуерна версия HW 1.5 и по-висока) 
 

PSTN Клеми: 
TIP1, RING1 - Свързване на телефонен апарат 
TIP, RING - Свързване на телефонна линия PSTN 

  - Заземяване 
 
Предпазители, тип PTC: 
F1 - Предпазител за батерията: 0.75A 
F2 - Предпазител за PGMx: 0.5A 
F3 - Предпазител за изходи AUX: 0.5A  
 
Светодиодна индикация: 

• PSTN - Светодиод за състоянието на цифровия комуникатор 

• BUS LED - Светодиод за състоянието на системната шина: 

BUS LED Свети постоянно Мига 

Червено 
Поставен джъмпер на изводи RESET; Проблем със системната 
шина; Липса на комуникация. 

Ниско захранващо 
напрежение 

Оранжево Късо съединение по системната шина Обърнати линии на шината 

Зелено Избрано устройство Нормален работен режим 
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2.2.4 ECLIPSE 32 
 

 
  

Фигура 8. Контролен панел ECLIPSE 32 
 

ECLIPSE 32 - Описание на клемореда и елементите: 
21VAC - Захранване от мрежов трансформатор 21V / 50VA, предпазител 0.63А 

   - Заземяване 
+/- AUX - Захранване на детектори с консумация до 0.75А 
+PGM - Захранване на допълнителни устройства с консумация до 0.75А 
PGM 1-3 - Програмируеми изходи, слаботокови до 100mA, тип ОС (отворен колектор) 
PGM 4 - Програмируем изход, слаботоков до 100mA, тип ОС/ Пожарна зона (Програмира се в меню 5. Изходи) 
PGM 5/BELL (наблюдаем) - Програмируем изход, силномощен до 1А, тип ОС, за свързване на сирена  
Z1-Z8 - Входове за зони 
COM - Обща маса за зоните 
RED(червен), GRN(зелен), YEL(жълт), BLK(черен) - Интерфейс за свързване на клавиатури, модули и т.н. 
Jumper RESET - Джъмпер за извършване на пълен хардуерен ресет  
SERIAL - Интерфейс за свързване на специализиран кабел за  програмиране с програма ProsTE  
SERVICE KBD - Интерфейс за свързване на сервизна клавиатура (за хардуерна версия HW 1.8 и по-висока) 
VOICE - Интерфейсен конектор за монтиране на гласов модул Eclipse VD 
BATT - Изводи за свързване на акумулаторна батерия 
USB – Микро USB порт за програмиране със софтуер ProsTE (за хардуерна версия HW 2.3 и по-висока) 
  

PSTN Клеми: 
TIP1, RING1 - Свързване на телефонен апарат 
TIP, RING - Свързване на телефонна линия PSTN 

  - Заземяване 
 

Предпазители, тип PTC: 
F1 - Предпазител за батерията: 2.5A 
F2 - Предпазител за PGMx: 0.75A 
F3 - Предпазител за изходи AUX: 0.75A  
F4 - Предпазител за системната шина: 0.5А 
 

Светодиодна индикация: 

• PSTN - Светодиод за състоянието на цифровия комуникатор 

• BUS LED - Светодиод за състоянието на системната шина: 

BUS LED Свети постоянно Мига 

Червено 
Поставен джъмпер на изводи RESET; Проблем със системната 
шина; Липса на комуникация. 

Ниско захранващо 
напрежение 

Оранжево Късо съединение по системната шина Обърнати линии на шината 

Зелено Избрано устройство Нормален работен режим 
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2.2.5 ECLIPSE 99 

 

 
  

Фигура 9. Контролен панел ECLIPSE 99 
 

ECLIPSE 99 - Описание на клемореда и елементите: 
21VAC - Захранване от мрежов трансформатор 21V / 50VA, предпазител 0.63А 

   - Заземяване 
+/- AUX - Захранване на детектори с консумация до 0.75А 
+PGM - Захранване на допълнителни устройства с консумация до 0.75А 
P1/REL (COM/NO/NC) – Релеен изход, 10A@250VAC, 10A@30VDC 
PGM 2, 3 - Програмируеми изходи, слаботокови до 100mA, тип ОС (отворен колектор) 
PGM 4 - Програмируем изход, слаботоков до 100mA, тип ОС/ Пожарна зона (Програмира се в меню 3. Изходи) 
PGM 5/BELL (наблюдаем) - Програмируем изход, силномощен до 1А, тип ОС, за свързване на сирена  
Z1-Z8 - Входове за зони 
COM - Обща маса за зоните 
R(червен), G(зелен), Y(жълт), B(черен) – Интерфейс (Системна шина 1) за свързване на клавиатури, модули и т.н. 
Y(жълт), G(зелен) – Интерфейс (Системна шина 2) за свързване на клавиатури, модули и т.н. (Забележка: За 
захранване на устройствата към Системна шина 2 може да се използва външен захранващ блок.) 
Jumper RESET - Джъмпер за извършване на пълен хардуерен ресет  
SERIAL - Интерфейс за свързване на специализиран кабел за  програмиране с програма ProsTE  
SERVICE KBD - Интерфейс за свързване на сервизна клавиатура (за хардуерна версия HW 1.2 и по-висока) 
VOICE - Интерфейсен конектор за монтиране на гласов модул Eclipse VD 
BATT - Изводи за свързване на акумулаторна батерия 
USB – Микро USB порт за програмиране със софтуер ProsTE (за хардуерна версия HW 1.4 и по-висока) 
  

PSTN Клеми: 
TIP1, RING1 - Свързване на телефонен апарат 
TIP, RING - Свързване на телефонна линия PSTN 

  - Заземяване 
 

Предпазители, тип PTC: 
F1 - Предпазител за батерията: 2.5A 
F2 - Предпазител за PGMx: 0.75A 
F3 - Предпазител за изходи AUX: 0.75A  
F4 - Предпазител за системната шина: 0.5А 
 

Светодиодна индикация: 
BUS 1 LED - Светодиод за състоянието на Системна шина 1* 
BUS 2 LED - Светодиод за състоянието на Системна шина 2* 
PSTN - Светодиод за състоянието на цифровия комуникатор 
 

* Описанието на индикацията същото като за панел ECLIPSE 32– виж точка 2.2.4. 
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2.3. Свързване на зони 

Серия контролни панели ECLIPSE – Обща информация за зоните: 

Панел Макс. брой зони Типове свързване Сдвоено свързване 

ECLIPSE 8 8 5  
ECLIPSE 8+ 16 9 ✓ 
ECLIPSE 16 16 5  
ECLIPSE 32 32 9 ✓ 
ECLIPSE 99 99 9 ✓ 

 
2.3.1 Типове на свързване  

В контролни панели серия ECLIPSE са предвидени различни типове на свързване в зоните (единично и 
сдвоено), от които инсталатора има възможност да избира в зависимост от реализираната системна 
конфигурация. Типа на свързване се задава в “Меню 4. Входове” (Адрес  2000, Операция 200) и е общ за 
всички зони в системата.  

 
В контролен панел ECLIPSE 8/ 16 се поддържат типове на свързване от 1 до 5. 
В контролен панел ECLIPSE 8+/32/ 99 се поддържат типове на свързване от 1 до 9. 
 

 

 
Фигура10. Типове на свързване в зоните 



Серия Eclipse 8/8+/16/32/99 – Описание за инсталиране 

 

 
15 

Примери за типовете свързване с използване на детектор от серия TITAN. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тип за свързване 3. NO с EOL е приложим само за детектори с нормално отворени 
контакти (NO). 
 

1. NC без EOL 
 

 

2. NC с EOL 
 

 

4. NC без EOL, с 
разпознаване на  TAMPER  

 

 

5. NC с EOL, с разпознаване 
на TAMPER и късо 

съединение 
 

 

6. NC без EOL 
 

 

7. NC без EOL, с 
разпознаване на  TAMPER 

 

8. NC с EOL,  
с разпознаване на  TAMPER 

 

9. NC без EOL, без разпознаване на TAMPER  
(паралелна връзка) 

 

 

Фигура 11. Примери за свързване на детектори TITAN 
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2.3.2 Свързване на датчик за ролетна щора (за ECLIPSE 8+/16/ 32/ 99) 
Хардуерната реализация на зона със зададен атрибут “Брояч на импулси” (2-ра група опции) позволява работа 
в режим “броене на импулси” (pulse count) и е подходяща при свързване на детектор за ролетна щора. В този 
режим се броят кратки импулси - 2 до 4 ms за време 20 секунди. Първият появил се импулс стартира време от 
20 секунди, в рамките на което се очаква получаване на импулси, чийто брой се задава на адрес 2003 в менюто 
за инженерно програмиране. Ако този брой бъде достигнат в рамките на времето от 20 секунди, се генерира 
алармен сигнал. В противен случай броячът на импулси се нулира след изтичане на времето от 20 секунди. 
Активирането на режим “броене на импулси” се стартира автоматично след задаване на число различно от 0 
на адрес 2003. 

 
Фигура 12. Свързване на датчик за ролетна щора  

 
 

2.3.3 Проверка на съпротивлението в зона 
Инженерът може да провери стойността на съпротивлението в зоните непосредствено след първоначалното 
подаване на захранване. Така може да се направи диагностика на проблемите в зоните. Съпротивлението в 
зона може да се провери в меню “4. Входове” след избор на номер зона (адрес 2xx9, където “xx” е номер на 
зона). Адресът е достъпен за работа само с LCD клавиатура.  
ЗАБЕЛЕЖКА: Сдвоено свързване в зоните може да се реализира само при панели  ECLIPSE 8+/32/99!  
 
В зависимост от реализирания тип на свързване стойностите варират и имат следното значение: 
 

Тип на свързване  Стойност Описание 

Е
д

и
н

и
ч

н
о

 с
в

ъ
р

з
в

а
н

е
 в

 з
о

н
и

т
е

 1 
< 1.5 kΩ Зоната е затворена. 

> 1.5 kΩ Зоната е отворена. 

2 

< 0.75 kΩ Зоната е отворена 

0.75 – 1.5 kΩ Зоната е затворена. 

> 1.5 kΩ Зоната е отворена. 

3 

< 0.75 kΩ Зоната е отворена. 

0.75 – 1.5 kΩ Зоната е затворена. 

> 1.5 kΩ Зоната е отворена. 

4 

< 0.75 kΩ Зоната е затворена. 

0.75 – 5.6 kΩ Зоната е отворена. 

> 5.6 kΩ Тампер прекъсване. 

5 

< 0.75 kΩ Тампер късо.   

0.75 – 1.5 kΩ Зоната е затворена. 

1.5 - 5.6 kΩ Зоната е отворена. 

> 5.6 kΩ Тампер прекъсване. 

С
д

в
о

е
н

о
 с

в
ъ

р
з
в

а
н

е
 в

 з
о

н
и

т
е
 

6 

< 0.5 kΩ Двете зони са затворени.   

0.5 – 1.5 kΩ Първа зона е отворена, втора зона е затворена. 

1.5 – 2.7 kΩ Първа зона е затворена, втора зона е отворена. 

2.7 kΩ - ∞ Двете зони са отворени. 

7 

< 0.5 kΩ Двете зони са затворени.   

0.5 – 1.5 kΩ Първа зона е отворена, втора зона е затворена. 

1.5 – 2.7 kΩ Първа зона е затворена, втора зона е отворена. 

2.7 – 4.9 kΩ Двете зони са отворени. 

> 4.9 kΩ Тампер прекъсване. 

8 

< 0.75 kΩ Тампер късо.  

0.75 – 1.5 kΩ Двете зони са затворени. 

1.5 – 2.5 kΩ Първа зона е отворена, втора зона е затворена. 

2.5 – 3.7 kΩ Първа зона е затворена, втора зона е отворена. 

3.7 – 4.9 kΩ Двете зони са отворени. 

> 4.9 kΩ Тампер прекъсване 

9 

< 0.5 kΩ Тампер късо.  

0.5 - 0.75 kΩ Двете зони са затворени. 

0.75 - 1.5 kΩ Първа зона е затворена, втора зона е отворена. 

1.5 – 2.7 kΩ Първа зона е отворена, втора зона е затворена. 

> 2.7 kΩ Двете зони са отворени. 
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2.3.4 Свързване на пожароизвестителни детектори  
Пожароизвестителни детектори могат да се свързват към всяка зона програмирана като тип ПОЖАР.  
 
Към панел ECLIPSE 8 може да се реализира само 4-проводно свързване на алармени пожарни основи 12V, 
балансирани с един или два резистора. 
Към панели ECLIPSE 8+, ECLIPSE 32 и ECLIPSE 99 може да се реализира както 4-проводно свързване на 
алармени пожарни основи 12V, балансирани с един или два резистора, така и свързване на две алармени 
пожарни основи 12V към сдвоена зона. PGM 4 има допълнителна функционалност в ECLIPSE 32 и ECLIPSE 99. 
Изходът може да се програмира за работа като пожарна зона към която се реализира 2-проводно свързване на 
стандартни 24V пожарни основи.  
 

 

A) Свързване на пожарен детектор с реле в 
основата - схема с 1 балансен резистор 
Програмируемият изход PGM1 трябва да се 
програмира като Fire Reset (Ресет на 
пожарен детектор) и активното му състояние 
да е +12V. 
Опцията Fire Reset за PGM1 се програмира 
на адрес 3013 – събитие 61. 
Типа на зоната се програмира на адрес 2xx1, 
където “xx” е номер на зона. 

 

Б) Свързване на пожарен детектор с реле в 
основата - схема с 2 балансни резистора 
Програмируемият изход PGM1 трябва да се 
програмира като Fire Reset (Ресет на 
пожарен детектор) и активното му състояние 
да е +12V. 
Опцията Fire Reset за PGM1 се програмира 
на адрес 3013 – събитие 61. 
Типа на зоната се програмира на адрес 2xx1, 
където “xx” е номер на зона. 

 
 

В) Свързване на 2 пожарни детектора към 
сдвоена зона (тип на свързване 6 - 9) 
Програмируемият изход PGM1 трябва да се 
програмира като Fire Reset (Ресет на 
пожарен детектор) и активното му състояние 
да е +12V. 
Опцията Fire Reset за PGM1 се програмира 
на адрес 3013 – събитие 61. 
Типа на зоната се програмира на адрес 2xx1, 
където “xx” е номер на зона. 
* Забележка: Допустимо е използване на 
два резистора от 510Ω (по един за всеки 
детектор), вместо един резистор от 1k. 

 

Г) Реализиране на 2-проводно свързване на 
стандартна пожарна основа B24 към изход 
PGM4, програмиран като пожарна зона на 
адрес 3000 за контролен панел 
ECLIPSE 32/99. 

 
Фигура 13. Свързване на пожарни детектори 

 

Основа  
пожарен 
детектор 

Основа  
пожарен 
детектор 

Основа  
пожарен 
детектор 1 

Основа  
пожарен 
детектор 2 

* 

ECLIPSE 
8+/32/99 

ECLIPSE 
8/8+/16/32/99 

ECLIPSE 
8/8+/16/32/99 
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2.4. Свързване на периферни устройства 

2.4.1 Свързване към системната шина 
 

Серия контролни панели ECLIPSE – Обща информация за устройствата: 

Панел 
Макс. брой 
устройства 

Клавиатури Четци 
Разш. 
зони 

Разш. 
PGM 

Безжичен 
Разш. 

ECLIPSE 8 2 ✓ ✓    
ECLIPSE 8+ 5 ✓ ✓ ✓  ✓ 
ECLIPSE 16 5 ✓ ✓ ✓  ✓ 
ECLIPSE 32 30 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ECLIPSE 99 30 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Всички периферни устройства от серия ECLIPSE се свързват към системна шина – клеми за захранване и 
предаване на данни разположени в долния десен ъгъл на платката: BLK (черно 0V), RED (червено +12V), YEL 
(жълто за данни) и GRN (зелено за данни). 
 

При добавяне на устройства към системната шина, първо изключете основното и резервно захранване на 
панела и свържете устройствата, като спазвате поляритета, както е показано на Фигура 14. 
 

Максималното разстояние между контролния панел и последното устройство по шината не трябва да е по-
голямо от 250 метра за случаите, когато не се използва допълнително външно захранване 12V. Обърнете 
внимание, че това разстояние може да варира в зависимост от броя и консумацията на свързаните към шината 
устройства. По-голям брой устройства ще предизвика по-голям пад на напрежение в кабела. Прегледайте 
таблиците с технически характеристики и консумация на клавиатурите и разширителните модули, за да 
изчислите максималната възможна консумация и очаквания пад на напрежение в системната шина. 
 

За разстояния над 250 метра (до 1 километър) е необходимо свързване на допълнително външно захранване 
12V към системната шина – клеми BLK (0V) и RED (+12V). Виж също диаграмата на свързване на Фигура 15. 
 

 
 
 

Фигура 14. Свързване на периферни 
устройства (дължина на кабела до 

250 метра, без допълнително 
външно захранване) 

 
 

Фигура 15. Свързване на периферни устройства (дължина 
на кабела до 1 километър, с допълнително външно 

захранване) 
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2.4.2 Поддържани клавиатури  

 
Обобщена информация за клавиатури серия ECLIPSE: 

Клавиатура Екран Групи Зони Четец 1 х AUX PGM 

LED 8 Светодиоден 1 8   

LED 16A Светодиоден 3 16   

LED 16A VG Светодиоден 3 16   

LED 32 Светодиоден 8 32 ✓ (опция)  

LCD 32 LCD Текстов дисплей До 16* До 99* ✓ (опция) ✓ 

LCD 32S LCD Текстов дисплей До 16* До 99* ✓ ✓ 

* Зависи от типа на свързания контролен панел. 
 
 

LED 8 
 

 
 
 

LED 16A 
 

 
 

LED 16A VG 
 

 
 

Клавиатура със съобщения 
за гласова навигация 

LED 32 
 

 
 
 
 

LCD 32 
 

 

LCD 32 Sensitive 
 

 

 
Фигура 16. Изглед отпред на клавиатури серия ECLIPSE (отворен капак) 

 
 

LED 8 и LED 16A 
 
 

 

LED 16A VG, LED 32 и LCD 32 
 

 
 

LCD 32 Sensitive 
 
 

 

 
Фигура 17. Заден панел на клавиатури серия ECLIPSE 
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• Описание на елементите на задния капак: 
 1. Монтажни отвори. 
 2. Основен отвор за захранващия кабел (системната шина) 
 3. Тампер пластина. Фиксирайте тампер пластината с винт към монтажната повърхност. В случай на 
неправомерен демонтаж на клавиатурата, тампер пластината ще се отчупи от задния панел и ще освободи 
тампер-ключа монтиран на платката. 
 4. Кабелни канали за водене на захранващия кабел по дъното на кутията. 
 5. Място за нивелирна ампула. 
 

• Описание на клемите в клавиатурите: 
RED, GRN, YEL, BLK – Клеми за свързване на системната шина от панела.  
Zone – Самостоятелен вход за свързване на зона със свободно програмируеми параметри. Към клавиатурната 
зона е подходящо свързване на магнитен контакт за отчитане при отваряне на зона от тип входно-изходна. 
Клавиатурната зона трябва да се присъедини към конфигурацията на системата на свободен адрес 2xx0 
(където xx е зона номер) като се посочи номера на устройството, към което принадлежи. 
GND – Обща маса 
PGM (LCD 32 и LCD 32 Sensitive) – Програмируем изход, 100mA, тип OC (отворен колектор) 
 

• Технически характеристики: 

Характеристики LED 8 LED 16A LED 16A VG LED 32 LCD 32 LCD 32 Sens. 

Сертификат - GRADE 2, Class II* - - GRADE 3, Class II* - 

Основно захранване  9-18V (ном. 14V) 

Консумация 
Мин. 50mA/ 

Макс. 80 
Мин. 50mA/ 

Макс. 80 
Мин. 60mA/ 
Макс. 140 

Мин. 60mA/ 
Макс. 140 

Мин. 60mA/ 
Макс. 100 

Мин. 50mA/ 
Макс. 100 

Работна 
температура 

 
-20 ÷ +50°C 

Тампер Да 

Размери, мм 100x90x24 110x134x22 105x130x22 

 
* В съответствие с изискванията на EN 50131-1:2006 и EN 50131-3:2009. 
 

• Звукова сигнализация от клавиатурите 
Всички клавиатури от серия ECLIPSE притежават звукова сигнализация указваща настъпване на различни 
системни събития. Звуковата сигнализация е с регулируема сила на звука – 4 нива, които могат да се 
настройват от менюто за програмиране от мениджър (Меню 5. Клавиатура – 1. Сила на звука или  Адрес 90). 

Сигнализация Описание 

Бутон Кратък звуков сигнал указващ натискане на бутон. 

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

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

Входно време Непрекъснат звуков сигнал, указващ проникване във входната зона. 

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

Технически проблем 

Два кратки звукови сигнала на всеки 20 секунди, указващи технически проблем.  
Звуковата индикация се спира след въвеждане на валиден потребителски код и 
последователно натискане на бутони TROUBLE и ENTER (при клавиатури LED 16A VG, 
LED32, LCD32, LCD32 Sensitive); или два пъти бутон ENTER (при клавиатури LED8 и 
LED16A).  

Камбанка 
Кратки звукови сигнали с увеличаващ се период, указващи проникване в зона с 
активирана камбанка. 

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

 

 

 

 



Серия Eclipse 8/8+/16/32/99 – Описание за инсталиране 

 

 
21 

• Функции на бутоните 
Забележка: В клавиатури LED 8 и LED 16A функциите на бутони BYPASS, TROUBLE и MEMORY са достъпни само през менютата за 
програмиране от Мениджър и Потребител със съответната светодиодна индикация за дисплея. 

Бутон Функция Описание 

 ENTER 

Потвърждаване на въведените данни; стъпка напред в менюто за програмиране от 
инженер. 
В клавиатури LED8 и LED16A с бутона се извършва последователно преглеждане на 
Памет за събития, Повреди, Байпасирани зони, като по време на прегледа мига 
съответния системен светодиод. 

 CANCEL Отказ от въведените данни и изход от менюто за програмиране. 

 FULL ARM Включване на охраната в режим “Пълно включване”. 

 DISARM 
Изключване на охраната.  
В режим редакция на текст изтрива текущия символ и премества позицията наляво 
(функцията му е като на бутон Backspace на стандартна клавиатура). 

 STAY ARM 
Включване на охраната в режим “Включване с оставане”.  
В режим редактиране на текст превключва между главни и малки букви. 

 SLEEP ARM Включване на охраната в режим “Нощна охрана”. 

 
PRG 

Вход в меню за програмиране от мениджър и потребител.  
Влизане в режим “Сервизна клавиатура”. 
В режим на програмиране от инженер запазва въведените данни и премества 
програмирането напред със стъпка на текущия индекс +1. 

 
BYPASS 

Байпасиране на зони в системата. 
Свети постоянно при наличие на байпасирани зони в системата. 
В режим на програмиране от инженер отказва въведените данни и премества 
програмирането напред със стъпка на текущия индекс +1, опция 0. 

 TROUBLE 
Преглед на текущите системни проблеми. Свети постоянно при наличие на системни 
проблеми. Мига в режим на преглед на системни проблеми. 

 
MEMORY 

Преглед на паметта за събития. Свети постоянно при наличие на памет за събития. 
Мига в режим на преглед на паметта за събития.  
В режим Програмиране от Мениджър служи за бърз достъп до LOG файла със 
събития. 
В режим редактиране на текст превключва към използване на специални символи. 

 
Стрелки 

Стрелки за придвижване на курсора наляво и надясно и преглед на адрес или 
параметър. 

0 - 9 
Цифрови 
бутони 

Цифрови бутони за въвеждане на параметри, кодове, числови стойности и други. 
В клавиатура LED 16A VG: С бутон 1 се включва/изключва охраната в Група А; с 
бутон 2 се включва/изключва охраната в Група B; с бутон 3 се включва/изключва 
охраната в Група C. 

 

• Поддържани гласови съобщения в клавиатура Eclipse LED 16A VG  
Клавиатура Eclipse LED 16A VG поддържа работа с гласови съобщения за навигация в помощ на потребителя 
при управление на охраната, както и известяване за налични повреди със захранването. Възпроизвеждат се 
следните съобщения в зависимост от типа настъпилото събитие: 
 

“Охраната е включена” – Изходното време е изтекло и охраната е включена (Пълна, С оставане или Нощна). 
“Охраната е изключена” - Входното време е изтекло и охраната е изключена. 
“Моля, въведете код за изключване” – Тече входно време, през което охраната трябва да се изключи. 
Съобщението се повтаря на всеки 5 секунди до въвеждане на валиден код на потребител за изключване на 
охраната. 
“Моля, напуснете охраняваните помещения” – Тече изходно време. Съобщението се повтаря на всеки 5 
секунди до включване на охраната (Пълна, С оставане или Нощна). 
“Липсва мрежово захранване”* – Основното захранващо напрежение е отпаднало или изключено.  
“Акумулаторната батерия е разредена”* – Акумулаторната батерия за резервно захранване е разредена или 
липсва.  
 

* Съобщението се възпроизвежда след изключване на охраната; докато тече изходно време; активиране на входно-изходна или 
зависима зона при изключена охрана. 
 

Внимание: Гласовите съобщения не могат да се изключат. Силата на звук може да се намали на адрес 90 
(текстово меню  “5. Клавиатура – 1. Сила на звука”) в менютата за програмиране от мениджър. Силата на 
звука може да се настройва от 1 (най-ниско) до 4 (най-високо).                                                                                                                                                       
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• Съответствие между контролни панели ECLIPSE и поддържаните групи от клавиатурите 
 

При проектиране и организиране на всяка охранителна система с панели Eclipse трябва да се вземе под 
внимание следната информация за визуализирането на групите, при използване на различни клавиатури серия 
Eclipse. 
 

ECLIPSE 8: 

Клавиатура 
Тип на  

дисплея 

Индикация 

Група 1 

LED 8 LED Иконен Без специфична индикация 

LED 16A LED Иконен A 

LED 16A VG LED Иконен A 

LED 32 LED Иконен A1 

LCD 32 (S) LCD Текст 1 

  
ECLIPSE 8+/16: 

Клавиатура 
Тип на  

дисплея 

Индикация 

Група 1 Група 2 Група 3 

LED 8* LED Иконен 1 група: Без специфична индикация 

LED 16A LED Иконен A B C 

LED 16A VG LED Иконен A B C 

LED 32 LED Иконен A1 A2 A3 

LCD 32 (S) LCD Текст 1 2 3 

  
ECLIPSE 32/99: 

Клавиатура 
Тип на  

дисплея 

Индикация 

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Група 5 Група 6 Група 7 Група 8 

LED 8* LED Иконен 1 група: Без специфична индикация 

LED 16A** LED Иконен 3 групи: A, B и C индикация 

LED 16A VG** LED Иконен 3 групи: A, B и C индикация 

LED 32*** LED Иконен A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

LCD 32 (S) LCD Текст 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
* Забележка: Клавиатура LED 8 поддържа работа с една група в системата. Номера на групата се програмира на 
адрес 8xx1, където “xx” е номера на клавиатурата в системата. 
** Забележка: Клавиатура LED 16А / LED 16A VG поддържа работа с три независими групи в системата. Номерата на 
използваните групи се програмират на адрес 8xx1, където “xx” е номера на клавиатурата в системата. Групите се 
визуализират с букви A, B и C, където A е групата с най-малък номер, а C – групата с най-голям номер по ред. 
Обърнете внимание, че е възможно да няма съответствие между номера на групата и показваната от клавиатурата 
буква. 
*** Забележка: При свързване към Eclipse 99 могат да се асоциират до 8 Групи към една LED32 клавиатура. Номерата 
на групите се настройват в меню “9.Устройства-XX.У-во-2.Групи” (или адрес 8xx1), където “xx” е номера на 
клавиатурата (устройство) в системата. Групите ще се показват като A1-A8, където A1 е групата с най-малкия 
номер, а A8 – тази с най-голям. Забележете, че е възможно да няма директно съответствие между зададеният номер 
на група и засветения номер на LED клавиатурата.  

 
2.4.3 Поддържани жични разширителни модули 

 

Обобщена информация за поддържаните жични разширителни модули серия ECLIPSE: 

Модул Описание ECLIPSE 8 ECLIPSE 8+ ECLIPSE 16 ECLIPSE 32 ECLIPSE 99 

ZONE 8 Разширител за 8 зони  ✓ ✓ ✓ ✓ 

PGM 8  Разширител за 8 изхода    ✓ ✓ 

ZONE 8 PS 
Разширител за 8 зони със 
самостоятелно захранване 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

PGM 8 PS 
Разширител за 8 изхода със 
самостоятелно захранване 

   ✓ ✓ 

 

Разширителните жични модули от серия ECLIPSE се свързват към системната шина. 
Всеки модул е достъпен в два варианта:  

a) като самостоятелна платка със захранване от контролния панел (ZONE 8 и PGM 8);  
б) като самостоятелна платка със собствено захранване (ZONE 8 PS и PGM 8 PS). 

 

Модули ECLIPSE ZONE 8 и PGM 8 могат да се инсталират в кутията на контролния панел – виж фигури 1 и 3 – 
или в отделна малка пластмасова кутия SB-U (продава се отделно). Модули ECLIPSE ZONE 8PS и PGM 8PS са 
проектирани за монтаж в голяма кутия с трансформатор клема 230VAC. 
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ВНИМАНИЕ: При панел ECLIPSE 32 е възможно модулите ZONE 8 и PGM 8 да се монтират директно под 
основната платка. 
 
 

• Инсталиране на жичен разширителен модул в кутията на панел ECLIPSE 32 
* ВНИМАНИЕ: Пълната конфигурация от 32 зони се реализира, чрез сдвоено свързване в зоните (16 логически зони на платката) и 1 
разширител за 8 зони (16 логически зони) или чрез единично свързване в зоните и 3 разширителя за по 8 зони.  
 

Демонтирайте платката на панел ECLIPSE 32 – развийте винтовете, с които платката е фиксирана към дъното. 
Монтирайте платката на разширителя към дъното на кутията: 

1. Фиксирайте горната страна на платката към крепежните елементи (1) – Фигура 18. 
2. Стойките (2) трябва да преминат свободно в отворите в долната част на платката. 
3. Натиснете леко платката надолу, за да я фиксирате в щипките (3). 
4. Монтирайте отново платката на панел ECLIPSE 32 над платката на разширителния модул – 
фиксирайте горната ѝ страна към крепежни елементи (4) и натиснете до фиксиране в щипките (5). 
5. Свържете разширителния модул към системната шина на панел ECLIPSE 32, като спазвате 
поляритета – виж Фигури 14 и 15. 
 

 
  

Фигура 18. Пример за монтиране на жичен разширителен модул в кутията на панел ECLIPSE 32 
 

• Светодиодна индикация на модули ZONE 8, PGM 8, ZONE 8 PS и PGM 8 PS 

BUS LED Свети постоянно Мига 

Червено Проблем със системната шина; Липса на комуникация. Ниско захранващо напрежение 

Оранжево Късо съединение по системната шина Обърнати линии на шината 

Зелено Избрано устройство Нормален работен режим 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUS LED 

1 
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• Описание на клемореда и технически характеристики на жични разширителни модули 
 

 
 
+/- AUX - Захранване на детектори с консумация до 0.1А 
+PGM - Захранване на допълнителни устройства с консумация до 0.75А 
PGM 1 - Програмируем изход, 100mA, тип ОС (отворен колектор) 
Z1-Z8 - Входове за зони. Всеки вход представлява самостоятелна зона със свободно програмируеми 
параметри. Всеки от входовете трябва да се присъедини към зона на контролния панел на отделен адрес. 
COM - Обща маса за зоните 
RED, GRN, YEL, BLK - Клеми за свързване на системната шина от панела 
Tamper - Клема за свързване на тампер ключ. Поставете джъмпер на изводите, ако няма да използвате 
тампер ключа за модула.  
F1 - Предпазители за изходи PGM, 100mA 
Бутон - Бутон за обучение на модула към системната конфигурация 

 
 
+PGM - Захранване на допълнителни устройства с консумация до 0.1А 
PGM 1-8 - Програмируеми изходи, 100mA, тип ОС. Всеки изход е независим със свободно програмируеми 
параметри. Всеки от изходите трябва да се присъедини към номер изход на контролния панел на отделен 
адрес. 
GND - Обща маса за изходите 
RED, GRN, YEL, BLK - Клеми за свързване на системната шина от панела 
Tamper - Клема за свързване на тампер ключ. Поставете джъмпер на изводите, ако няма да използвате 
тампер ключа за модула. 
F1 - Предпазител за изход PGM, 100mA 
Бутон - Бутон за обучение на модула към системната конфигурация 

Бутон 

Бутон 

Технически характеристики: 

GRADE 3 Class II Да* 

Захранване от панела 11.5 ÷ 18VDC 

Консумация 
Мин. 30mA/  
Макс. 100mA 

Входове за зони 8  

PGM изходи 1  

Работна температура -20°C ÷ 50°C  

Температура на съхранение -40°C ÷ 60°C 

 
* В съответствие с изискванията на 
EN 50131-1:2006 и EN 50131-3:2009. 

 

 

Технически характеристики: 

Захранване от панела 11.5 ÷ 18V DC 

Консумация 
Мин. 30mA/  
Макс. 100mA 

PGM изходи,100mA, OC тип 8 

Работна температура -20°C ÷ 50°C  

Температура на съхранение -40°C ÷ 60°C 

 
Вътрешна структура на PGM изход:  
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17VAC - Захранване от мрежов трансформатор 17V / 17VA, предпазител 0.63А 
BATT - Изводи за свързване на акумулаторна батерия 
+/- AUX - Захранване на детектори с консумация до 0.75А 
+PGM - Захранване на допълнителни устройства с консумация до 0.75А 
PGM 1 - Програмируем изход, 100mA, тип ОС (отворен колектор) 
Z1-Z8 - Входове за зони. Всеки вход представлява самостоятелна зона със свободно програмируеми 
параметри. Всеки от входовете трябва да се присъедини към зона на контролния панел на отделен адрес. 
COM - Обща маса за зоните 
RED, GRN, YEL, BLK - Клеми за свързване на системната шина от панела 
Tamper - Клема за свързване на тампер ключ. Поставете джъмпер на изводите, ако няма да използвате 
тампер ключа за модула. 
F1 - Предпазители за изходи PGM, 750mA 
Бутон - Бутон за обучение на модула към системната конфигурация 

 
 
17VAC - Захранване от мрежов трансформатор 17V / 17VA, предпазител 0.63А 
BATT - Изводи за свързване на акумулаторна батерия 
+PGM - Захранване на допълнителни устройства с консумация до 0.75А 
PGM 1-8 - Програмируеми изходи, 100mA, тип ОС. Всеки изход е независим със свободно програмируеми 
параметри. Всеки от изходите трябва да се присъедини към номер изход на контролния панел на отделен 
адрес. 
GND - Обща маса за изходите 
RED, GRN, YEL, BLK - Клеми за свързване на системната шина от панела 
Tamper - Клема за свързване на тампер ключ. Поставете джъмпер на изводите, ако няма да използвате 
тампер ключа за модула. 
F1 - Предпазител за изход PGM, 750mA 
Бутон - Бутон за обучение на модула към системната конфигурация 

 

Технически характеристики: 

Основно захранване 230VAC +10%/ -15% 

Трансформатор 17V/ 17 VA 

Резервно захранване 12V/ 7 Ah 

Консумация 
Мин. 30mA/  
Макс. 750mA 

Входове за зони 8  

PGM изходи 1  

Работна температура -20°C ÷ 50°C  

Температура на 
съхранение 

-40°C ÷ 60°C 

 
Бутон 

Технически характеристики: 

Основно захранване 230VAC +10%/ -15% 

Трансформатор 17V/ 17 VA 

Резервно захранване 12V/ 7 Ah 

Консумация 
Мин. 30mA/  
Макс. 750mA 

PGM изходи, 100mA, 
OC тип 

8 

Работна температура -20°C ÷ 50°C  

Температура на 
съхранение 

-40°C ÷ 60°C 

 
Бутон 



Серия Eclipse 8/8+/16/32/99 – Описание за инсталиране 

 

 
26 

2.4.4 Поддържани безжични разширителни модули 
Eclipse WL е безжичен разширителен модул проектиран за изграждане на хибридни системи с жични панели Eclipse 
8+/16/32/99 и безжични периферни устройства BRAVO.  
Към един панел Eclipse могат да се свържат до 4 безжични разширителя. 
Eclipse WL е монтиран в малка пластмасова кутия и се свързва към системната шина на контролния панел – виж 
Фигури 14 и 15. 
 
Безжична периферия BRAVO включва: 
 - BRAVO PIR, BRAVO PIR GJD – Безжичен детектор за движение 
 - BRAVO Curtain – Безжичен детектор ти “завеса” 
 - BRAVO MC – Безжичен магнитен контакт 
 - BRAVO FL – Безжичен детектор за вода 
 - BRAVO FD – Безжичен детектор за пожароизвестяване 
 - BRAVO SR200/SR300LIT/SR300ALK – Безжична сирена за външен монтаж 
 - BRAVO RC – Дистанционно управление, двупосочна комуникация 
 - BRAVO RC-41/RC-21/RC-11 – Дистанционно управление, еднопосочна комуникация 
 

 

 
 

Структурна диаграма на хибридна система Eclipse. 
 

Внимание: Минималното разстояние между Eclipse WL и обучените към него периферни устройства BRAVO 
трябва да е 1 метър, за да се гарантира коректна работа на системата. 
Важно: Радио обхватът на безжичен разширител Eclipse WL може да варира в зависимост от конструкцията и 
градивните елементи на обекта, където са инсталирани безжичните устройства. 

 
Технически характеристики на Eclipse WL: 

Захранване от панела 9 ÷ 18VDC 

Консумация Макс. 150mA 

Работна честота ~ 868MHz 

Радио обхват (на открито) до 400 метра 

Работна температура 0°C ÷ 40°C  

Температура на съхранение -10°C ÷ 50°C 

 
Елементи на Eclipse WL: 

1. Клеморед: 
• Tamper - Свързват се изводите на тампер ключа в кутията. 
• RED, GRN, YEL, BLK - Интерфейс за свързване към панела 
2. Светодиод за състоянието на модула (Status LED) 
3. Бутон TEST - не се използва. 
4. Бутон RESET - изтрива се информацията за всички безжични 
устройства обучени към разширителя.  
5. Светодиод за състоянието на системната шина (BUS LED) - в 
нормален работен режим премигва в зелено при комуникация с 
панела. 
6. Джъмпер TMP (TAMPER) - поставя се джъмпер в случаите, когато 
не се използва тампер ключ за самоохрана. 
7. Джъмпер PWR (POWER) - поставя се джъмпер при необходимост 
от увеличаване на чувствителността на модула при приемане на 
сигналите от безжичните устройства. 
 

Внимание: При поставяне на джъмпер PWR минималното разстояние между Eclipse WL и обучените към него 
периферни устройства BRAVO трябва да е 2 метра! 
8. Тампер ключ за самоохрана на кутията. 
9. Отвори за фиксиране на модула към пластмасовата кутия. 

Брой поддържани безжични устройства: 
 

Тип устройство 
Контролен панел Eclipse 

8+/16 32 99 

 PIR, MC, FL, FD и SR Макс. 16 Макс. 32 Макс. 99 

RC, RC-41/RC-21/RC-11 Макс. 32 Макс. 64 Макс. 99 

 

Eclipse 8+/16/32/99 
Eclipse WL 

Периферия 

BRAVO Мин. 1 м 

Макс. 400 м 

Системна 
шина 
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2.4.5 Поддържани четци за безконтактни карти 
 

Обобщена информация за четци на безконтактни карти серия ECLIPSE: 

Четец Описание ECLIPSE 8 ECLIPSE 8+ ECLIPSE 16 ECLIPSE 32 ECLIPSE 99 

PR IT Четец за вграждане ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Eclipse PR Самостоятелен четец ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Четците за безконтактни карти са устройства предназначени за управление на охраната в системи, изградени с 
контролни панели ECLIPSE 8/8+/16/32/99. Четците на безконтактни карти от серия ECLIPSE се свързват към 
системната шина при спазване на поляритета. 
Устройствата притежават трицветна индикация за текущото избрания режим на охрана и звукова сигнализация 
за отчитане на събития. Управлението на охраната в системата чрез четци се реализира с помощта на 
стандартни безконтактни карти, ключодържатели или други пасивни транспондери работещи на честота 
125kHz. 
Възможно е в една система да са включени само четци за безконтактни карти, без да има инсталирана 
клавиатура. В такава охранителна система ще бъде невъзможно текущото програмиране на параметри и карти, 
както и преглеждането на паметта за събития и индикацията за технически проблеми. За извършване на тези 
операции може да се използва преносима клавиатура тип LED или LCD. 
В една охранителна система може да се запишат до 8/32/64/99 карти - по една карта за всеки от 8/32/64/99-те 
потребителя. 
Необходимото програмиране за работа с карти се извършва от главен потребител в системата. 
За съответния потребителски код трябва да се зададат права за включване и/ или изключване. 
Възможно е за потребителя да не се задава кодова комбинация. В този случай единственото средство за 
управление на охраната ще бъде безконтактната карта. 
Параметрите и функцията на безконтактните четци се програмират в Меню 9. Устройства, в съответствие с 
реализираната конфигурация на системата. 
 

• Инсталиране на четец за безконтактни карти PR IT 
Четец за безконтактни карти PR IT е предназначен за вграждане в електрически контакти чрез специализиран 
DIN корпус.  
 
Технически характеристики: 

Захранване от панела 9 ÷ 18VDC (Ном. 14V) 

Консумация Мин. 70mA/ Макс.100mA 

Работна температура -20°C ÷ 50°C  

Размери, сглобено състояние 55х48х19мм 

 
Описание на елементите на четец PR IT (Фигура 19): 
R (червено), G (зелено), Y (жълто), B (черно) - Клеми за свързване към системната шина на панела; 
Status LED - LED индикатор за състоянието на системната шина; в нормален работен режим премигва в 
зелено през равен интервал от време; свети в червено при липса на връзка с контролния панел; 
Червен, зелен, жълт и син LED - LED индикатори за избрания режим на включване. 
RF – RFID (Radio frequency identification card reader), място за поднасяне на безконтактна карта за достъп. 
 
Всички светодиоди мигат последователно – четецът не е обучен към системата; или липсва комуникация с 
контролния панел. 
Всички светодиоди мигат заедно – системата е в режим на програмиране. 
 

 
 

(a) 

 
 

(б) 

 
 

(в) 
 

Фигура 19. Четец на безконтактни карти PR IT 
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• Инсталиране на четец за безконтактни карти Eclipse PR 
Eclipse PR е самостоятелен четец на безконтактни карти, който се свързва към системната шина на панела. 
Четецът е разположен в компактна кутия за стенен монтаж: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всички светодиоди мигат последователно - устройството не е регистрирано към системата или липсва 
комуникация с панела. 
Всички светодиоди мигат заедно - системата е в режим на програмиране. 
 
 
Монтаж и описание на елементите на самостоятелен четец Eclipse PR: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Фигура 20. Четец на безконтактни карти Eclipse PR:  
а) и б) Отваряне на кутията; в) Монтиране на стена. 

 
1 - Отворете кутията, като използвате малка плоска отвертка 
2 - Повдигнете капака 
3 - Плъзнете капака в показаната посока, за да го демонтирате от основата 
4 - Основен отвор за прокарване на кабели 
5 - Кабелен канал за водене на захранващия кабел по дъното на кутията 
6 - Монтажни отвори 
 

 
Описание на клемореда: 
RED, GREEN, YELLOW, BLACK - Клеми за свързване към системната шина на 
панела. 
ZONE - Самостоятелен вход за свързване на зона със свободно програмируеми 
параметри. Към зоната е подходящо свързване на магнитен контакт (за отчитане при 
отваряне на зона от тип входно-изходна). 
COМ - Обща маса. 
NO/COM/NC - Реле, сухи контакти: 0,5A/ 125VAC; 1A/ 30 VDC.  
Вътрешна структура на релето: 
 

 
 
 
 
Bus LED - LED индикатор за състоянието на системната шина; в нормален работен 
режим премигва в зелено през равен интервал от време. 

LED индикация 

Сензитивни 
бутони за 
управление 

Зона за 
поднасяне на 
картата 

Технически характеристики: 

Захранване от панела 9 ÷ 18VDC (Ном. 14V) 

Консумация Мин. 70mA/ Макс.100mA 

Работна температура -20°C ÷ 50°C  

Размери, сглобено състояние 100х50х23мм 

 

 

а) б) в) 

LED индикация: 

Зелено Свети - поднесена валидна карта към четеца. 

Червено 

Свети - поднесена невалидна карта към четеца или 
системата е включена по график, през който картата 
няма права. 
Мига - Задействана аларма; памет за алармено 
събитие. 
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2.5. Свързване на PGM изходи  

Серия контролни панели ECLIPSE – Обща информация за PGM изходите: 

Панел Макс. брой PGM Мощен изход, до 1A Функционалност на PGM 4 

ECLIPSE 8 5 1 (PGM 5), не наблюдаем Серийна връзка към TP2000 

ECLIPSE 8+ 5 1 (PGM 5), не наблюдаем Серийна връзка към TP2000 

ECLIPSE 16 8 1 (PGM 5), не наблюдаем няма 

ECLIPSE 32 32 1 (PGM 5), наблюдаем Пожарна зона, 2-проводна връзка 

ECLIPSE 99 99 1 (PGM 5), наблюдаем Пожарна зона, 2-проводна връзка 

 
Изходи PGM1, PGM2, PGM3 и PGM4 в панел ECLIPSE 8/8+/16/32/99 са с програмируемо активно ниво. Това 
позволява използването им за подаване на управляващи сигнали към външни устройства (блокиращ вход на 
сирена) или управление на маломощни външни устройства (релета, LED и др). 
Вътрешната структура на всички PGM (с изключение на PGM5 в ECLIPSE 32 и ECLIPSE 99) е еднаква и е 
показана на Фигура 21 а). 
Вътрешната структура на PGM5 в ECLIPSE 32 и ECLIPSE 99 е показана на Фигура 21 б). Важно: Този изход е 
наблюдаем и при използване задължително трябва да се терминира с резистор 1k към +PGM.  
Свързването на реле и светодиод към PGM е показано на Фигура 21 в). При това свързване, активното ниво на 
използваните изходи е ниско. 
 

   

 
 
 
 
 

 

 
Фигура 21. Вътрешна структура на PGM изход и пример за свързване на светодиод 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За изход  PGM 5/ Bell допустимия 
ток към GND е до 1 A. 

 

б) 

PGM5/Bell 

в) 

PGMx Клема 

Допустими токове: 
- от  +12V до 10mA 
- към GND - до 100 mA 
- PGM5 (ECLIPSE 32/99) 
- до 1A 

а) 
ECLIPSE 32 
ECLIPSE 99 
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PGM 4 има различна функционалност в панели ECLIPSE 8/8+/32/99. 
 
В панел ECLIPSE 8, когато е програмиран на адрес 3000, PGM 4 може да се използва за серийна връзка към 
трансмитер TP2000. Серийната връзка се реализира чрез свързване на клема АС на трансмитера към клема 
PGM 4 на ECLIPSE 8/8+ - Фигура 22. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 22. Серийна връзка между трансмитер TP2000 и панел ECLIPSE 8. 
 
Забележка: В контролен панел Eclipse 8+, при използване на серийна връзка към трансмитер TP2000, 
съобщения за събития се предават само от Група 1. 

 
В панел ECLIPSE 32/99, когато е програмиран на адрес 3000, PGM 4 може да се използва като пожарна зона за 
2-проводно свързване на стандартни пожарни основи 24V - виж Фигура 13 Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECLIPSE 8 
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2.6. Свързване на сирени към мощен изход PGM 5 

В панел ECLIPSE 8/8+/16, изход PGM 5 (BELL) е с програмируемо активно ниво. По подразбиране изход PGM5 
е с настройка за свързване на сирена. Изходът се активира при наличие на алармено събитие в системата. 
Изхода е не наблюдаем.  
 
В панел ECLIPSE 32/99, изход PGM 5 (BELL) е с програмируемо активно ниво. По подразбиране изход PGM5 е 
с настройка за свързване на сирена. Изходът се активира при наличие на алармено събитие в системата. 
Изхода е наблюдаем и за коректна работа е необходимо изход PGM 5 да се терминира със съпротивление 1K. 
 
Вътрешната структура е идентична с тази показана на Фигура 21 a) и б) с уточнението, че транзистора може да 
пропусне ток към GND до 1 A. 
 
На Фигура 23 са показани примери за свързване на сирени SR110, SR120, SR200 и SR300 към ECLIPSE 8. 

 

 
 

A) Свързване на SR110 по 2-проводна линия 

  
 

Б) Свързване на SR120/SR200 по 2-проводна линия 

 

  
 

В) Свързване на SR120/SR200 по 3-проводна 
линия 

 
 

  
 

Г) Свързване на SR300 по 3-проводна линия 

 
Фигура 23. Свързване по 2- и 3-проводна линия към панел ECLIPSE 8. 

 
ВНИМАНИЕ: Свързването на сирени към изход PGM 5 на панел ECLIPSE 8+/16/32/99 е идентично с показаните 
диаграми на Фигура 22.  
В панел ECLIPSE 32/99 изхода трябва да се терминира с 1К резистор, тъй като PGM 5 е наблюдаем  – Фигура 
24. 
 

 
 

Фигура 24. Свързване по 3-проводна линия на сирена SR300 към ECLIPSE 32. 

Джъмпер BLOCK в SR120 (BL в 
SR200) трябва да е поставен. 
 

Джъмпер BLOCK в 
SR120 (BL в SR200) 
трябва да е свален. 
 

С джъмпер BlockA -/+ се определя 
нивото на блокиращия сигнал:  
Поставен джъмпер – високо ниво (12V) 
Свален джъмпер – ниско ниво (GND) 
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2.7. Свързване на цифровия комуникатор 
Телефонната линия се свързва към клеми TP и RING на контролен панел ECLIPSE 8/8+/16/32/99 без 
изисквания за спазване на поляритет (Фигури 5-8). Телефонният апарат се свързва към клеми TP1 и RING1 на 
контролен панел ECLIPSE 8/8+/16/32/99 без изисквания за спазване на поляритет. Ако вграденият комуникатор 
няма да се използва не се налага монтаж на допълнителни компоненти. 
Проверка на работата на комуникатора може да се направи в меню “1. Поддръжка – 4. ТестКомун” или на 
АДРЕС 0023, както е описано в Описание за програмиране от инженер ECLIPSE 8/8+/16/32/99. 
Параметрите на цифровия комуникатор могат да се програмират само от инженер (кода на инженер по 
подразбиране е 7777). 
 

Контролни панели серия ECLIPSE – Обобщена информация за Комуникатора: 

Панел Телефонни номера Протоколи Дистанционно програмиране 

ECLIPSE 8 2 SIA, CID  

ECLIPSE 8+ 2 SIA, CID  
ECLIPSE 16 2 SIA, CID  
ECLIPSE 32 4 SIA, CID ✓ 

ECLIPSE 99 4 SIA, CID ✓ 
 

 

ВНИМАНИЕ: Поради различия в поддържаните PSTN линии в различните страни, Телетек 
Електроникс ЕАД не може да даде безусловна гаранция за успешна работа на продуктите си във 
всяка точка от телефонната PSTN мрежа. Това може да бъде поради промени, направени в 
комуникационните съоръжения или процедури на всеки отделен доставчик на телефонни услуги. 
 

Освен това, сигнално охранителната техника произвеждана от Телетек Електроникс ЕАД е 
проектирана и тествана за работа със стандартна телефонна линия. Моля, също така имайте 
предвид, че работата на алармения контролен панел при свързване към алтернативни телефонни 
системи като VoIP (Voice over Internet Protocol) може да не е толкова ефективна, както при свързване 
към стандартна телефонна линия. 
 

Ако се сблъскате с проблеми при използването на панели производство на Телетек Електроникс ЕАД, 
при свързване към стандартна PSTN, моля обърнете се към нас за съдействие при отстраняване на 
възникналия технически проблем. 

 
 

2.8. Инсталиране на гласов дайлер ECLIPSE VD 
Гласовият телефонен дайлер ECLIPSE VD е допълнителен модул, към алармени панели ECLIPSE 8/16/32/99, 
който служи за предаване на съобщения към потребител, проверка на статуса и управление на системата от 
разстояние – включване и изключване на охраната, активиране и деактивиране на програмируеми изходи. 
 

• Инсталиране на гласов дайлер ECLIPSE VD 
Внимание: Гласовия дайлер се инсталира винаги само при изключено основно и резервно захранване 
на панела и поставена микро SD карта памет в холдера на платката! 
 

1. Изключете основното и резервно захранване на 
панела. 

2. Поставете поддържащата стойка за дайлера от 
допълнителните елементи, като я прокарате от 
долната страна на платката на панела и я 
фиксирайте на място – Фигура 25-1. 

3. Монтирайте платката на гласовия дайлер към 
куплунг VOICE на панела – виж Фигура 25-2. 

4. Поставете микро SD картата в холдера на 
платката – Фигура 25-3. 

5. Свържете телефонната линия към клеми TP и 
RING на контролния панел, без изисквания за 
спазване на поляритет – Фигура 25-4. 

6. Включете основното и резервно захранване на 
панела. 

7. Програмирайте параметрите на гласовия дайлер в Меню “8. Комуникация - 2. Гласов дайлер”. 

Фигура 25. 
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2.9. Свързване на комуникационни модули 
Панелите от серия ECLIPSE работят с пълна гама комуникационни модули произвеждани от Телетек 
Електроникс АД. Модули ТТЕ GPRS и LAN се свързват по сериен интерфейс към панели ECLIPSE и осигуряват 
възможност за дистанционно програмиране и управление чрез web-базираното приложение AJAX SP 
Professional. 
 
Поддържа се работа със следните комуникационни модули: 
- ТТЕ GPRS Standard. GPRS комуникационен модул. Серийна връзка към ECLIPSE 8/8+/16/32/99. 
- ТТЕ GPRS Simple. GPRS комуникационен модул. Серийна връзка към ECLIPSE 8/8+/16/32/99. 
- ТТЕ LAN. LAN комуникационен модул. Серийна връзка към ECLIPSE 8/8+/16/32/99. 
- TTE Combo. Универсален комуникационен модул за връзка към станция за мониторинг по PSTN, GPRS и/или 
LAN комуникационна медия. 
- ARGUS GSM. Свържете клеми +PWR и –PWR на модул ARGUS към клеми +AUX и –AUX на панел Eclipse 
8/16/32/99. Свържете основната PSTN линия към конектор LINE на модул ARGUS. Свържете конектор PHONE 
на модул ARGUS към клеми RING и TIP на панел Eclipse 8/16/32/99. Свържете клеми RING1 и TIP1 към 
телефонен апарат. 

 

3. АЛГОРИТМИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РЕСЕТ  
 
ВНИМАНИЕ: Първоначално включване на панела НЕ МОЖЕ да се осъществи само със свързване на 
акумулаторна батерия! Задължително първо се подава основно захранване 230V AC и след това се 
свързва акумулаторната батерия!  
 

3.1. Алгоритъм за първоначално включване 
1. При изключено основно и резервно захранване, поставете джъмпер на изводи RESET (виж Фигури 5-9). 
2. Подайте основно захранване 230VAC.  
3. Подсветките на всички свързани към системната шина клавиатури ще светнат. Изчакайте да приключи 
първоначалната инициализация на системата - 30-60 сек в зависимост от броя устройства свързани към 
системната шина. Системата преминава в режим на начално ОБУЧЕНИЕ НА УСТРОЙСТВА: 
- LCD клавиатура. На екрана се изписва текущата софтуерна ревизия на клавиатурата и съобщение “Натисни 
Enter”. Светодиод “Светкавица” (Основно захранване) свети постоянно. Натиснете бутон ENTER за да обучите 
клавиатурата.  
- LED клавиатура*. Светодиод “Светкавица” (Основно захранване) свети постоянно. Натиснете бутон ENTER 
за да обучите клавиатурата. 
4. Свържете изводите BATT към клемите на резервната батерия като спазвате поляритета – червения 
проводник към клема “+” и черния проводник към клема “-”. 
5. Обучете останалите свързани устройства към системата шина – клавиатурите с натискане бутон ENTER, 
разширителните модули с натискане на бутона между двата клемореда, четците – с поднасяне на карта. 
6. Свалете джъмпера от изводи RESET. Не забравяйте, че имате възможност да добавяте устройства и след 
това като следвате алгоритмите описани в точка 5. 
7. Изчакайте окончателното приключване на първоначалната инициализация: светодиод BUS LED на 
контролния панел мига бързо в зелено за около 2-3 секунди и спира.  
8. Тествайте свързаните детектори и други устройства за правилна работа и сигнализация. 
9. Групирайте използваните зони и PGM изходи и програмирайте параметрите на системата. 
10. Настройте актуални час и дата. 

 
*Забележка: При LED8/ 16A няма индикация на дисплея, а светят всички цифрови бутони при първоначално 
включване и след RESET на системата. 

 
 

ВАЖНО! 
При добавяне на устройства към контролен панел ECLIPSE 8, първото автоматично се 
обучава към ЗОНА 7, а второто към ЗОНА 8! 

 
 
3.2. Хардуерен ресет на панел 
Пълен хардуерен ресет на панела може да се направи при изключено основно и резервно захранване на 
панела. Поставете джъмпер на изводи RESET (Фигури 5-8). Продължете както е описано в точка 3.1 – 
Алгоритъм за първоначално включване. 
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4. СЪБИТИЯ ЗА СИСТЕМНИ ПОВРЕДИ 
Списък на възможните системни или технически повреди е даден в таблицата по долу като индикацията се 
различава в зависимост от типа на използваната клавиатура: 
- Клавиатура LED 8 - Настъпването на повреда се изобразява със светещ зонов светодиод или светещ бутон. 
- Клавиатури LED 32 и LED 16A – Настъпването на повреда се изобразява със светещ зонов светодиод. 
- Клавиатури LCD 32 и LCD 32 Sensitive – При настъпване на повреда се изписва текстово съобщение. 
- Клавиатура LED 16A VG - Настъпването на повреда се изобразява със светещ зонов светодиод. Гласово 
известяване за събития “Проблем с батерия” и “Загуба на основно захранващо напрежение”. 
 

Звуковата индикация за настъпване на повреда (два кратки звукови сигнала на всеки 20 секунди)  може да се 
забрани или разреши в меню “2. Настройки – 03. ЗвукТехнПроб” (адрес 0013 или операция 013). 
Сигнализацията е обща за всички повреди. По подразбиране сигнализацията за повреди е разрешена.  
 

LED 8  
LED 32/ 

LED 16A/ 
LED 16A VG 

LCD 32 / 
LCD 32 Sensitive 

Описание 
Контролен панел Eclipse 

8 8+/16 32 99 

  1. Отпадане 230V 
Загуба на основно захранващо 
напрежение. 

✓ ✓ ✓ ✓ 

  2. Пробл. Батерия 
Акумулаторната батерия е разредена или 
липсва. 

✓ ✓ ✓ ✓ 

  3. Изгорял предп. 
Сработил/ изгорял предпазител на 
контролния панел. 

✓ ✓ ✓ ✓ 

  4. Ком. Проблем 

Загуба на телефонна линия (PSTN) или 
цифров комуникатор (GPRS/LAN). 
Невъзможна комуникация със станция за 
Мониторинг. 
Невъзможност да се изпрати събитие 
(PSTN/GPRS/LAN). 

✓ ✓ ✓ ✓ 

  5. Тампер Отворен тампер-ключ в системата. ✓ ✓ ✓ ✓ 

  6. Грешка в BUS 
Грешка в комуникацията по системната 
шина – късо съединение или загубено 
устройство. 

✓ ✓ ✓ ✓ 

  7. Пожарна линия 
Прекъсната пожарна линия или свален 
детектор от основата. 

  ✓ ✓ 

  
8. Проблем 
сирена* 

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

 ✓ ✓ ✓ 

Бутон 
“1” 

 
9. Невал. час-
дата** 

Вътрешният часовник трябва да се 
настрои с актуален час и дата. 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Бутон 
“2” 

 10. WLу-во пробл. 

Възможни проблеми: 
- Нисък заряд на батерия на безжично 
устройство; 
- Загуба на безжично устройство; 
- Замърсена камера на безжичен пожарен 
детектор. 

 ✓ ✓ ✓ 

Бутон 
“3”  11. WL RF смущ. Заглушаване на радио сигнала.  ✓ ✓ ✓ 

Бутон 
“4”  

12. AUX PSU 
пробл. 

Възможни проблеми със захранването на 
разширителни модули: 
- Загуба на основно захранване 230 VAC; 
- Проблем с резервното захранване; 
- Изгорял предпазител. 

 ✓ ✓ ✓ 

 

* Възможно е, непосредствено след първоначалното включване на панел ECLIPSE 32/99, да се индикира 
съобщение за проблем със сирената, ако към изход PGM5 няма свързана сирена или свързан терминиращ 
резистор от 1kOm. За да изключите сигнализацията е необходимо да програмирате PGM5 като изход с 
общо предназначение - на адрес 3051 се изключва опция 1. 
 
** Възможно е съобщението да се изведе непосредствено след първоначалното включване на системата и 
след всеки хардуерен ресет на панела. Инсталаторът трябва да въведе актуални дата и час, за да го 
изчисти.  



Серия Eclipse 8/8+/16/32/99 – Описание за инсталиране 

 

 
35 

5. ДОБАВЯНЕ/ ИЗТРИВАНЕ НА УСТРОЙСТВА 

5.1. Добавяне при първоначална инициализация на системата 
1. При поставен джъмпер RESET на основната платка се подава основно захранване на панела. 
2. Изчакайте на приключи първоначалната инициализация на всички свързани клавиатури. В края на 
процедурата системния светодиод на всички устройства, включително основната платка светят 
постоянно в червено. Текстово съобщение “SW Ревизия XX; Натисни ENTER” се изписва на екрана на 
LCD клавиатурите, а на дисплея на LED клавиатурите свети само светодиод “светкавица”. При 
клавиатура LED 8/ 16A светят всички бутони. 
3. Започнете последователно да натискате бутони ENTER на свързаните клавиатури и бутоните за 
обучение на другите устройства свързани към системната шина – производителят препоръчва първо да 
обучите всички клавиатури, след това четците и накрая модулите. Системата автоматично ги записва 
на последователни адреси, като се стартира от адрес 8020 – У-во 02. Не забравяйте, че първото 
обучено устройство (Устройство 01) винаги е платката на контролния панел. Препоръчва се 
следващото обучено устройство да е LCD клавиатура за програмиране, особено при системни 
конфигурации с панел ECLIPSE 99. 
4. Свалете джъмпер RESET на основната платка и изчакайте системния светодиод да спре да мига в 
зелено. Системата е готова за последващо програмиране и конфигурация на параметри. 
5. Настройте актуални час и дата. 

 

5.2. Добавяне към работеща система чрез LCD клавиатура 
1. Въведете инженерен код (по подразбиране 7777). 
2. Натиснете бутон 9 за бърз вход в меню 9. Устройства. Използвайте бутоните със стрелки докато 
достигнете свободна позиция за обучение на устройство. Изберете последователно: 

ХХ. У-во [Free] – ENTER – 1. Номер – ENTER – [Free] [________] 
 

3. Натиснете бутон ENTER, бутона за обучение (за модули и самостоятелни четци на карти) или 
поднесете карта за достъп (за четец) на устройството, предварително свързано към системната шина, 
което ще се добавя към конфигурацията на системата. 
4. След успешно добавяне към контролния панел, екрана има вида: 
 

[Тип на устройство] [уникален номер] за съответното устройство. 
 

Таблица на поддържаните типове устройства в контролни панели серия ECLIPSE:  

Тип Описание ECLIPSE 8* ECLIPSE 8+/16** ECLIPSE 32*** ECLIPSE 99*** 

MAIN Основна платка ✓ ✓ ✓ ✓ 

LED Клавиатура LED 8/ 16А/ 32 ✓ ✓ ✓ ✓ 

LCD Клавиатура LCD 32/ 32S ✓ ✓ ✓ ✓ 

ZEXP Разширител за зони  ✓ ✓ ✓ 

PEXP Разширител за PGM изходи   ✓ ✓ 

WEXP Безжичен разширител   ✓ ✓ ✓ 

PRX Четец на карти ✓ ✓ ✓ ✓ 

PIR Безжичен детектор за движение  ✓ ✓ ✓ 
MC Безжичен магнитен контакт  ✓ ✓ ✓ 
FLD Безжичен детектор за вода  ✓ ✓ ✓ 
FIRE Безжичен пожарен детектор  ✓ ✓ ✓ 
SIRN Безжична сирена  ✓ ✓ ✓ 
REMT Дистанционно управление  ✓ ✓ ✓ 

 
* Eclipse 8: Към системната шина могат да се добавят до 2 устройства: 2 клавиатури, 2 четеца 
или 1 клавиатура и 1 четец на карти. 
** Eclipse 8+/16: Към системната шина могат да се добавят до 5 устройства. 
*** Eclipse 32/99: Към системната шина могат да се добавят до 30 устройства независимо от 
типа. 
Забележка: Не е необходимо добавяне на вградените четци на карти в клавиатури LED 32, LCD 32 и 
LCD 32 Sensitive. Безжичните устройства могат да се обучават само към безжичен разширител, 
който се добавен предварително към системата. 

 
5. Натиснете бутон ENTER на клавиатурата, от която текущо програмирате. Клавиатурата ще потвърди 
със звуков сигнал при успешно добавяне на ново устройство към системата шина. 
6. Новото устройство е готово за последващо програмиране и конфигуриране на параметри. 
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* Забележка: Можете и директно да въведете уникалния идентификационен номер 
на устройството, като използвате цифровите бутони. Уникалният адрес на всяко 
устройство можете да откриете на стикер залепен на гърба платката му. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
5.3. Добавяне към работеща система чрез LED клавиатура 

1. Въведете инженерен код (по подразбиране7777) – номера на зони 13, 14, 15 и 16 светят. (При LED 8 
и LED 16A – 1, 2, 3 и 4). 
2. Въведете АДРЕС 8020 и натискайте бутон BYPASS или PRG до достигане на свободен адрес в 
системата –зонови светодиоди от 1 до 16 светят. (При LED 8/ 16A – свети бутон “0”). 
3. Натиснете бутон ENTER (за клавиатура) или бутона за обучение (за модули и самостоятелни четци 
на карти) на устройството предварително свързано към системната шина, което ще се добавя към 
конфигурацията на системата. 
4. При успешно добавяне, на дисплея свети зонов светодиод съответстващ на типа на добавеното 
устройство (при LED 8/ 16A свети бутон): 
 

Номер Описание ECLIPSE 8* ECLIPSE 8+/16** ECLIPSE 32*** ECLIPSE 99*** 

1 Основна платка ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 Клавиатура LCD 32/ 32S ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 Клавиатура LED 8/ 16А/ 32 ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 Разширител за зони  ✓ ✓ ✓ 

5 Разширител за PGM изходи   ✓ ✓ 

6 Безжичен разширител  ✓ ✓ ✓ 

7 Четец на карти ✓ ✓ ✓ ✓ 

11 Безжична сирена  ✓ ✓ ✓ 
12 Безжичен магнитен контакт  ✓ ✓ ✓ 
13 Безжичен детектор за движение  ✓ ✓ ✓ 
15 Дистанционно управление  ✓ ✓ ✓ 
16 Безжичен пожарен детектор  ✓ ✓ ✓ 
18 Безжичен детектор за вода  ✓ ✓ ✓ 

 
* Eclipse 8: Към системната шина могат да се добавят до 2 устройства: 2 клавиатури, 2 четеца 
или 1 клавиатура и 1 четец на карти. 
** Eclipse 8+/16: Към системната шина могат да се добавят до 5 устройства независимо от типа. 
*** Eclipse 32/99: Към системната шина могат да се добавят до 30 устройства независимо от 
типа. 
Забележка: Не е необходимо добавяне на вградените четци на карти в клавиатури LED 32, LCD 32 и 
LCD 32 Sensitive. Безжичните устройства могат да се обучават само към безжичен разширител, 
който се добавен предварително към системата. 
 
5. Натиснете бутон ENTER на клавиатурата, от която текущо програмирате. Клавиатурата ще потвърди 
със звуков сигнал при успешно добавяне на ново устройство към системата шина. 
6. Новото устройство е готово за последващо програмиране и конфигуриране на параметри. 

5.4. Изтриване на устройство от системната конфигурация 

1. Въведете инженерен код (по подразбиране 7777). 
2. Въведете адреса на устройството, което желаете да изтриете от системната конфигурация.  
3. На съответния адрес натиснете и задръжте бутон “0” за 2-3 секунди – на екрана на LCD клавиатурите 
се изписва текст [Free], при LED 16A VG/LED 32 – светодиоди от 1 до 16 светят, при LED 8/ 16A – свети 
бутон “0”. Чува се продължителен звуков сигнал от клавиатурата. Внимание: Изтриването на 
уникалния номер на устройство чрез бутон “0” е постоянно и операцията не може да се 
отхвърли с натискане на бутон CANCEL! За да добавите устройството отново следвайте 
стъпките в точки 5.2 и 5.3. 

Цифра Бутон 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 
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5.5. Изтриване на устройство от конфигурацията на безжичен разширител Eclipse WL 

1. Въведете инженерен код (по подразбиране 7777). 
2. Изберете менюто на Eclipse WL. 
3. Изберете със стрелките подменю “6.WL у-ва” (адрес 8хх5) или “7.WL Дист.” (адрес 8хх6) и натиснете 

бутон  (ENTER). 
4. Въведете номер на устройство или дистанционно. 
5. Устройството се изписва с тип и идентификационен код. 
6. Натиснете продължително бутон “0” докато не чуете потвърждение от клавиатурата, а на екрана се 
изписва [Free][_ _ _ _ _ _ _ _] за съответния номер. 
Забележка: При изтриване на безжично устройство от тип PIR, MC, FD, FL или SR, което е във 
връзка с Eclipse WL, то автоматично ще се ресетира и ще бъде подготвено за ново обучение. 
Ако обаче, безжичното устройство не е във връзка с Eclipse WL (поради липса на батерия, загуба на 
комуникация с разширителя или друго), инсталаторът задължително трябва да го да го ресетира 
индивидуално преди ново обучение към друга система. 
При изтриване на дистанционно управление RC то няма да се ресетира автоматично и винаги 
преди ново обучение е необходимо инсталатора да го ресетира индивидуално. 
 
 

6. РАБОТА СЪС СЕРВИЗНА КЛАВИАТУРА 
Сервизната клавиатура представлява устройство, което не е част от общата система, но позволява пълен достъп до 
всички менюта за инженерно програмиране и поддръжка. Всяка клавиатура от серия ECLIPSE може да се използва 
като сервизна, когато не е обучена на адрес от системата. 
Сервизната клавиатура не се регистрира на адрес и съответно премахването ѝ от системата не предизвиква 
системна повреда поради загуба на устройство. 
Към една система може да се включва само една сервизна клавиатура. 
През сервизна клавиатура може да извършва само програмиране от инженер и не може да се извършва 
програмиране от Мениджър или Потребител, както и да се включва системата под охрана. 
Сервизна клавиатура може да бъде всяка една клавиатура при условие, че текущо не е обучена към 
системата. 
Сервизната клавиатура може да се свърже към панела по два начина: 
- Чрез специален кабел за свързване на сервизна клавиатура към интерфейсен конектор Service KBD на платката. 
- Към системната на шина панела. 
 
Индикацията на клавиатурата, когато работи като сервизна в системата, зависи от типа ѝ: 

  
Клавиатура Символ Индикация 

LED 8 
 Мига бързо в червено. 

LED 16A 

LED 16A VG 

 
Мига последователно в червено и зелено. 

LED 32 

LCD 32 

LCD 32 Sensitive 

  

• Използване на кабел за сервизна клавиатура 
Това е специализиран кабел за бързо свързване на сервизна клавиатура към панел от серия Eclipse. Кабелът е 
фабрично подготвен за свързване от едната страна към интерфейсен конектор Service KBD на платката на панела, а 
от другата към клемите на клавиатурата, които служат за свързване към системната шина – Фигура 26. 

За да работите в режим сервизна клавиатура: 
- Свържете куплунга на кабела към интерфейсен 
конектор Service KBD на платката на панела. 
- Свържете изводите към клемите на клавиатурата, 
които служат за свързване към системната шина като 
спазвате поляритета на връзките. 
- Изчакайте да приключи инициализацията. 

- Натиснете еднократно бутон PRG  ( ). 
- След приключване на настройките в менютата на 
инженер и поддръжка излезте в основния екран. 
- Изключете кабела от конектор Service KBD. 

 

Панел 
Eclipse 

Клавиатура 
Eclipse 

Фигура 26. 
 

Внимание! Интерфейсен конектор Service KBD е достъпен в 
следните хардуерни версии на панелите: 

Eclipse 8 Eclipse 8+ Eclipse 16 Eclipse 32 Eclipse 99 

rev. 1.5 Rev. 1.1 rev. 1.1 rev. 1.8 rev. 1.2 
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• Използване на системната шина на панела 
 

За да работите в режим сервизна клавиатура с нова клавиатура: 
- Свържете клавиатурата към системната шина и изчакайте да приключи първоначалната 

инициализация. 

- Натиснете еднократно бутон PRG  ( ). 
- След приключване на настройките в менютата на инженер и поддръжка излезте в основния екран. 
- Изключете захранването на клавиатурата и я свалете от системната шина. 

 

За да работите в режим сервизна клавиатура с клавиатура свързана към системата: 
- Използвайте някоя от другите клавиатури в системата, за да изтриете идентификационния номер на 

клавиатурата, която ще използвате като сервизна – влезте на съответния адрес 8dd0, където “dd” е 
номер на устройство 02-31 (01 е винаги основната платка) и изтрийте идентификационния номер на 
желаната клавиатура с продължително натискане на бутон 0. 

- Натиснете еднократно бутон PRG  ( ) на клавиатурата, която искате да използвате като сервизна. 
- След приключване на настройките в менютата на инженер и поддръжка излезте в основния екран. 

 
ВНИМАНИЕ: Ако програмирането от инженер е забранено от мениджъра на системата няма да 
е възможно програмиране на системата и през сервизна клавиатура! 

 
 

• Добавяне на сервизна клавиатура към конфигурацията на системата 
Всяка сервизна клавиатура, включена към панела, може да се добави към системната конфигурация и да се 
използва като работна клавиатура от потребителите. Независимо дали е свързана чрез специализиран кабел 
към конектор Service KBD или към системната шина на панела, сервизната клавиатура може да се добави към 
конфигурацията на системата като алгоритъма на работа е следният: 
 - Влезте в меню на инженерно програмиране през сервизната клавиатура. 
 - Изберете свободна позиция за обучение на устройство (свободен адрес). 

 - Натиснете последователно тампер ключа и бутон  (ENTER) на сервизната клавиатура. 
 - След приключване на инициализацията на системата клавиатурата ще е готова за допълнителни 
настройки и работа от Потребител. 
 
 

7. ОБНОВЯВАНЕ НА ФЪРМУЕРА 
 
Внимание: Работете винаги с последната актуална версия на специализиран софтуер за 
програмиране ProsTE изтеглен от сайта на производителя! 
 

Актуални файлове (SPF) за обновяване на фърмуера (firmware update) са достъпни за изтегляне само от 

регистрирани потребители на официалната страница на производителя: http://www.teletek-electronics.com 
 

За да обновите фърмуера на панел ECLIPSE направете последователно: 
1. Изтеглете актуален файл за обновяване на фърмуера от сайта на производителя и го запазете на локалния 
си компютър. 
2. Свържете панел ECLIPSE към компютър – можете да използвате специализиран кабел ProsTE kit и да го 
включите към клема SERIAL, или да използвате стандартен микро USB кабел за следните или по-високи 
версии на панела: Eclipse 8 – HW 2.0, Eclipse – HW 1.1, Eclipse 16 – HW 1.5, Eclipse 32 – HW 2.3, Eclipse 99 – 
HW 1.4. 
3. Стартирайте програма ProsTE. 
4. Изберете система ECLIPSE според типа на панела. 
5. Прочетете и запазете системната конфигурация на локалния си компютър като *.TDF файл. 
6. Извикайте с десен бутон списъка с опции и изберете меню Firmware update. 
7. В появилия се диалогов прозорец натиснете бутон Browse и посочете SPF файл за фърмуер ъпдейт от 
локалния компютър. 
8. Натиснете бутон Update в диалоговия прозорец. 
9. В диалоговия прозорец “Комуникация” изберете COM порт за връзка и потвърдете с бутон OK. 
10. Изчакайте докато процеса по обновяване приключи. 
11. Натиснете бутон Finish в диалоговия прозорец. 
12. Направете пълен хардуерен ресет на панела – виж т. 3.2. 
13. Обновете езиковите стрингове на панела на български език – изберете система “Eclipse Стрингове” и ги 
запишете в панела. 
14. Запишете в панела запазената преди това системна конфигурация (*. TDF файл). 

http://www.teletek-electronics.com/
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ – Справочник на инженерните менюта за програмиране 
Текстово меню Адрес Eclipse 8 Eclipse 16 Eclipse 8+ 

1. Поддръжка     

     1. Преглед на Log 0040 Преглед на записаните събития във вътрешната памет на панела. 

     2. Тест Зони 0020 Стартиране на тест за работата на устройствата в зоните. 

     3. Тест Изходи 0021 Стартиране на тест на работата на PGM изходите в системата. 

     4. Тест Комун. 0023 Стартиране на тест за работата на цифровия Комуникатор. 

     5. Софт. версия 0098 Преглед на текущата софтуерна версия на панела. 

2. Настройки     

     01. Код Принуда 0010 [Изкл./Вкл.] [Изкл./Вкл.] [Изкл./Вкл.] 

     02. Камбанка 0012 [Изкл./Вкл.] - - 

     03. Звук Техн. Проблем 0013 [Изкл./Вкл.] [Изкл./Вкл.] [Изкл./Вкл.] 

     04. Конф. Таймер  0014 - Въведете време от 010 до180 сек, 010 

     05. Закъс. 230V 0015 Въведете време от 000 до 254 мин. По подразбиране: 030 

     06. Звуч. Тампер 0016 [Изкл./Вкл.] [Изкл./Вкл.] [Изкл./Вкл.] 

     08. Ресет с-ма 0030 [Изкл./Вкл.] [Изкл./Вкл.] [Изкл./Вкл.] 

     09. Ресет на меню 0031 Ресет към заводски настройки на меню. Код за потвърждение: 123456.  

          1. Настройки 0031 [0] Ресет към заводските настройки на параметрите за общи настройки. 

          2. Кодове 0031 [1] Ресет към заводските настройки на потребителски кодове за достъп. 

          3. Входове 0031 [2] Ресет към заводските настройки на параметрите за Входове и Зони. 

          4. Изходи 0031 [3] Ресет към заводските настройки на параметрите за PGM изходи. 

          5. Групи 0031 [6] Ресет към заводските настройки на параметрите за Групи. 

          7. Комуникатор 0031 [8] Ресет към заводските настройки на всички комуникационни устройства. 

          8. Устройства 0032 Изтрива всички обучени устройства към системата, освен основната платка.  

     10. Ресет Мениджър 0050 Ресет на Главен Потребител 1. По подразбиране: 0000 Код за потв. 123456.  

     11. Име на система 0051 Въведете име на системата. Менюто е достъпно само за LCD клавиатура. 

     12. Час 0052 Въведете час във формат [ЧЧ:ММ]. 

     13. Дата 0097 Въведете дата във формат [ДД / ММ / ГГ]. 

     14. Тип на меню  
Изберете тип на менютата за програмиране:  

4-цифрени адреси [1], 3-цифрени операции [2], Текстови [3] 

     15. Стандарт 0096 - - Grade 2 

3. Кодове     

     1. Потребители 1XXY Потребителски права и опции; XX – номер на потребител; Y – номер на опция. 

          XX. Потребител 1XXY XX: 01-08 XX: 01-32 XX: 01-32 

               1. Опции 1XX0 1.Изкл./2.Част. Вкл./3.Байпасиране/4.Програмиране 

               2. Групи 1XX1 - 1-3 1-3 

               3. Име 1XX2 Въведете име на Потребител. Менюто е достъпно само за LCD клавиатура. 

               4. Опции за четец 1XX3 1. Изключване/2+3.Опции за включване 

               6. Функ.Бутон*(A) 1XX5 - 0.Изключена/1.Нощна охрана/2.Вкл. с оставане/3. 
Пожар/4.Медицинска/5.Полиция/6.PGM Switch                7. Функ.Бутон (B) 1XX6 - 

    2. Инженер     

          1. Код Инженер 0000 Нов код на Инженер. По подр.: 7777. За промяна – натиснете и задръжте “0”. 

4. Входове (Зони)     

    1. Свързване (По подр.: 2) 2000 Тип на свързване: 1-5.  Тип на свързване: 1-9. 

    4. Брояч на импулси     

          1. Брой импулси 2003 - Брой задействания: 2-9. По подр.: 0 (изключено). 

          2. Време за бр. имп. 
2004 - 

Време за брой импулси: 000-255 сек.  
По подр.: 000 сек. 

    5. Зони 2XXY Програмиране на опции за зони; XX – номер на зона; Y – номер на опция. 

          XX. Зона 2XXY XX: 01-08 XX: 01-16 XX: 01-16 

               1. Присъединяване 2XX0 - 
[DD] [TT] – DD: номер на устройство; TT: номер на 

клема 

               2. Тип 2XX1 
00.Изключена/01.Вх.-изх./02.Зависима/03.Незаб.зона/04.Пожарна/05.Паника/ 

06.Тампер/07.Медицинска/08.Ключалка/09.Допълнителна/10.Вх.-изх. 2 

               3. Групи 2XX2 - 1-3 1-3 

               4. Опции 1 2XX4 2.Байпас/3.Вкл. с оставане/ 4.Нощна/5.Вкл.след затв./ 6.Двойно действие 

               5. Опции 2 2XX5 
3.Тиха аларма/ 

6.Камбанка/  
8.Забав. при вкл. 

3. Тиха аларма/6.Камбанка/7.Брояч на имп./ 
8. Забав. при вкл. 

               6. Ключалка 2XX6 
1.Смяна ниво-Latch/2-3.Типове включване (Забр. Вкл, Пълно, С оставане, 

Нощна)/ 4.Изключване/5.Инвертиране/6.Без изх. време 

               8. Име 2XX8 Въведете Име на Зона. Менюто е достъпно само за LCD клавиатура. 

               9. Съпрот. на зона 2XX9 Меню за преглед на съпротивлението в зоната (само за LCD клавиатура). 

5. Изходи     

    1. Настр. PGM (PGM 4) 3000 Серийна връзка - Серийна връзка 

    2. PGM-и 3XXY Програмиране на опции за PGM; XX - PGM номер; Y – номер на опция. 
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Текстово меню Адрес Eclipse 8 Eclipse 16 Eclipse 8+ 

          XX. PGM 3XXY XX: 1-5 XX: 1-8 XX: 1-8 

               1. Присъединяване 3XX0 - [DD] [PP] – DD: намер на устр.; PP: PGM номер* 

               2. Опции 3XX1 1.Сирена/2.Пол.инверт. (NC) 

               3. Групи 3XX2 - 1-3 1-3 

               4. Активиране 3XX3 Въведете тип на активиращо събитие – виж описание за Програмиране. 

               5. Параметър 1 3XX4 Въведете Параметър 1 на активиращото събитие. 

               6. Параметър 2 3XX5 Въведете Параметър 1 на активиращото събитие. 

6. Групи     

    1. Дължина Код Група  4000 [4/6]  

    2. Двойно действие 4001 1-5 мин. По подразбиране: 3 min 

    5. Групи 4XXY Програмиране на опции за групи; XX – номер на група; Y – номер на опция. 

          XX. Група 4XXY XX: 01 XX: 01-03 XX: 01-03 

               01. Изходно време 4XX0 Въведете продължителност на времето за изход 000-255 сек. По подр.: 045  

               02. Входно време 4XX1 

Въведете продължителност на Време 1 и Време 2 за вход: 000-255 сек. /015/ 
Забележка: В панел Eclipse 8+, продължителността на времената за вход е 

ограничена до 45 сек., когато се прилагат изискванията по EN50131 за 
Grade 2 – виж меню 2. Настройки → 15. Стандарт (адрес 0096). 

               03. Алармен цикъл 4XX2 Въведете продължителност на алармения цикъл за сирена: 000-255 сек. /001/ 

               04. Номер за комун. 4XX3 Въведете 4/6-цифрен номер за комуникация. По подразбиране: FFFF 

               05. Опции Сирена 4XX4 1.Сигнал Включване/2.Сигнал Изключване/5. Време Пожарна Аларма 

               06. Опции      
               Вкл./Изкл. 

4XX5 3.Изчистване Байпас при изключване/4.Бързо включване 

               07. Паники 4XX6 
1. Полиция/ 2. Полиция Тип: Звучна-Тиха/ 3. Медицинска/  

4. Тип Медицинска: Звучна-Тиха/ 5. Пожар 

               08. Име 4XX7 - 
Въведете Име на Група.  

Менюто е достъпно само за LCD клавиатура. 

8. Комуникатор     

    1. Цифров комуникатор 60XX Менюта за настройка на вградения цифров комуникатор (PSTN). 

          1. Опции 6000 
1.Вкл. дайлер/2.Монит.Тел.Линия/3.TLM аларма/4.Импулсно-Тонално набир./ 
5.Сигнал Изчакване-Сляпо набир./ 6.Алтернативно-Всички/7-8.Комун. канали 

          2. Брой опити 6001  Въведете брой опити за набиране: 1-9. По подразбиране: 4 

          3. Тестово съобщение - Менюта за настройка на опции за тестово съобщение. 

               1. Час 6003 Въведете начален час за изпращане на тест съобщение: 00:00-23:59 /00:05/ 

               2. Период 6002 Въведете период между две тестови съобщения: 000-255 часа. /024/ 

          4. Закъсн. за проблем 6004 Въведете закъснение за известяване на проблем с тел. линия 000-255 мин. 

          5. Телефонни номера - Менюта за програмиране на опции за телефонните номера. 

               X. Телефон 60XY X:1-2; Y - Опция 

                    1. Номер 60X0 Въведете телефонен номер за комуникация със станция за Мониторинг. 

                    2. Протокол 60X1 Изберете протокол за комуникация: CID/SIA. По подразбиране: CID 

                    3. Тип на 
                    съобщенията 

60X2 
1.Аларм.&Възст./2.Тампер&Възст./3.Паника&Принуда/4.Пож. аларма/ 
5.Вкл.,Изкл.,Байпас/6.Мед. аларма/7.Тех.Пробл.&Възст./8.Специални 

                    4. Групи 60X3 - 1-3 1-3 

          6. UDL - Менюта за настройки на дистанционно програмиране през цифровия комуник.  

               2. PC ID 6901 Въведете код за дистанционно програмиране. По подразбиране: 1234 

               5. Опции 6904 - 2.Тел. секретар/3.Разреши модем 

               6. Бр. позвънявания 6905 Въведете брой входящи повиквания: 00-99. По подразбиране: 04 

    2. Гласов дайлер (VD) 61XX Менюта за настройка на гласов дайлер Eclipse VD. 

          1. VD Опции 6100 1.VD Report Enable/2.VD Manage Enable/4.Skip Site Name 

          2. VD Бр. повторения 6101 1.VD Известяване/2.VD управление/4.Без име обект 

          4. VD Език 6103 Въведете брой повторения на гласовите съобщения: 1-9. По подразбиране: 3 

          5. VD Номера - [00]-Английски;[11]-Български 

               X. Телефон 61XY X:1-8; Y - Опция 

                    1. Номер 61X0 Въведете телефонен номер за комуникация през гласовия дайлер Eclipse VD. 

                    3. Тип на  
                    съобщението 

61X2 
1.Аларм.&Възст./2.Тампер&Възст./3.Паника&Принуда/4.Пож. аларма/ 
5.Вкл.,Изкл.,Байпас/6.Мед. аларма/7.Тех.Пробл.&Възст./8.Специални 

                    4. Групи 61X1 - 1-3 1-3 

9. Устройства     

    01. У-во [MAIN]  - Менюта за основната платка – записва се винаги като първо устройство. 

          1. Номер 8010 Меню за преглед на ID номера на основната платка. 

          2. Групи 8011 - 1-3 1-3 

          4. Ресурси 8013 - Преглед на хардуерните ресурси на платката. 

    XX. У-во [LCD/LED/PRX] 8XXY XX:02-03 XX:02-06 XX:02-06 

          1. Номер 8XX0 Преглед на ID номера на устройството (видим през LCD клавиатура). 

          2. Групи 8XX1 - 1-3 1-3 

          3. Опции 8XX2 - 
1.Камбанка/2.Скрив.Информ.Зона/3.Поверит.Режим/ 

4.Изх.Поверит.Режим/5.Основен екран 
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          4. Ресурси 8XX3 - Преглед на хардуерните ресурси на устройството. 

          5. Чистота на  
          комуникация 

8XX4 - 
Преглед на силата на комуникационния сигнал 

между устройството и основната платка. 

          7. Режим охрана A** 8XX7** Въведете режим на включване по охрана за всяка група (Режим A и B):  
[d] - Изключване, бутон “1”; [f] – Пълно вкл., бутон “2”; [s] – Вкл. с оставане, 

бутон “3”; [S] – Нощна охрана, бутон “4”; [*] – Не се ползва, бутон “0”. 
          8. Режим охрана B** 8XX8** 

    XX. У-во [ZEXP]*** 
8XXY*** 

- XX:02-06 

    XX. У-во [PEXP]*** - XX:02-06 

    XX. У-во [WEXP]*** 
8XX5**** [DD] 

- 

Меню за обучение на безжично у-во.  
DD – номер у-во. 

          6. WL у-во**** [DD] 8XX6**** [RR] 
Меню за обучение на дистанционно.  

RR – номер дист. 
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1. Поддръжка    

     1. Преглед на Log 0040 Преглед на записаните събития във вътрешната памет на панела. 

     2. Тест Зони 0020 Стартиране на тест за работата на устройствата в зоните. 

     3. Тест Изходи 0021 Стартиране на тест на работата на PGM изходите в системата. 

     4. Тест Комун. 0023 Стартиране на тест за работата на цифровия Комуникатор. 

     5. Софт. версия 0098 Преглед на текущата софтуерна версия на панела. 

2. Настройки    

     01. Код Принуда 0010 [Изкл./Вкл.] [Изкл./Вкл.] 

     02. Блок. Клав. 0011 [Изкл./Вкл.] [Изкл./Вкл.] 

     03. Звук Техн. Проблем 0013 [Изкл./Вкл.] [Изкл./Вкл.] 

     04. Конф. Таймер  0014 Въведете време от 010 до180 сек. По подразбиране: 010 

     05. Закъс. 230V 0015 Въведете време от 000 до 254 мин. По подразбиране: 030 

     06. Звуч. Тампер 0016 [Изкл./Вкл.] [Изкл./Вкл.] 

     07. Закъс. Аларма 0017 [Изкл./Вкл.] [Изкл./Вкл.] 

     08. Ресет с-ма 0030 [Изкл./Вкл.] [Изкл./Вкл.] 

     09. Ресет на меню 0031 Ресет към заводски настройки на меню. Код за потвърждение: 123456.  

          1. Настройки 0031 [0] Ресет към заводските настройки на параметрите за общи настройки. 

          2. Кодове 0031 [1] Ресет към заводските настройки на потребителски кодове за достъп. 

          3. Входове 0031 [2] Ресет към заводските настройки на параметрите за Входове и Зони. 

          4. Изходи 0031 [3] Ресет към заводските настройки на параметрите за PGM изходи. 

          5. Групи 0031 [4] Ресет към заводските настройки на параметрите за Групи. 

          6. Графици 0031 [5] Ресет към зав. Настройки на Графици. 

          7. Комуникатор 0031 [6] Ресет към заводските настройки на всички комуникационни устройства. 

          8. Устройства 0031 [8] Изтрива всички обучени устройства към системата, освен основната платка.  

     10. Ресет Мениджър 0032 Ресет на Главен Потребител 1. По подразбиране: 0000 Код за потв. 123456.  

     11. Име на система 0050 Въведете име на системата. Менюто е достъпно само за LCD клавиатура. 

     12. Час 0051 Въведете час във формат [ЧЧ:ММ]. 

     13. Дата 0052 Въведете дата във формат [ДД / ММ / ГГ]. 

     14. Тип на меню 0097 
Изберете тип на менютата за програмиране:  

4-цифрени адреси [1], 3-цифрени операции [2], Текстови [3] 

     15. Стандарт 0096 Grade 2 Grade 2/Grade 3 

3. Кодове    

     1. Потребители 1XXY Потребителски права и опции; XX – номер на потребител; Y – номер на опция. 

          XX. Потребител 1XXY XX: 01-64 XX: 01-99 

               1. Опции 1XX0 1.Изкл./2.Част. Вкл./3.Байпасиране/4.Програмиране/8.Мениджър 

               2. Групи 1XX1 1-8 1-16 

               3. Име 1XX2 Въведете име на Потребител. Менюто е достъпно само за LCD клавиатура. 

               4. Опции за четец 1XX3 1. Изключване/2+3.Опции за включване 

               5. График 1XX4 1-8 1-16 

               6. Функ.Бутон*(A) 1XX5 0.Изключена/1.Нощна охрана/2.Вкл. с оставане/3. Пожар/ 
4.Медицинска/5.Полиция/6.PGM Switch                7. Функ.Бутон (B) 1XX6 

    2. Инженер    

          1. Код Инженер 0000 Нов код на Инженер. По подр.: 7777. За промяна – натиснете и задръжте “0”. 

          2. Код Поддръжка 0001 Нов код за Поддръжка. 

    3. Дължина код 1000 [4/6] – Дължина на код – брой цифри  

    4. Клониране кодове 1001 Копиране на опции на Потребители. 

4. Входове (Зони)    

    1. Свързване 2000 Тип на свързване: 1-9. По подр.: 2. 

    2. Авто. байпас 2001 Въведете стойност: 1-9. По подр.: 6. 
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    3. Незабавна зона 2002 [Изкл./Вкл.] [Изкл./Вкл.] 

    4. Брояч на импулси    

          1. Брой импулси 2003 Брой задействания: 2-9. По подр.: 0 (изключено). 

          2. Време за бр. имп. 2004 Време за брой импулси: 000-255 сек. По подр.: 000 сек. 

    5. Зони 2XXY Програмиране на опции за зони; XX – номер на зона; Y – номер на опция. 

          XX. Зона 2XXY XX: 01-32 XX: 01-99 

               1. Присъединяване 2XX0 [DD] [TT] – DD: номер на устройство; TT: номер на клема 

               2. Тип 2XX1 
00.Изключена/01.Вх.-изх./02.Зависима/03.Незаб.зона/04.Пожарна/05.Паника/ 

06.Тампер/07.Медицинска/08.Ключалка/09.Допълнителна/10.Вх.-изх. 2 

               3. Групи 2XX2 1-8 1-16 

               4. Опции 1 2XX4 
1.Авто.байпас/2.Байпас/3.Вкл.с ост./ 4.Нощна/5.Вкл.след затв./6.Дв.действие 

7.Вх-изх. финал/8.Вис.чувств.(64ms) 

               5. Опции 2 2XX5 
1.Вр.зак.сирена/ 2.Заб.на пожар/ 3.Тиха аларма/ 4.Видео при вкл./ 5.Запис в 

LOG/ 6.Камбанка/ 7.Брояч на имп./8. Забав. при вкл. 

               6. Ключалка 2XX6 
1.Смяна ниво-Latch/2-3.Типове включване (Забр. Вкл, Пълно, С оставане, 

Нощна)/ 4.Изключване/5.Инвертиране/6.Без изх. време 

               7. Допълнителна 2XX7 
0.Незаб.АлармЗона/1.Отпад. на 230V/ 2.Ниска батерия/ 3.Детект. за вода/ 4.Газ 

детектор/ 5.Проблем GSM връзка/ 6.Ниско ниво газ/7.Висока темп./8.Ниска 
темп./ 9.Загуба на темп. 

               8. Име 2XX8 Въведете Име на Зона. Менюто е достъпно само за LCD клавиатура. 

               9. Съпрот. на зона 2XX9 Меню за преглед на съпротивлението в зоната (само за LCD клавиатура). 

    6. Клониране на Зони 2005 Копиране на опции на Зони. 

5. Изходи    

    1. Настр. PGM (PGM 4) 3000 Прогр.Пож.Изход Прогр.Пож.Изход 

    2. PGM-и 3XXY Програмиране на опции за PGM; XX - PGM номер; Y – номер на опция. 

          XX. PGM 3XXY XX: 1-32 XX: 1-99 

               1. Присъединяване 3XX0 [DD] [PP] – DD: номер на устройство; PP: PGM номер * 

               2. Опции 3XX1 
1.Сирена/2. Пол.инверт. (NC)/3.Закъсн. в минути/4.Пожарна сирена/ 

5.Деакт. в минути 

               3. Групи 3XX2 1-8 1-16 

               4. Активиране 3XX3 Въведете тип на активиращо събитие – виж описание за Програмиране. 

               5. Параметър 1 3XX4 Въведете Параметър 1 на активиращото събитие. 

               6. Параметър 2 3XX5 Въведете Параметър 1 на активиращото събитие. 

               7. Таймер Деакт. 3XX7 Въведете време 000-255 сек/мин (зависи от настр. 2.Опции-5) /000/ 

               8. Закъснение 3XX9 Въведете време 000-255 сек/мин (зависи от настр. 2.Опции-3) /000/ 

6. Групи    

    1. Дължина Код Група  4000 [4/6]  

    2. Двойно действие 4001 1-5 мин. По подразбиране: 3 мин 

    3. Включване при липса на 
    движение  

4002 
Въведете време 001-255 мин.  

По подр.: 000 (опцията е изключена) 

    4. Време на отлагане 4003 Въведете време 001-255 мин. /010/ 

    5. Групи 4XXY Програмиране на опции за групи; XX – номера на група; Y – номер на опция. 

          XX. Група 4XXY XX: 01-08 XX: 01-16 

               01. Изходно време 4XX0 Въведете продължителност на времето за изход 000-255 сек. По подр.: 045  

               02. Входно време 4XX1 

Въведете продължителност на Време 1 и Време 2 за вход: 000-255 сек. /015/ 
Забележка: В панел Eclipse 32/99, продължителността на времената за вход 

е ограничена до 45 сек., когато се прилагат изискванията по EN50131 за 
Grade 2/Grade 3 – виж меню 2. Настройки → 15. Стандарт (адрес 0096). 

               03. Алармен цикъл 4XX2 Въведете продължителност на алармения цикъл за сирена: 000-255 сек. /001/ 

               04. Номер за комун. 4XX3 Въведете 4/6-цифрен номер за комуникация. По подразбиране: FFFF 

               05. Опции Сирена 4XX4 
1.Сигнал Включване/2.Сигнал Изключване/3.Сигнал при Памет/ 

4. Известяване 10 мин./5. Време Пожарна Аларма 

               06. Опции Вкл./Изкл. 4XX5 
1.Изключване по график/2.Авт.Вкл.: Пълно-С ост./ 

3.Изчистване Байпас при изкл./4.Бързо вкл./ 5.Вкл. при липса на движение 

               07. Паники 4XX6 
1. Полиция/ 2. Полиция Тип: Звучна-Тиха/ 3. Медицинска/  

4. Тип Медицинска: Звучна-Тиха/ 5. Пожар 

               08. Име 4XX7 Въведете Име на Група. Менюто е достъпно само за LCD клавиатура. 

               09. Вр. зак. Сирена 4XX8 Въведете време 000-255 сек. /000/ 

               10. График 4XX9 01-08 01-16 

7. Графици    

    1. Времеви графици 5XXY Програмиране на времеви графици; XX – номер на график; Y - опция. 

          XX. Времеви график 5XXY XX: 01-08 XX: 01-16 

               1. Начало 5XX0 Въведете време за начало на графика. 

               2. Край 5XX1 Въведете време за край на графика. 

               3. Седмични дни 5XX2 Въдете дни от седмицата за графика. 

               4. Опции 5XX3 1.Почивни дни/2.Инвертиране 
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    2. Календар - Настройки на годишния календар 

          01. Януари 5411-5414 

Подменюта с индивидуални настройки за всеки ден от годината. 

          02. Февруари 5421-5424 
……. ……. 

          10. Октомври 5501-5504 

          11. Ноември 5511-5514 

          12. Декември 5521-5524 

8. Комуникатор    

    1. Цифров комуникатор 60XX Менюта за настройка на вградения цифров комуникатор (PSTN). 

          1. Опции 6000 
1.Вкл. дайлер/2.Монит.Тел.Линия/3.TLM аларма/4.Импулсно-Тонално набир./ 
5.Сигнал Изчакване-Сляпо набир./ 6.Алтернативно-Всички/7-8.Комун. канали 

          2. Брой опити 6001  Въведете брой опити за набиране: 1-9. По подразбиране: 4 

          3. Тестово съобщение - Менюта за настройка на опции за тестово съобщение. 

               1. Час 6003 Въведете начален час за изпращане на тест съобщение: 00:00-23:59 /00:05/ 

               2. Период 6002 Въведете период между две тестови съобщения: 000-255 часа. /024/ 

          4. Закъсн. за проблем 6004 Въведете закъснение за известяване на проблем с тел. линия 000-255 мин. 

          5. Телефонни номера - Менюта за програмиране на опции за телефонните номера. 

               X. Телефон 60XY X:1-4; Y - Опция 

                    1. Номер 60X0 Въведете телефонен номер за комуникация със станция за Мониторинг. 

                    2. Протокол 60X1 Изберете протокол за комуникация: CID/SIA. По подразбиране: CID 

                    3. Тип на 
                    съобщенията 

60X2 
1.Аларм.&Възст./2.Тампер&Възст./3.Паника&Принуда/4.Пож. аларма/ 
5.Вкл.,Изкл.,Байпас/6.Мед. аларма/7.Тех.Пробл.&Възст./8.Специални 

                    4. Групи 60X3 1-8 1-16 

          6. UDL - Менюта за настройки на дистанционно програмиране през цифровия комуник.  

               2. PC ID 6901 Въведете код за дистанционно програмиране. По подразбиране: 1234 

               5. Опции 6904 2.Тел. секретар/3.Разреши модем 

               6. Бр. позвънявания 6905 Въведете брой входящи повиквания: 00-99. По подразбиране: 04 

    2. Гласов дайлер (VD) 61XX Менюта за настройка на гласов дайлер Eclipse VD. 

          1. VD Опции 6100 1.VD Известяване/2.VD управление/4.Без име обект 

          2. VD Бр. повторения 6101 Въведете брой повторения на гласовите съобщения: 1-9. По подразбиране: 3 

          4. VD Език 6103 [00]-Английски;[11]-Български 

          5. VD Номера - Менюта за програмиране на опции за телефонните номера на гласов дайлер. 

               X. Телефон 61XY X:1-8; Y - Опция 

                    1. Номер 61X0 Въведете телефонен номер за комуникация през гласовия дайлер Eclipse VD. 

                    3. Тип на  
                    съобщението 

61X2 
1.Аларм.&Възст./2.Тампер&Възст./3.Паника&Принуда/4.Пож. аларма/ 
5.Вкл.,Изкл.,Байпас/6.Мед. аларма/7.Тех.Пробл.&Възст./8.Специални 

                    4. Групи 61X1 1-8 1-16 

9. Устройства    

    01. У-во [MAIN]  - Менюта за основната платка – записва се винаги като първо устройство. 

          1. Номер 8010 Меню за преглед на ID номера на основната платка. 

          2. Групи 8011 1-8 1-16 

          4. Ресурси 8013 Преглед на хардуерните ресурси на платката. 

    XX. У-во [LCD/LED/PRX] 8XXY XX:02-32 XX:02-99 

          1. Номер 8XX0 Преглед на ID номера на устройството (видим през LCD клавиатура). 

          2. Групи 8XX1 1-8 1-16 

          3. Опции 8XX2 
1.Камбанка/2.Скрив.Информ.Зона/3.Поверит.Режим/ 

4.Изх.Поверит.Режим/5.Основен екран 

          4. Ресурси 8XX3 Преглед на хардуерните ресурси на устройството. 

          5. Чистота на  
          комуникация 

8XX4 
Преглед на силата на комуникационния сигнал между устройството и 

основната платка. 

          6. Зон. Релокация* 8XX5* - Въведи 1ва зона 

          7. Режим охрана A** 8XX7** Въведете режим на включване по охрана за всяка група (Режим A и B):  
[d] - Изключване, бутон “1”; [f] – Пълно вкл., бутон “2”; [s] – Вкл. с оставане, 

бутон “3”; [S] – Нощна охрана, бутон “4”; [*] – Не се ползва, бутон “0”. 
          8. Режим охрана B** 8XX8** 

    XX. У-во [ZEXP]*** 

8XXY*** XX:02-32 XX:02-99     XX. У-во [PEXP]*** 

    XX. У-во [WEXP]*** 

          6. WL у-во**** [DD] 8XX5**** [DD] Меню за обучение на безжично у-во. DD – номер у-во. 

          7. WL дист.**** [RR] 8XX6**** [RR] Меню за обучение на дистанционно. RR – номер дист. 
 Забележка: PGM-и 1-5 са фиксирани и отговарят на номерата на хардуерните изходи на платката на панела. PGM-и от номер 06 и по-
висок са програмируеми.  
* Менюто/Адресът е достъпен само за LED клавиатури. 
** Менюто/Адресът е достъпен само за четци на карти (Eclipse PR и PR IT). 
*** Достъпни програмиране за разширители ZEXP, PEXP и WEXP за менюта/адреси 1, 2, 4 и 5. Не са достъпни опции за програмиране. 
**** Менюто/Адресът е достъпен само за безжичен разширител – WEXP. Адрес 8XX6 се достъпва само през основния екран на 
инженерното меню за програмиране. 
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