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Внимание: 
Това описание съдържа информация за ограниченията при използването и 
функционирането на продукта и информация за 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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1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 
Серия алармени контролни панели ECLIPSE са предназначени за охрана на малки жилищни и средни по 
големина търговски обекти и сгради. Серия ECLIPSE включва: 

➢ ECLIPSE 8 за управление на малки обекти до 8 зони, организирани в 1 обща група. 
➢ ECLIPSE 8+ за управление на малки до средни обекти до 16 зони, организирани в 3 групи. 
➢ ECLIPSE 16 за управление на малки до средни обекти до 16 зони, организирани в 3 групи. 
➢ ECLIPSE 32 за управление на средни обекти до 32 зони и до 8 независими групи. 
➢ ECLIPSE 99 за управление на големи обекти до 99 зони и до 16 независими групи. 

 
В серия алармени панели ECLIPSE инженерът има възможност да избира между три типа на програмиране на 
параметрите в зависимост от предпочитанията си: 

1. Програмиране с 4-цифрени адреси. 
2. Програмиране с 3-цифрени операции. 
3. Програмиране чрез текстови менюта (дървовидна структура). 

 
По подразбиране е зададен инженерно програмиране чрез текстови менюта. 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. 

 
Желания тип на програмиране се потвърждава с натискане на бутон ENTER - клавиатурата издава звуков 
сигнал за потвърждение и излиза от инженерното меню. При следващ вход, менютата за инженерно 
програмиране ще бъдат с новия избран тип на програмиране. 
 
За улеснение на инсталатора при програмиране, в началото на описанието за всяко меню е дадена таблица с 
номер на адрес, операция и текст меню, а функциите на менютата са подробно описани в таблиците по-долу.  
 
Вход в инженерно меню за програмиране е възможно само когато системата е изключена – всички 
групи са със свалена охрана и програмирането на инженера не е забранено в менютата за 
програмиране от мениджър! 
 

Обща информация за типовете менютата за програмиране 
 

• 4-цифрени менюта. Програмирането на системните параметри става след набиране на 4-цифрен 
адрес. Менютата имат структура: 

o 0ххх – Общи настройки. 
o 1ххх – Общи настройки за кодове; 1uuy – Настройки за потребители, като “uu” е номер 

потребител от 01 до 64, а “y” е опция от 0 до 4. 
o 2xxx – Общи настройки за зони; 2zzy – Настройки за зони, като “zz” е номер зона от 01 до 32, а 

“y” е опция от 0 до 9. 
o 3xxx – Обща настройка за PGM 4; 3ppy – Настройки за PGM, като “pp” е номер PGM от 01 до 32, 

а “y” е опция от 0 до 9. 
o 4xxx – Общи настройки за групи; 4aay – Настройки за групи, като “aa” е номер на група от 01 до 

08, а “y” е опция от 0 до 9. 
o 5tty – Настройки за времеви графици, като “tt” е номер на график от 01 до 08, а “y” е опция от 0 

до 3. Допълнително от адрес 5411 до 5524 се задават празнични и неработни дни по месеци. 
o 60хх – Общи настройки за комуникатора; 6nny – Настройки за телефони, като “nn” е номер на 

телефон от 01 до 04, а “y” е опция от 0 до 3. 
o 61xx – Общи настройки за гласовия дайлер; 61ny - Настройки за телефони, като “n” е номер на 

телефон от 1 до 8, а “y” е опция. 
o 69хх – Общи настройки за отдалечен достъп. 
o 8ddy – Настройки за устройства, като “dd” е номер на устройство от 01 до 31, а “y” е опция от 0 

до 8.  
Забележка: Устройство 01 е винаги платката на централата, чиито опции са ограничени. 

 

 

   << LCD32 >>  
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• 3-цифрени менюта. Програмирането на системните параметри става след набиране на 3-цифрена 
операция. Менютата имат структура: 

o 0хх – Общи настройки. 
o 1хх – Общи настройки за кодове; 1uu – Настройки на опции за потребители, като “uu” е номер на 

опция от 10 до 14; след избор на номер опция се въвежда номер на потребител от 01 до 64. 
o 2xx – Общи настройки за зони; 2zz – Настройки на опции за зони, като “zz” е номер опция от 10 

до 19; след избор на номер опция се въвежда номер на зона от 01 до 32. 
o 3xx – Обща настройка за PGM 4; 3pp – Настройки на опции за PGM, като “pp” е номер на опция 

от 10 до 19; след избор на номер опция се въвежда номер на PGM от 01 до 32. 
o 4xx – Общи настройки за групи; 4aa – Настройки на опции за групи, като “aa” е номер на опция 

от 10 до 19, след избор на номер опция се въвежда номер на група от 01 до 08. 
o 5tt – Настройки за опции на времеви графици, като “tt” е номер на опция от 10 до 13; след избор 

на номер опция се въвежда номер на график от 01 до 08. Допълнително от адрес 541 до 544 се 
задават празнични и неработни дни – въвежда се номер на месец от 01 до 12. 

o 6хх – Общи настройки за комуникатора; 6nn – Настройки на опции за телефони, като “nn” е 
номер на опция от 10 до 14; след избор на номер опция се въвежда номер на телефон от 01 до 
04. 

o 67x – Общи настройки за гласовия дайлер, където „х“ е номер на опция от 0 до 3. 
o 680 – Въвеждане на телефонни номера за гласовия дайлер. 
o 69х – Общи настройки за отдалечен достъп. 
o 8dd – Настройки на опции за устройства, като “dd” е номер на опция от 10 до 18, след избор на 

номер опция се въвежда номер на устройство от 01 до 31.  
Забележка: Устройство 01 е основната платка на централата, чиито опции са ограничени. 
 

 

• ТЕКСТ МЕНЮТА (Дървовидна структура). Системните параметри са организирани в основни 
текстови менюта с дървовидна структура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

За вход в текстово меню използвайте стрелките, за да се придвижите до номера му и потвърдете с бутон 
ENTER. Програмирането на параметри в отделните менюта се различава в зависимост от тяхното 
предназначение. Използвайте стрелките, за да достигнете до желаното подменю или настройка за 
програмиране. Възможен е също директен вход в подменюто с натискане на цифров бутон, съответстващ на 
номера му – виж структурата по-горе 

За изход от менюто се използва бутон CANCEL , който се натиска няколко пъти до изход в основния 
екран. 
Подробна схема на текстовите менюта е дадена в ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  
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Възможни са няколко начина за програмиране на параметри в текстовите менюта: 
 
 - Когато в подменюто може да се избере само една опция, атрибут или параметър от списък, 

инсталаторът достига до желаната настройка със стрелките и потвърждава с бутон . Системата издава 
звук за потвърждение и автоматично излиза от подменюто. При последващ вход в същото меню настроеният 
параметър се изобразява със символ “отметка” отпред. Виж също Пример 1 по-долу. 
 

- Когато в подменюто могат да се изберат няколко опции, атрибути или параметри едновременно от 

списък, инсталаторът използва стрелките, за да достигне до всяка една от тях и ги разрешава с бутон . 
Настроения параметър се изобразява със символ “отметка” отпред. За забрана на параметър се натиска бутон 

 – символ “отметка” се изтрива. След разрешаване на всички необходими опции, атрибути или параметри, 

окончателния избор се потвърждава с бутон . Виж също Пример 2 по-долу. 
 

Пример 1 (ECLIPSE 8) Пример 2 (ECLIPSE 8) 
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2. ПОДДЪРЖАНИ КЛАВИАТУРИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ И РАБОТА 
Алармени контролни панели серия ECLIPSE поддържат работа с гама клавиатури за програмиране ECLIPSE. 
 

ВНИМАНИЕ: По подразбиране в контролни панели серия ECLIPSE е зададена работа с текстови 
менюта за инженерно програмиране, което е достъпно при използване само на LCD 
клавиатури. При използване на LED клавиатури е заложено по подразбиране работа с 4-
цифрени адресни менюта за инженерно програмиране. 

2.1. LED/LCD Клавиатури 

LED 8 

 

LED 16A 

 

LED 8/LED 16А (отворен защитен капак) 
Поддържа програмиране с: 

• 4-цифрени адресни менюта – по 
подразбиране 

• 3-цифрени операционни менюта 
 

Клавиатурата притежава специализирана LED 
индикация за избрания тип на програмиране, 
както и допълнително визуализиране на 
избрания параметър чрез цифровите бутони. 
Инсталаторът може да преглежда  номера на 
избрания адрес или операция чрез 
информационен бутон. 
 
Основни насоки за работа с клавиатурите са 
дадени в точка 2.5. 

LED 16A VG  

 

LED 32  

 

 
LED 16A VG/LED 32 (отворен защитен капак) 
Поддържа програмиране с: 

• 4-цифрени адресни менюта – по 
подразбиране 

• 3-цифрени операционни менюта 
 

LED 16A VG е клавиатура с гласови 
съобщения за навигация в помощ на 
потребителя при управление на охраната, 
както и известяване за налични повреди със 
захранването. 
 
Основни насоки за работа с клавиатурата са 
дадени в точка 2.6. 
 

 

LCD 32 (отворен защитен капак) 
 

  
Поддържа програмиране с: 

• 4-цифрени адресни менюта 
• 3-цифрени операционни менюта 
• ТЕКСТ МЕНЮТА (дървовидна 

структура) – по подразбиране 

LCD 32 Sensitive 
 

 
Поддържа програмиране с: 

• 4-цифрени адресни менюта 
• 3-цифрени операционни менюта 
• ТЕКСТ МЕНЮТА (дървовидна 

структура) – по подразбиране 

Основни насоки за работа с клавиатурите са дадени в точка 2.7. 
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Обобщена информация за клавиатури серия ECLIPSE: 

Клавиатура Екран Групи Зони Четец АДРЕС ОПЕРАЦИЯ ТЕКСТ МЕНЮ AUX PGM 

LED 8 LED 1 8  ✓ ✓   

LED 16A LED 3 16  ✓ ✓   

LED 16A VG LED 3 16  ✓ ✓   

LED 32 LED 8 32 ✓ (опция) ✓ ✓   

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

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

* Според типа на контролния панел. 

 
2.2. Списък на показваните технически повреди ECLIPSE  
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 цифров 
бутон. 
- Клавиатури LED 32, LED 16A и LED 16A VG – Настъпването на повреда се изобразява със светещ зонов 
светодиод. 
- Клавиатури LCD 32 и LCD 32 Sensitive – При настъпване на повреда се изписва текстово съобщение. 
 

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 
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). 
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/Bell. 

 ✓ ✓ ✓ 

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/Bell няма свързана сирена или свързан терминиращ резистор от 1kOm към 
клема “+P”. За да изключите сигнализацията е необходимо да програмирате PGM5/Bell 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 – меню 2. 
Настройки – 12.Час/13.Дата (адреси 0051 и 0052). 



Серия ECLIPSE 8/8+/16/32/99 – Описание за програмиране от инженер

 

 
9 

2.3. 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 на дисплея. 
Специализираната светодиодна индикация за клавиатура LED8/ 16A е описана в точка 2.5. 
 

Бутон Функция Описание 

 ENTER 

Потвърждаване на въведените данни; стъпка напред в менюто за програмиране от 
инженер*. 
В клавиатури LED 8 и LED 16A 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.  
В режим за програмиране от инженер запазва въведените данни и премества 
програмирането напред със стъпка на текущия индекс +1 (виж забележката и 
примера след таблицата)*. 
Влизане в режим “Сервизна клавиатура”. 

 
BYPASS 

Байпасиране на зони в системата. 
Свети постоянно при наличие на байпасирани зони в системата. 
В режим за програмиране от инженер отказва въведените данни и премества 
програмирането напред със стъпка на текущия индекс +1, опция 0 (виж забележката 
и примера след таблицата)*. 

 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 
(виж точка 2.8 - Въвеждане на текст с LCD клавиатура). 

 
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. 

 
* Забележка: Функционалността е достъпна при избрано Програмиране с Адреси. 
Структурата на адресите е следната: 

X Y Y Z

Номер
меню

ОпцияНомер
индекс  

Пример за контролен панел ECLIPSE 32: 
При използване на бутон PRG стъпката е номера на текущия 
индекс + 1 като номера на опцията се запазва. Пример, от адрес 
2021 след избор на бутон PRG се преместваме на адрес 2031. 
При използване на бутон BYPASS стъпката е номера на текущия 
индекс +1, а номера на опция 0. Пример, от адрес 2024 след избор на 
бутон BYPASS се преместваме на адрес 2030. 
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2.4. 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: “5. Клавиатура – 1. Сила на звука” (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. Честотата на сигналите се увеличава 10 секунди преди изтичане на 
времето, за което потребителят трябва да напусне входната зона. 

Технически 
проблем 

Два кратки звукови сигнала на всеки 20 секунди, указващи технически проблем. Звуковата 
индикация се спира след въвеждане на валиден потребителски код и последователно 
натискане на бутони TROUBLE и ENTER (при клавиатури LCD32, LCD32 Sensitive и LED32); 
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. 

 

 
2.5. Общи насоки за работа с клавиатура LED 8/ 16A 
LED 8/ 16A представлява клавиатура за управление и програмиране със светодиоден дисплей. Клавиатурата 
може да управлява 1/ 3 групи и има индикация за 8/ 16 зони. 
LED 8/ 16А разполага със специализирана светодиодна индикация за избрания тип инженерно програмиране и 
показва по специфичен начин програмираните стойности на параметри. 
Въвеждането на кодове, адреси и данни става чрез цифровите бутони. За режимите на включване под охрана 
се използват бързите бутони със съответната символика, като в режим на охрана бутона съответстващ на типа 
включване свети постоянно - виж описанието им в таблицата в точка 2.3.  
 
Специализирана светодиодна индикация за клавиатура LED 8/ 16А: 

LED Индикация Описание 

 

Свети Системата е в режим на програмиране от инженер, мениджър или потребител. 

Мига 
Показва селектирано устройство в режим на инженерно програмиране. 
Мига бързо в режим на работа като сервизна клавиатура. 

 Свети 
Избран е тип на програмиране с 3-цифрени операционни менюта.  
Режим на преглед след избор на бутон DISARM. 
[O] е съкращение от OPERATION (операция). 

 Свети 
Избран е тип на програмиране с 4-цифрени адресни менюта.  
Режим на преглед след избор на бутон DISARM. 
[A] е съкращение от ADDRESS (адрес). 

 Свети 
Режим на въвеждане на стойности на параметри. 

[V] е съкращение от VALUE (стойност). 

 

Не свети В системата няма активни аларми. 

Свети В системата има активни аларми. Преглеждат се с натискане на бутон ENTER. 

Мига Режим на преглед на активните аларми. 

 

Не свети В системата няма системни повреди. 

Свети В системата има системни повреди. Преглеждат се с натискане на бутон ENTER. 

Мига Режим на преглед на възникналите системни повреди. 

 

Не свети В системата няма байпасирани системи. 

Свети В системата има байпасирани системи. Преглеждат се с натискане на бутон ENTER. 

Мига Режим на преглед - номерата на байпасираните зони светят постоянно. 
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В нормален работен режим бутон DISARM свети постоянно (LED 8) или светят номерата на групите готови за 
включване (LED 16A) в зелено; бутон DISARM изгасва след активиране на режим за охрана. Бутон DISARM има 
специфична функция в режим на инженерно програмиране. 
 

Бутон Функция Описание 

 
 

ИЗКЛЮЧВАНЕ Изключване на охраната.  

ИНФОРМАЦИЯ 

Информация за номер на адрес при инженерно програмиране. Използва се, 
когато инсталатора се дезориентира в инженерните менюта и желае да провери 
адреса, за който текущо се изисква въвеждане на параметър или опция. 
Бутонът се използва по следния начин: 

1. На дисплея светят постоянно ,  и определен брой номера на зони в 
зависимост от вида на настройвания параметър. Мигаща цифра указва 
параметър, за който се очаква промяна, а светещ цифров бутон показва текущо 
записаната му стойност. 

2. За да разберем кой е номера на настройвания адрес натискаме бутон . 
Ако програмирането е с 4-цифрени адреси на екрана светва символ , а ако е с 
3-цифрени – светва . На екрана светят и номера на зони от 1 до 4 или от 1 до 3, 
цифра 1 мига, а светещ бутон показва първата цифра от адреса. 
3. Натиснете стрелка надясно. Индикацията се премества една позиция надясно, 
цифра 2 започва да мига, светещ бутон показва цифрата от адреса. 
4. Продължете по аналогичен начин преглеждането на адреса до достигане на 
последната цифра. 

5. Натиснете отново бутон  за да се върнете в режим на програмиране на 
параметри. Забележка: Можете да излезете от режима на преглед и с 
еднократно натискане на бутон CANCEL. 
Препоръка: Ако не познавате в детайли адресите за програмиране в 
централата запишете последователно цифрите, съответстващи на 
съответните позиции. 

 
 

- Програмиране от Инженер 
Менюто за програмиране от Инженер е достъпно само при изключена охрана. Със светещи букви  или  се 
посочва текущо избрания тип на инженерно програмиране. 
След въвеждане на инженерен код (7777 по подразбиране) се чува сигнал за потвърждение и системата 
очаква въвеждане на адрес или операция за програмиране. Дисплея има вида: 

- Светят цифри 1, 2, 3 и 4, и  - Програмиране с 4-цифрени адреси  
- Светят цифри 1, 2 и 3, и  - Програмиране с 3-цифрени операции 

 

Светодиод  свети постоянно заедно с буквата на избрания тип програмиране - по подразбиране 
програмирането е с 4-цифрени адреси. 
 
Съгласно разписаните менюта за настройка дадени в т. 7, въведете адрес за програмиране като използвате 
цифровите бутони. С всяко натискане на бутон първоначално светещите цифри намаляват, а избрания бутон 
светва постоянно. След натискане на последната цифра от номера на адреса системата влиза автоматично в 
режим на въвеждане на параметри – светодиод   светва постоянно, а  или  загасват. Светят толкова 
номера на зони, колкото стойности трябва да се въведат за дадения параметър. Стойността, която текущо се 
настройва мига. Светещ цифров бутон указва стойността, която текущо е настроена. Промяната става с 
натискане на друг цифров бутон. При наличие на няколко стойности в параметъра те могат да се преглеждат с 
помощта на стрелките. Забележка: При настройване на параметри от типа ЗАБРАНА/ РАЗРЕШАВАНЕ, при 
забранен параметър няма светещи бутони, а при разрешен – всички бутони светят. Стойността на 
параметри от този тип се променя с натискане на произволен цифров бутон, включително стрелките. 
Потвърждаване на въведените настройки се осъществява с бутон ENTER и системата автоматично преминава 
към следващия адрес. Отказ от параметри се осъществява с бутон CANCEL. При изход от адрес за 
програмиране системата се връща към екрана за въвеждане на нов адрес. Изход от режима за програмиране 
от инженер се осъществява с неколкократно натискане на бутон CANCEL. В нормален работен режим свети 
единствено бутон DISARM в зелено.  
 
В зависимост от въведения адрес индикацията на параметрите се различава. Ползвайте описанията на 
адресите в т. 7, за да се ориентирате в задаваните настройки. 
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Внимание: Изходът от режим на инженерно програмиране не е автоматичен! За да излезете от него 
натискайте бутон CANCEL до връщане към нормален работен режим – бутон DISARM свети в зелено. 
 
ПРИМЕР за преглед на адрес в инженерно програмиране чрез клавиатура LED 8/ LED 16A: 

 - На дисплея светят постоянно  и . Цифра 1 мига. Бутон 1 свети постоянно. 

 - Натиснете бутон . 

 - На дисплея светят постоянно  и . Буква  означава, че работим с 4-цифрени адреси. 
 - Цифра 1 мига. Бутон 0 свети постоянно – това е първата цифра от номера на адреса. 
 - Натиснете стрелка надясно. 
 - Цифра 2 мига. Бутон 0 свети постоянно – това е втората цифра от номера на адреса. 
 - Натиснете стрелка надясно още веднъж. 
 - Цифра 3 мига. Бутон 9 свети постоянно – това е третата цифра от номера на адреса. 
 - Натиснете стрелка надясно още веднъж. 
 - Цифра 4 мига. Бутон 7 свети постоянно – това е последната цифра от номера на адреса. 
 - Преглеждания адрес е 0097 – Избор на тип на менюто за програмиране. 

 - За да се върнете в режим за настройки на параметри натиснете  . 
 
 - Програмиране от Мениджър 
След въвеждане на мениджърски код (0000 по подразбиране) се чува сигнал за потвърждение от клавиатурата. 

Вход в режим за програмиране от мениджър се осъществява с последващо натискане на бутон PRG ( ). На 

дисплея светят цифри 1 и 2, а светодиоди  и  светят постоянно на клавиатурата, от която се програмира. 
Менютата за програмиране от мениджър са само двуцифрени и са описани в Ръководство за работа на 
Потребител за контролни панели ECLIPSE. Ако в продължение на 30 сек, след влизане в мениджърското меню 
няма дейност (натиснат бутон) то системата излиза автоматично към основния екран и се връща в нормален 
работен режим. Вход в меню за програмиране от мениджър е възможен от няколко клавиатури едновременно 
дори с един и същи код. 
 
ПРИМЕР за програмиране на дата от Мениджър чрез клавиатура LED 8/ 16A: 

 - Въведе код на Мениджър (0000 по подразбиране) и натиснете бутон . 

 - На дисплея светят постоянно  и . Цифра 1 мига, а 2 свети постоянно – системата очаква 
въвеждане на адрес за програмиране. 
 - Въведете 15 – Адрес за настройване на дата от меню за програмиране от мениджър. 

 - На дисплея светят постоянно  и . Цифра 1 мига, a от 2 до 6 светят постоянно. Свети цифров 
бутон 0 (по подразбиране е въведена дата 01/01/19). 
 - Въведете последователно текущата дата във формат ДДММГГ. Можете да използвате стрелките за 
преглед на въведената дата – светещ цифров бутон показва каква стойност е записана към всяка селектирана 
мигаща цифра на дисплея. 
 - Потвърдете въведената дата с бутон ENTER. 
 
 

2.6. Обща информация за работа с клавиатура LED 16A VG и LED32 
LED 16A VG/LED 32 представлява клавиатура със светодиоден дисплей за управление и програмиране на 
алармени контролни панели серия ECLIPSE. LED 16A VG притежава индикация за 16 зони в системата и може 
да управлява до 3 независими групи. LED 32 притежава индикация за 32 зони в системата и може да управлява 
до 8 независими групи. 
Клавиатура LED 16A VG/LED 32 работи с ограничена функционалност при свързване към контролен панел 
ECLIPSE 8 – работа само с една група и 8 зони. 
Клавиатура LED 32 работи с ограничена функционалност при свързване към контролен панел ECLIPSE 8+/16 – 
работа с три групи и 16 зони. 
 
 

- Програмиране от Инженер 
Менюто за програмиране от инженер е достъпно само при изключена охрана. 
 
След въвеждане на инженерен код (7777 по подразбиране) дисплея има вида: 

- Светят цифри 13, 14, 15 и 16 - Програмиране с 4-цифрени адреси 
- Светят цифри 14, 15 и 16 - Програмиране с 3-цифрени операции 

 
Постоянно мигащи светодиоди „светкавица” (бял) и „катинар” (червен) показват, че се намираме в режим на 
програмиране от инженер – светодиодите мигат при всички свързани към системната шина клавиатури. 
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След въвеждане на инженерен код, системата очаква въвеждане на адрес или операция за програмиране – по 
подразбиране програмирането е с 4-цифрени адреси. 
 
Съгласно разписаните менюта за настройка дадени по-долу, въведете адрес за програмиране като използвате 
цифровите бутони. С всяко натискане на бутон първоначално светещите цифри намаляват, а номера на 
натисната цифра светва (при въвеждане на цифра 0, свети 10). В зависимост от въведения адрес 
индикацията на параметрите се различава. Ползвайте описанията в т. 7, за да се ориентирате в задаваните 
настройки. Потвърждаване на въведените настройки се осъществява с бутон ENTER. Отказ от тях – с бутон 
CANCEL. При изход от адрес за програмиране системата се връща към екрана за въвеждане на нов адрес. 
Изход от режима за програмиране от инженер се осъществява с неколкократно натискане на бутон CANCEL. 
На дисплея светят само номерата на използваните групи и светодиоди „светкавица” (бял) и „катинар” (зелен).  
 
Внимание: Изходът от режим на инженерно програмиране не е автоматичен! За да излезете от него 
натискайте бутон CANCEL до връщане към нормален работен режим – светодиоди „светкавица” (бял) и 
„катинар” (зелен) светят постоянно. 
 
 

- Програмиране от Мениджър 
След въвеждане на мениджърски код се чува сигнал за потвърждение от клавиатурата. Вход в режим за 

програмиране от мениджър се осъществява с последващо натискане на бутон PRG ( ). На дисплея светят 
цифри 15 и 16, а светодиоди „светкавица” (бял) и „катинар” (червен) мигат само на клавиатурата, от която се 
програмира. Менютата за програмиране от мениджър са само двуцифрени и са описани в Ръководство за 
Потребителя за контролни панели серия ECLIPSE. Ако в продължение на 30 сек, след влизане в 
мениджърското меню няма дейност (натиснат бутон) то системата излиза автоматично към основния екран и се 
връща в нормален работен режим. Вход в меню за програмиране от мениджър е възможен от няколко 
клавиатури едновременно дори с един и същи код. 
 

• 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).     
 
 

2.7. Общи насоки за работа с LCD клавиатура  
LCD32 и LCD32 Sensitive представляват клавиатури за управление и програмиране с течно-кристални дисплеи.  
Клавиатури LCD32 и LCD32 Sensitive работят с ограничена функционалност при свързване към контролен 
панел ECLIPSE 8/8+/16 – работа само с 1/ 3 групи и 8/ 16 зони. 
Въвеждането на кодове, адреси и данни става чрез цифровите бутони. За режимите на включване под охрана 
могат да се използват бързите бутони със съответната символика или избор на типа на включване от екрана и 
потвърждаване с бутон ENTER.  Адресите се визуализират на екрана с кратко описание на функцията. 
Използвайте таблиците по-долу, за да се ориентирате за програмираните опции за всеки адрес. Изход към 
основния екран се осъществява с натискане на бутон CANCEL. 
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2.8. Въвеждане на текст с LCD клавиатура 
LCD32 и LCD32 Sensitive поддържат въвеждане на малки и главни букви (кирилица и латиница), цифри, 
препинателни знаци и други специфични символи. 
Въвеждането става с цифровите бутони или комбинация от специализиран бутон и код на символ според 
таблицата дадена по-долу. 
Може да се въвежда текст до 16 символа включително интервалите. 
 
Таблица за съответствие на символите: 
 

Бутон Букви, цифри 

0 _ 0    

1 1     

2 а б в г 2 

3 д е ж з 3 

4 и й к л 4 

5 м н о п 5 

6 р с т у 6 

7 ф х ц ч 7 

8 ш щ ъ ь 8 

9 ю я 9   

 
 
 
Таблица на символите и съответствие на кодовете: 
 

 
 

Пример: За да въведете символ „звезда” натиснете бутон MEMORY – появява се плътен курсор, 
след това въведете код 042. Символът ще се изпише на екрана, а курсора се измества с една 
позиция надясно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С бутон STAY ARM се превключва към главни букви.  
 

С бутон DISARM  се изтрива съответния символ и курсора се премества с 
една позиция наляво. 
 

С бутон MEMORY   могат да се извикват специални символи и кирилица. За 
да изпишете специален символ натиснете бутон MEMORY (на мястото се появява 
плътен курсор) и след това с помощта на цифровите бутони въведете кода от 
таблицата, който му съответства. 
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3. ПРОГРАМИРАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ProsTE  
ProsTE е специализиран софтуер за програмиране на алармени и пожароизвестителни панели производство 
на Телетек Електроникс ЕАД. 
Програмирането на алармени контролни панели серия ECLIPSE се осъществява по серийна връзка със 
специализиран кабел “cable ProsTE” (към клема SERIAL на основната платка) или чрез стандартен микро USB 
кабел достъпен при следните хардуерни версии на панелите или по-високи: Eclipse 8 – HW 2.0, Eclipse 8+ - HW 
1.1, Eclipse 16 – HW 1.5, Eclipse 32 – HW 2.3, Eclipse 99 – HW 1.4.  
Препоръчва се предварително изчитане на записаните настройки в централата, въвеждане на промени и 
запис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серийна връзка между ECLIPSE панели и компютър с ProsTE софтуер 

 

 

4. 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. Сервизна клавиатура може да бъде 
всяка една клавиатура при условие, че текущо не е обучена към системата. 
 
Сервизната клавиатура не се регистрира на адрес и съответно премахването й 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. 
 

Сервизната клавиатура може да се свърже към панела по два начина: 
 - Чрез специален кабел за свързване на сервизна клавиатура към интерфейсен конектор на платката 
Service KBD. 
 - Към системната 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. LCD 32 

LCD 32 (S) 
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• 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.  
 
 

 
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 първоначалната 
инициализация. 

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

 

• 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 02-32 (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. 

 

• 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. 

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

Внимание!  
Интерфейсен конектор Service 
KBD е достъпен в следните 
хардуерни версии на панелите: 
- Eclipse 8 rev. 1.5 
- Eclipse 8+ rev.1.1 
- Eclipse 16 rev. 1.1 
- Eclipse 32 rev. 1.8 
- Eclipse 99 rev. 1.2 
 

Панел 
Eclipse 

Клавиатура 
Eclipse 
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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 да 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 (това е софтуерната версия на свързаната клавиатура), а на дисплея на LED 32 
клавиатурите свети само светодиод „светкавица“. При клавиатура LED 8/ 16A светят всички бутони. 
3. Започнете последователно да натискате бутон ENTER на свързаните клавиатури и тампер-ключетата 
на другите устройства свързани към системната шина – производителя препоръчва първо да обучите 
всички клавиатури, след това четците на карти и накрая модулите. Системата автоматично ги записва 
на последователни адреси, като първото обучено устройство е на адрес 8020. 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. 
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. 
 

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

 
 

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. Устройство [Free] – ENTER – 1. ID – 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 устройство в контролни панели ECLIPSE: 

У-во 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 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. 
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5. Натиснете бутон ENTER на клавиатурата, от която текущо програмирате. Клавиатурата ще потвърди 
със звуков сигнал при успешно добавяне на ново устройство към системата. 
6. Новото устройство е готово за последващо програмиране и конфигуриране на параметри. 
 

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/ 
16A - 1, 2, 3 и 4). 
2. Въведете АДРЕС 8020 и натискайте бутон BYPASS 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 тампер-ключа (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 номер бутон): 
 

No 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. 
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 подразбиране7777). 
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 [Free], при 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. 
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6. ПРОГРАМИРАНЕ ОТ ИНЖЕНЕР 
Менютата за програмиране от инженер са достъпни само при изключена охрана в системата. Инженерният код 
за достъп по подразбиране е 7777. 
В зависимост от използваната клавиатура за програмиране, дисплея има вида: 
 

 
 
В режим на инженерно програмиране може да се влиза само през една клавиатура, а всички останали 
временно се забраняват за ползване. На дисплея на LCD клавиатурите се изписва съобщение „Инженерен 
режим”. 
По подразбиране е зададено инженерно програмиране чрез текстови менюта. 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 (). 

 
Преди да пристъпите към програмиране на централата и промяна на параметри се запознайте 
подробно с описанията на менютата дадени по-долу и се уверете, че ги разбирате! 
 

 
 

6.1. Организация на структурата на инженерните менюта за програмиране 
За улеснение на инсталатора за всяко меню е даден начина за достъп до него в зависимост от избрания тип на 
програмиране: 
 

КОД  
ИНЖЕНЕР 

ТЕКСТ МЕНЮ 3. Кодове – 2. Инженер – 1. Код Инженер 

АДРЕС 0000 

ОПЕРАЦИЯ 000 

 

 
6.2. Индикация 
Индикацията при програмиране на параметри се различава в различните менюта и зависи от използвания тип 
клавиатура за програмиране. 
 
- Индикация при програмиране на цифрови стойности 

LCD 
 

Въведете нова стойност с помощта на цифровите бутони. Стойността на параметъра 
варира според менюто. За стойности по-малки от 10 задължително първите две цифри 
са “00” – например 005. 

LED 32 
 

Зонови светодиоди 14, 15 и 16 показват броя цифрови позиции, които трябва да се 
въведат. Зонови светодиоди от 1 до 10 показват текущо въведената стойност за 
дадената позиция, като 10 означава стойност 0. Текущо въвежданата позиция мига. С 
помощта на стрелките може да се прегледат запомнените стойности за всяка от 
позициите. Например, зонов светодиод 14 мига – първата въведена стойност е 0 (свети 
светодиод 10). Натиснете стрелка надясно, за да прегледате стойността запомнена на 
втората позиция – зонов светодиод 15 мига, а 1 свети. По същия начин прегледайте и 
записаната стойност на третата позиция (светодиод 16). Всяко натискане на цифров 
бутон въвежда нова стойност за текущата позиция и мести курсора една стъпка 
надясно. 

LED 8/  
LED 16A 

 

Зонови светодиоди 1, 2 и 3 показват броя цифрови позиции, които трябва да се въведат. 
Светодиод “V” свети, с което показва, че системата е в режим на въвеждане на цифрови 
стойности. За всяка позиция, светещ цифров бутон указва въведената стойност. 

Параметър за 

програмиране 

Тип меню Достъп 
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- Индикация при програмиране на параметри от тип “Включено/ Изключено” (Разреши/ Забрани)  
 

LCD 
 

На екрана се изписват опциите „Включено“ и „Изключено“. Опциите се превключват 
алтернативно с натискане на произволен бутон или стрелките. 

LED 32 
 

Опция „Включено“ е настроена, когато на екрана светят зонови светодиоди от 1 до 8; 
Опция „Изключено“ е настроена, когато зоновите светодиоди не светят. Опциите се 
превключват алтернативно с натискане на произволен бутон или стрелките. 

LED 8/ 
LED 16A 

 
 

 

Зонов светодиод 1 мига, а “V” свети, с което показва, че системата е в режим на 
въвеждане на стойности. 
Опция „Включено“ е настроена, когато цифрови бутони от 1 до 9 светят; Опция 
„Изключено“ е настроена, когато цифровите бутони не светят. Опциите се превключват 
алтернативно с натискане на произволен бутон или стрелките. 

  
- Индикация при програмиране на номера на опции/ атрибути/ права 
 

LCD 
 

Номерата на разрешените за работа опции, атрибути или права са изписани на екрана. 

Забранените за работа опции, атрибути или права се изписват със символ “*”. За да 

разрешите/ забраните опция, атрибут или право натиснете съответстващият ѝ номер 
цифров бутон. 

LED 32 
 

Номерата на разрешените за работа опции, атрибути или права светят на екрана. 
Номерата на забранените опции не светят.  За да разрешите/ забраните опция, 
атрибут или право натиснете съответстващият ѝ номер цифров бутон. 

LED 8/ 
LED 16A 

 
 

 

Зонов светодиод 1 мига, а “V” свети, с което показва, че системата е в режим на 
въвеждане на стойности. 
Цифровите бутони с номера на разрешените за работа опции, атрибути или права 
светят. Цифровите бутони съответстващи на забранените опции не светят. 
За да разрешите/ забраните опция, атрибут или право натиснете съответстващият ѝ 
номер цифров бутон. 

 
 

6.3. Специализирани символи използвани в ръководството 
Инженерното програмиране при всички алармени контролни панели серия ECLIPSE е идентично. Използвайте 
бързите таблици на адресите в началото на всяко меню, за да проверите достъпно ли е съответното меню за 
програмирания от Вас контролен панел. Специализирани символи указват полезни бележки и съвети в помощ 
на Инсталатора по време на програмиране. Използват се следните специализирани символи: 

 - Опцията, параметъра или настройката е специфична само за панел ECLIPSE 8.   

 - Опцията, параметъра или настройката е специфична само за панел ECLIPSE 8+.   

 - Опцията, параметъра или настройката е специфична само за панел ECLIPSE 16.   

 - Опцията, параметъра или настройката е специфична само за панел ECLIPSE 32.   

 - Опцията, параметъра или настройката е специфична само за панел ECLIPSE 99.   

 - Опцията, параметъра или настройката е достъпна само през LCD клавиатура. 

 - Специфична настройка, при използване на LED клавиатура. 

 - Програмирането е специфично при работа с клавиатура LED 8. 

 - Програмирането е специфично при работа с клавиатура LED 16A. 

 
- Важна забележка, касаеща програмирането. 

 - Полезен съвет. 

 - Пример. 

 - Описанието на менюто продължава на следващата страница. 
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7. ИНЖЕНЕРНИ МЕНЮТА – ТАБЛИЦИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ 
1. ПОДДРЪЖКА  

От меню „1. Поддръжка“ се провеждат тестове свързани с работата на системата и се преглеждат записаните 

събития. 

Бърза таблица на адресите в меню 1. Поддръжка 

Текстово меню Адрес Описание 
ECLIPSE  

8 8+ 16 32 99 

1. Преглед на Log 0 0 4 0 Преглед на записаните събития ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. Тест Зони 0 0 2 0 Тест на зони чрез обхождане ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. Тест Изходи 0 0 2 1 Тест на PGM изходи  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. Тест Комуникация 0 0 2 3 Тест на комуникатора ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. Софтуерна версия 0 0 9 8 Преглед на версията на панела ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Подменютата в „1. Поддръжка“ са описани подробно в таблиците по-долу. 
 

ПРЕГЛЕД НА 
LOG 

ТЕКСТ МЕНЮ 1. Поддръжка – 1. Преглед на LOG  

АДРЕС 0040 

ОПЕРАЦИЯ 040 
 

 
Преглед на паметта за събития 
 

Паметта за събития е с различен капацитет при отделните контролни панели: 1024 (ECLIPSE 
8/8+/16/32) и 5000 (ECLIPSE 99) системни събития. С помощта на стрелките се проследяват 
събитията, записани в енергонезависимата памет на централата. Първото събитие, което се 
визуализира е последното (най-новото) регистрирано. 
 

Използвайте бутон 2 за извеждане на допълнителна информация за събитието – номер 
на потребител, зона, изход и др. Използвайте бутон 1 за връщане към основния екран за 
преглед на събития. За да проверите значението на събитието използвайте Таблицата 
дадена в ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

В случай че работите с LED клавиатура, имайте предвид, че показването на събитията, 
както и представянето на номер на потребител, зона, група, изход и т.н. е в двоична 
форма като поредността се брои отдясно наляво – в колона “Код” на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 е 
дадена референцията на индикацията в десетична форма. 
 

Примери: 
Показването на събитията се различава в зависимост от типа на използваната LED 
клавиатура. На първия ред на клавиатурите (зони от 1 до 8) се показва номер на 
потребител, зона, изход и т.н., а на втория ред (зони от 9 до 16) винаги се изписва номер 
на група. При LED 8 номера на група се индикира със светещи цифрови бутони. 
В примера се използва преглед на събитие 41 “Изключване с код” в система Eclipse 32. 
 

LED 32:   
               Събитие номер 41 
 

LED 16A:  
Събитие номер 41 
 

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

 

 
 
 

Номер на 
Потребител 01 
 

Номер на  
Група 03 

Номер на Потребител 01 
 

Номер на Група 03 

Група Светят бутони 

1 6 

2 3 

3 3+6 

4 8 

5 6+8 

6 3+8 

7 3+6+8 

8 5 
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ТЕСТ ЗОНИ 

ТЕКСТ МЕНЮ 1. Поддръжка – 2. Тест Зони  

АДРЕС 0020 

ОПЕРАЦИЯ 020 
 

 
Меню за функционална проверка на работата на зоните на централата.  
В този режим докато е задействана зона, съответстващата ѝ цифра върху LED дисплея мига, 
а на LCD екрана се изписва номера ѝ. По време на проверката, със звукова сигнализация 
“Камбанка” се известява задействането (отваряне) на зоната. Докато има отворен тампер в 
зона съответстващата ѝ цифра е активна и има индикация на LCD екрана. 

 

ТЕСТ 
ИЗХОДИ 

ТЕКСТ МЕНЮ 1. Поддръжка – 3. Тест Изходи 

АДРЕС 0021 

ОПЕРАЦИЯ 021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позволява функционална проверка на програмируемите PGM изходи в системата. 
На екрана на LCD клавиатурата се виждат 2 полета. В първото се въвеждат 2 цифри - номера 
на изхода, който ще се тества, а във второто поле алтернативно се променя състоянието му 
(ON и OFF) с произволен цифров бутон от клавиатурата. Смяната на ON и OFF съответно ще 
активира и деактивира програмируемия изход. 
 

* Изход с настроено активиращо събитие “64 - Отдалечен контрол” (виж меню “5. Изходи – 
2. PGM-и – 01. PGM – 4. Активиране”) не могат да се тестват за функционалност в това 
меню. 
 

Тестът се извършва при задаване на ниско или високо ниво на изхода: 

OFF (NO) Изхода преминава във високо ниво: +12 V 

ON (NC) Изхода преминава в ниско ниво: 0 V 
 

При работа с клавиатура LED 8/ 16A, след вход на адреса, системата автоматично влиза 
в режим за въвеждане на стойности. Двата активни параметъра за настройка и тест се 
показват със светещи зонови светодиоди: 

ECLIPSE 8/ 8+/16 (PGM 1 -5/8) 
 

 

ECLIPSE 32/99 (PGM 01 -32/99) 
 

 
 

Мигащият зонов светодиод показва текущо настройваната позиция, а светещ бутон – 
програмираната стойност. Стойността се променя с натискане на цифров бутон, като 
курсора се измества към следващата позиция надясно. 
ECLIPSE 32/99: Зонов светодиод 3 представя състоянието на изхода – ON (всички бутони 
светят) и OFF (бутоните не светят). Състоянието на изхода се променя с натискане на 
произволен бутон. 

 

ТЕСТ 
КОМУНИ. 

ТЕКСТ МЕНЮ 1. Поддръжка – 4. ТестКомуник. 

АДРЕС 0023 

ОПЕРАЦИЯ 023 
 

 
В това меню може директно да се наблюдава работата на комуникатора. 
За да се проследи работата на комуникатора трябва предварително да е въведен 
телефонен номер – меню “8. Комуникатор – 1.Цифр.Комуниk. – 5. Тел. номера –  
1. Телефон – 1. Номер” (адрес 6010). 
Натиснете бутон FULL ARM (  ) за да стартирате тестово предаване на комуникатора към 
централна станция и към програмираните телефони. С бутон “0” се прекъсва текущата 
комуникация и се изтрива опашката от събития за предаване. Значението на състоянието на 
цифрите е дадено в таблицата по-долу, като под активно състояние се разбира постоянно 
светене на светодиода при клавиатури LED, а при LCD – изписването й на екрана. След като 
комуникацията завърши успешно, клавиатурата издава звуков сигнал. От менюто се излиза с 
бутон CANCEL. 

Стъпка Описание на действието 

1 
2 
3 
4 
5 

Процес на набиране на програмирания телефонен номер. 
Изчакване на сигнал “handshake” от централната станция.  
Предаване на данни към централната станция.  
Изчакване на потвърждение от централната станция, сигнал “kissoff”. 
Успешно завършил процес на комуникация. 
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СОФТ. 
ВЕРСИЯ 

ТЕКСТ МЕНЮ 1. Поддръжка – 5. Софт. Версия 

АДРЕС 0098 

ОПЕРАЦИЯ 098 
 

 

Меню за преглед на текущата софтуерна ревизия на контролния панел. 

 

 

2. НАСТРОЙКИ  

В меню “2. Настройки” се въвеждат общи настройки за системата.  

Внимание: Някои от менютата са възможни за програмиране само през LCD клавиатура! 
 

Бърза таблица за меню 2. Настройки 

Текстово Меню Адрес Описание 
ECLIPSE  

8 8+ 16 32 99 

01. Код Принуда 0 0 1 0 Разрешаване на Код при нападение ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

02. Блок. Клавиатура 0 0 1 1 Разрешаване Блокиране на клавиатурите    ✓ ✓ 

02. Камбанка 0 0 1 2 Разрешаване на сигнал Камбанка ✓     

03. Звук.Техн.Пробл. 0 0 1 3 Разрешаване на сигнал за техн. проблем ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

04. Конф. Таймер 0 0 1 4 Таймер Поверителен режим  ✓ ✓ ✓ ✓ 

05. Закъсн. 230V 0 0 1 5 Закъснение отпадане осн. Захранване ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

06. Звуч. Тампер 0 0 1 6 Разрешаване на звучен тампер ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

07. Закъсн. Аларма 0 0 1 7 Закъснение алармен сигнал    ✓ ✓ 

08. Ресет с-ма 0 0 3 0 Разрешаване на хардуерен ресет ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

09. Ресет на меню 0 0 3 1 Частичен ресет (ресет по менюта) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      1. Настройки [0] Ресет на основни Настройки ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      2. Кодове [1] Ресет на настройки за Кодове ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      3. Входове [2] Ресет на настройки за Входове ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      4. Изходи [3] Ресет на настройки за Изходи ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      5. Групи [4] Ресет на настройки за Групи ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      6. Графици [5] Ресет на настройки за Графици    ✓ ✓ 

      7. Комуникатор [6] Ресет на настройки за Комуникатор ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      8. Устройства [8] Ресет на настройки за Устройства ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. Ресет Мениджър 0 0 3 2 Ресет на мениджърски код (User 01) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. Име Система 0 0 5 0 Въвеждане на име на системата ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

12. Час 0 0 5 1 Настройване на време ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

13. Дата 0 0 5 2 Настройване на дата ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

14. Тип на меню 0 0 9 7 Избор на тип меню за програмиране ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

15. Стандарт 0 0 9 6 Настройване на параметри по EN50131  ✓  ✓ ✓ 
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КОД 
ПРИНУДА 

ТЕКСТ МЕНЮ 2. Настройки – 01. Код Принуда 

АДРЕС 0010 

ОПЕРАЦИЯ 010 
 

 
В менюто са достъпни следните настройки: 

ИЗКЛЮЧЕНО Код принуда не се поддържа – параметъра е изключен. 

ВКЛЮЧЕНО Код принуда се поддържа – параметъра е включен. 

 
“Код при нападение” е сервизен код, който потребителят може да използва в случай, че е 
принуден под заплаха да изключи охраната на системата. След въвеждане на код при 
нападение охраната на обекта ще бъде свалена без задействане на сирените, но се генерира 
аларма от тип “тиха паника” – събитието се записва в LOG-файла на системата и се изпраща 
съобщение към станция за мониторинг. 
Въвеждането на код при нападение е възможно само когато потребителят изключва група (или 
групи), за които има разрешени права. 
 
Кода по принуда се образува, като към валиден потребителски код се прибави 1. За кодове, 
завършващи на цифра 9 не се извършва пренос към по-старшия разряд. 
 
Пример: кода при нападение за 1234 е 1235, а за 9009 е 9000. 
 
Параметърът се променя с натискане на произволен цифров бутон или стрелките. Промяната 
се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
 
Параметър по подразбиране: ИЗКЛЮЧЕНО 

 

БЛОК. 
КЛАВ. 

 

ТЕКСТ МЕНЮ 2. Настройки – 02. Блок. Клав. 

АДРЕС 0011 

ОПЕРАЦИЯ 011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В менюто са достъпни следните настройки: 

ИЗКЛЮЧЕНО Не се поддържа режим за блокиране на клавиатурата. 

ВКЛЮЧЕНО 
Поддържа се режим за блокиране на клавиатурата – клавиатурата, чрез 
която е въведен грешният код ще се блокира за 90 секунди след 
последователно въвеждане на три грешни потребителски кода. 

 
Това е режим за блокиране на клавиатурата за 90 секунди при трикратно набран невалиден 
код за достъп или три пъти последователно е поднесена невалидна карта към четеца ѝ. 

Ако параметърът е разрешен, достъпа през клавиатурата ще се блокира за 90 секунди след 
трикратно въвеждане на грешен потребителски код или три пъти поднесена невалидна карта 
към четеца ѝ. Блокира се достъпа само до клавиатурата, чрез която са въведени грешните 
кодове. Продължителен звуков сигнал указва връщането на системата в нормален работен 
режим.  
Блокиране на достъпа през клавиатурата ще се стартира само ако времетраенето между 
въвежданите поредни грешни кодове или невалидни карти е под 15 секунди. Достъпа през 
блокирана клавиатура може да се възстанови преди изтичане на заложените 90 секунди 
само ако се въведе валиден инженерен код през друга активна клавиатура в системата. 

При влизане в режим за блокиране, на екрана на LCD клавиатурите, се изписва съобщение 
“Клавиатурата е заключена” като същевременно е задействан таймер, който отброява времето 
до връщане в нормален режим. 
При влизане в режим за блокиране, на дисплея на LED клавиатурите, светят цифри от 1 до 16 
(при LED 8 цифри от 1 до 8), които постепенно се изключват с намаляване на времето. 
 
Параметърът се променя с натискане на произволен цифров бутон или стрелките. Промяната 
се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
 
Параметър по подразбиране: ИЗКЛЮЧЕНО 
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КАМБАНКА 

ТЕКСТ МЕНЮ 2. Настройки – 02. Камбанка 

АДРЕС 0012 

ОПЕРАЦИЯ 012 
 

 
Звукова сигнализация “Камбанка”  
В менюто са достъпни следните настройки: 

ИЗКЛЮЧЕНО Звуковата сигнализация “Камбанка” е изключена. 

ВКЛЮЧЕНО Звуковата сигнализация “Камбанка” е включена. 
 

Инженерът може да разреши/забрани използването на звукова сигнализация “Камбанка” 
задействана при отварянето на зона (от тип Входно-Изходна, Зависима или Незабавна) при 
изключена охрана. Параметърът се променя с натискане на произволен цифров бутон или 
стрелките. Промяната се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
 

Параметър по подразбиране: ВКЛЮЧЕНО 
 

 

ЗВУК. 
ТЕХН. 

ПРОБЛЕМ 

ТЕКСТ МЕНЮ 2. Настройки – 03. Звук.Техн.Проблем 

АДРЕС 0013 

ОПЕРАЦИЯ 013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Звукова сигнализация “Технически проблем” (обща за всички технически проблеми) 

Разрешаване/ забраняване на звукова сигнализация (два кратки звукови сигнала през 20 
секунди) от клавиатурите при настъпване на технически проблем в системата – виж т.2.2. 
 

В менюто са достъпни следните настройки: 

ИЗКЛЮЧЕНО Звуковата сигнализация при технически проблем в системата е изключена. 

ВКЛЮЧЕНО Звуковата сигнализация при технически проблем в системата е включена. 
 

Непосредствено след първоначалното включване на централата е възможно да се индикира 
съобщение за проблем със сирената, ако към изход PGM5/Bell няма свързана сирена или 
свързан терминиращ резистор от 1kOhm към клема “+P”. За да изключите сигнализацията 
е необходимо да програмирате PGM5/Bell като изход с общо предназначение – виж 
описанието на меню “5. Изходи – 2. PGM-и – 05. PGM – 2. Опции” (или на адрес 3051 се 
изключва опция 1). 
Възможно е непосредствено след първоначалното включване на системата, както и след 
всеки пълен хардуерен ресет на екрана да се изпише съобщение за повреда. За да се 
изчисти съобщението е необходимо да се програмират актуални час и дата от 
инсталатора: менюта “12. Час” (адрес 0051) и “13.Дата” (адрес 0052). 
 

Параметърът се променя с натискане на произволен цифров бутон или стрелките. 
Настройката се потвърждават с натискане на бутон ENTER. 
 

Параметър по подразбиране: ВКЛЮЧЕНО 
 

 

КОНФ. 
ТАЙМЕР 

ТЕКСТ МЕНЮ 2. Настройки – 04. Конф. Таймер 

АДРЕС 0014 

ОПЕРАЦИЯ 014 
 

 

     

 

     

Програмируем таймер за вход в “Поверителен режим” 
“Поверителен режим” е специализиран режим за скриване на основната индикация на 
клавиатурите, включително светодиодната, за състоянието на системата. Въвежда се време в 
интервал от 10 до 180 сек.  
Режимът се активира за всяка клавиатура в меню “9. Устройства – ХХ. У-во – 3. Опции” (адрес 
8хх2 - параметри 3 и 4) – виж описанието в Меню “9. Устройства’. 
Таймерът се задава общ за всички клавиатури.  
 

ECLIPSE 8+/32/99: Според изискванията на стандарт EN50131, когато в меню „2. 
Настройки -15.Стандарт“ (адрес 0096) е програмирана опция EN50131 G2 или EN50131 G3, 
времевият интервал за настройка на този параметър се ограничава от 10 до 30 секунди. 
Ако на този адрес е програмиран по-голям времеви интервал (например 45 сек), той 
автоматично ще се намали до 30 сек.; ако програмираният времеви интервал е по-малък 
от 30 сек, той няма да се промени.  
Параметър по подразбиране: 010 (10 сек.) 
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ЗАКЪСН. 
230V 

ТЕКСТ МЕНЮ 2. Настройки – 05. Закъсн. 230V 

АДРЕС 0015 

ОПЕРАЦИЯ 015 
 

 

 

 
Въвеждане на закъснение на индикацията за отпадане на основно захранване 
 
Програмиране на време за закъснение на индикацията за отпадане на мрежово захранване 
230V. Задава се време от 000 до 254 минути. Всички въведени промени се потвърждават с 
натискане на бутон ENTER. 
При работа с LCD клавиатура се използват цифровите бутони за въвеждане на времето. 
При работа с LED клавиатура, първоначално можете да разгледате настроената стойност с 
помощта на стрелките. Мигащата цифра указва режим на редактиране (промяна) на 
стойността. Постоянно светеща цифра от 1 до 10 указва първата цифра на текущо настроения 
параметър (с 10 се означава стойност 0). Натискането на цифров бутон променя текущата 
цифра и автоматично показва следващата.  
 
Внимание: Индикацията за отпадане на основно захранване напълно се забранява при 
въвеждане на стойност 255! 
 
ECLIPSE 8+/32/99: Според изискванията на стандарт EN50131, когато в меню „2. 
Настройки -15. Стандарт“ (адрес 0096) е програмирана опция EN50131 G2 или EN50131 G3, 
времевият интервал за настройка на този параметър се ограничава от 00 до 60 минути. 
Ако на този адрес е програмиран по-голям времеви интервал (например 70 мин), той 
автоматично ще се намали до 60 мин.; ако програмираният времеви интервал е по-малък 
от 60 мин, той няма да се промени. 
 
Параметър по подразбиране: 030 (30 мин.) 

 

ЗВУЧЕН 
ТАМПЕР 

ТЕКСТ МЕНЮ 2. Настройки – 06. Звуч. тампер 

АДРЕС 0016 

ОПЕРАЦИЯ 016 
 

 
 

Задаване на тих или звучен ТАМПЕР сигнал (отваряне на зона тип ТАМПЕР или физически 
тампер на устройство) при снета охрана. 
 

В менюто се настройват параметрите, при възникване на събитие ТАМПЕР: 

ИЗКЛЮЧЕНО 
Тих  
тампер 

- Задейства се светлинната индикация; 
- Активира се изход тип ТАМПЕР (не се генерира алармен сигнал от изходи 
тип АЛАРМА, СИРЕНА); 
- Изпраща се съобщение за алармено събитие ТАМПЕР към мониторинг 
станция (по PSTN, GPRS, LAN). 

ВКЛЮЧЕНО 
Звучен 
тампер 

- Задействат се светлинната индикация и вътрешния зумер на клавиатурата 
и остават като индикация до изчистване на паметта за събития; 
- Генерира се алармен сигнал (задействане на изходи тип АЛАРМА, 
СИРЕНА и ТАМПЕР); 
- Изпраща се съобщение за алармено събитие ТАМПЕР към мониторинг 
станция (по PSTN, GPRS, LAN). 

 

Зададеният параметър в това меню не влияе върху сигнали от тип ТАМПЕР, когато 
системата е в режим на охрана. 
Зададеният параметър в това меню влияе върху работата на зони от тип ТАМПЕР (при 
изключена охрана), програмируеми изходи тип СИРЕНА, АЛАРМА, ТАМПЕР, светлинната и 
звуковата индикация на клавиатурите и цифровия комуникатор на централата при снета 
охрана.  
Всяко натискане на цифров бутон сменя алтернативно състоянието включено / изключено.  
 
 

Параметър по подразбиране: ВКЛЮЧЕНО (звучен ТАМПЕР) 
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ЗАКЪСН. 
АЛАРМА 

ТЕКСТ МЕНЮ 2. Настройки – 07 .Закъс. Алармa 

АДРЕС 0017 

ОПЕРАЦИЯ 017 
 

 

 

Задаване на забавяне на изпращането на алармено съобщение към мониторинг станция и 
отложено задействане на сирената с 30 сек или до изтичане на програмираното входно време 
(взима се под внимание по-малката стойност от двете) при задействане на зона извън входния 
маршрут. 
 

В менюто се настройват параметрите: 

ИЗКЛЮЧЕНО Незабавно изпращане на алармено съобщение към мониторинг станция (по 
PSTN, GPRS, LAN) и задействане на сирената. 

ВКЛЮЧЕНО 30 секунди разрешено забавяне – системата ще отложи изпращането на 
алармено съобщение и включването на сирените с 30 секунди, когато в режим 
на охрана: е активирана НЕЗАБАВНА зона след като е била активирана 
ВХОДНО-ИЗХОДНА зона преди това, като и двете зони са присъединени към 
една и съща група.  
Ако НЕЗАБАВНАТА зона е активирана без задействане на ВХОДНО-ИЗХОДНА 
зона, сирените ще се активират незабавно, като въведеното 30 секундно 
забавяне ще се игнорира. 
Системата ще изчака 30 секунди за въвеждане на валиден потребителски код 
за изключване или до изтичане на програмираното входно време (взима се 
под внимание по-малката стойност от двете). Ако не бъде въведен валиден 
код, след изтичане на времето, системата ще изпрати съобщение към 
мониторинг станция, сирените ще се включат. 

 

Според изискванията на стандарт EN50131, когато в меню „2. Настройки -15. Стандарт“ 
(адрес 0096) е програмирана опция EN50131 G2 или EN50131 G3, ЗАКЪСНЕНИЕ АЛАРМА 
автоматично се разрешава за работа (настройка ВКЛЮЧЕНО). В този случай 
настройката не може да променя! 
 

Параметър по подразбиране: ИЗКЛЮЧЕНО 
 
 

РЕСЕТ 
СИСТЕМА 

ТЕКСТ МЕНЮ 2. Настройки  – 08. Ресет С-ма  

АДРЕС 0030 

ОПЕРАЦИЯ 030 
 

 Разрешаване за извършване на хардуерен ресет на централата. 
 

Състоянието на параметъра се променя с натискане на произволен бутон или стрелките.  

В менюто се настройват параметрите: 

ИЗКЛЮЧЕНО Хардуерният ресет е забранен. 

ВКЛЮЧЕНО Хардуерният ресет е разрешен. 
 

В случай, че хардуерният РЕСЕТ е забранен и кода на инженера е неизвестен се налага 
намесата на специализиран сервиз. 
 

Параметър по подразбиране: ВКЛЮЧЕНО 
 
 

РЕСЕТ НА 
МЕНЮ 

ТЕКСТ МЕНЮ 2. Настройки – 09. Ресет На Меню  

АДРЕС 0031 

ОПЕРАЦИЯ 031 
 

 

 

 

 

 

 

 

Частичен софтуерен ресет на меню за програмиране. 

Изберете меню като използвате бутоните със стрелки и натиснете ENTER. Системата изисква 
въвеждане на код за потвърждение – въвежда сервизен код 123456 и се потвърждава с 
ENTER. Това ще възстанови зададените параметри по подразбиране за избраното меню. 
 

Препоръчва се внимателно използване на възможността за частичен ресет, тъй се 
възстановяват настройките по подразбиране само на избрано меню, а това може да 
доведе до конфликт в програмирането на други менюта. След частичен ресет на 
менютата за входове, кодове, изходи, комуникация и устройства трябва да се прегледа и 
програмирането на свързаните с работата им други менюта, за да се избегне 
компрометиране на работата на цялата система. 
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При програмиране с 4- и 3-цифрени адреси, номерата на менютата за програмиране са: 
 
Бутон 0 – Основни настройки  
Бутон 1 – Кодове  
Бутон 2 – Входове 
Бутон 3 – Изходи 
Бутон 4 – Групи 
 

Бутон 5 – Времеви графици 
 

Бутон 6 – Комуникатор 
Бутон 8 – Устройства 

 
 

РЕСЕТ 
МЕНИДЖЪР 

ТЕКСТ МЕНЮ 2. Настройки – 10. РесетМенидж.  

АДРЕС 0032 

ОПЕРАЦИЯ 032 
 

 Възстановяване на стойността на кода по подразбиране на главния мениджър в системата 
(Потребител 01). 

Последователно се натискат бутони 1, 2, 3, 4, 5, 6 и се потвърждават с бутон ENTER. 
Централата възстановява код 0000 на главния потребител. 
 
Мениджърски код по подразбиране: 0000 

 
 

ИМЕ НА 
СИСТЕМАТА 

АДРЕС 0050 

ОПЕРАЦИЯ 050 

ТЕКСТ МЕНЮ 2. Настройки – 11. Име Система 
 

 

Задаване на име на системата 
Меню за въвеждане на име на системата. Името може да е с дължина до 16 знака – букви и 
цифри, включително интервалите. 
Буквите се избират с неколкократно натискане на съответния цифров бутон, до достигане на 
желаната. Курсорът се премества автоматично след избиране на буква или цифра на 
съответното място или ръчно с използване на стрелките. Ако трябва да се въведе директно 
цифра съответният бутон се натиска и задържа за 2-3 секунди.  За подробности виж също 
точка 2.8 - Въвеждане на текст с LCD клавиатура. 
След приключване на въвеждането, името се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
 

Име по подразбиране: << TTE >> 
 
 
 

ЧАС* 

ТЕКСТ МЕНЮ 2. Настройки – 12. Час  

АДРЕС 0051 

ОПЕРАЦИЯ 051 
 

 Настройване на вътрешния часовник. Настройват се час и минути във формат (ЧЧ:MM). 
 

Настройка по подразбиране: [00:00] 
 
 
 

ДАТА* 

ТЕКСТ МЕНЮ 2. Настройки – 13. Дата  

АДРЕС 0052 

ОПЕРАЦИЯ 052 
 

 Настройване на датата. Настройват се ден, месец и година във формат (ДД/MM/ГГ). 
  
Настройка по подразбиране: [01/01/19] 

 
 
* При панели Eclipse 32 и Eclipse 99, към платката има монтирана батерия, чрез която настроените час и дата ще се поддържат 
актуални дори и при изцяло прекъсване на основното и резервно захранване.  
При панели Eclipse 8, Eclipse 8+  и Eclipse 16 няма поддържаща батерия и е необходимо сверяване на час и дата след всяко цялостно 
прекъсване на основното и резервно захранване. 
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ТИП НА 
МЕНЮ 

ТЕКСТ МЕНЮ 2. Настройки – 14. Тип на Меню 

АДРЕС 0097 

ОПЕРАЦИЯ 097 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тип на менютата за програмиране  
На инженера е предоставена възможност да избере вида на програмиране, който да се 
използва при работа с централата (Инженер и Потребител): 

Текст Адрес Описание 

Адресно Меню 1 

Програмиране с адресни менюта. Използват се 4-цифрени 
адреси за програмиране. При LCD клавиатурите е налично и 
текстово описание на адреса. Използва се при работа с 
всички видове клавиатури. 

Операционно 
Меню 

2 

Програмиране с операционни менюта. Използват се 3-
цифрени операции за програмиране. При LCD клавиатурите 
е налично и текстово описание на адреса. Използва се при 
работа с всички видове клавиатури. 

Текстово Меню 3 
Програмиране с текстови менюта. Текстови менюта 
достъпвани по дървовидна структура. Използва се само при 
работа с LCD клавиатури. 

 

При избрано програмиране с текстови менюта те са достъпни за работа само чрез LCD 
клавиатура, а инженерното програмирането през LED клавиатура се осъществява с 4-
цифрени адресни менюта. 
 

Настройка по подразбиране: Текстови менюта  
 

СТАНДАРТ 

ТЕКСТ МЕНЮ 2. Настройки – 15. Стандарт 

АДРЕС 0096 

ОПЕРАЦИЯ 096 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмиране на настройки за съвместимост със стандарт EN50131 Grade 2 / Grade 3  
В менюто може да се направи бързо конфигуриране на параметрите и програмиране на 
стойности в съответствие с изискванията на стандарт EN50131 Grade 2 / Grade 3.  
Възможни са следните настройки: 

 

Без 
Ограничения 

[0] 

Настройка по подразбиране. Без ограничение на времеви интервали, без 
фиксирани параметри и стойности. 

EN50131 G2 
[1] 

Бързо конфигуриране на параметри за съвместимост със стандарт 
EN50131 Grade 2. Въвеждат се следните ограничения: 

Меню  Описание 

2. Настройки –  
04. Конф. Таймер 

Таймер “Поверителен режим” е ограничен от 10 до 30 
сек. Ако е настроено по-голямо време (например 45 сек) 
тогава времето се настройва на 30 сек. (Адрес 0014) 

2. Настройки –  
05. Закъсн. 230V 

Забавянето на индикация “Закъсн. 230V” е ограничено в 
интервал от 00 до 60 мин. Ако е настроено по-голямо 
време (например, 65 мин) тогава времето се настройва 
на 60 мин. (Адрес 0015) 

2. Настройки –  
07. Закъсн. Аларма 

“Закъсн.Аларма” автоматично се настройва на 
РАЗРЕШЕНО и не може да се променя. (Адрес 0017) 

6. Групи –  
5. Групи –  

XX. Група –  
02. Входно време 

Входното време (Вр. 1 и/или Вр. 2) за група е 
ограничено от 00 до 45 сек. Ако е настроено по-голямо 
време (например 50 сек) тогава времето се настройва 
на 45 сек. (Адрес 4xx1, където “xx” е номер на група от 
01 до 08 при Eclipse 32 и от 01 до 16 при Eclipse 99) 

6. Групи –  
5. Групи –  

XX. Група –  
06. Опции Вкл./Изкл 

Атрибут “Бързо включване” е ЗАБРАНЕН и не може да 
се променя. (Адрес 4xx5, където “xx” е номер на група от 
01 до 08 при Eclipse 32 и от 01 до 16 при Eclipse 99) 

9. Устройства –  
XX. У-во [Име] –  

3. Опции 

Опции “Повер.Режим” и “Изход от Повер.Режим” са 
РАЗРЕШЕНИ и не могат да се променят. (Адрес 8xx2, 
където “xx” е номер на устройство) 
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 При задаване на опция “EN50131 Grade 2”, всички потребители без права на мениджър 
няма да могат да включват системата при активно съобщение за техническа повреда: 

- 4. Комун. Проблем  
- 5. Тампер 
- 6. Грешка в BUS 
- 8. Повреда сирена 
- активна памет за събитие от група 

 
Програмиране на настройки за съвместимост със стандарт EN50131 Grade 3 
В менюто може да се направи бързо конфигуриране на параметрите и програмиране на 
стойности в съответствие с изискванията на стандарт EN50131 Grade 3.  

Без 
Ограничения 

 [0] 

Настройка по подразбиране. Без ограничение на времеви интервали и 
фиксирани параметри и стойности. 

EN50131 G2 
[1] 

Бързо конфигуриране на параметри за съвместимост със стандарт 
EN50131 Grade 2. Виж даденото описание по-горе. 

EN50131 G3 
[2] 

Бързо конфигуриране на параметри за съвместимост със стандарт 
EN50131 Grade 3.  
Въвеждат се всички ограничения по EN50131 Grade 2, включително: 

Меню Описание 

3. Кодове – 

3. Дължина код 

Дължината на кодовете използвани за достъп 
(Потребители, Мениджъри, Инженер и Поддръжка) 
автоматично се настройва на 6 цифри и не може да се 
променя. (Адрес 1000) 

 

 
При задаване на опция “EN50131 Grade 3”, включването на охраната чрез дистанционно 
няма да е възможно в случай на активна памет за събитие. 
 

ВАЖНО: 
При превключване от настройка “Grade 2/3” към “Без ограничения” описаните по-горе 
параметри по менюта няма да се върнат към предишни или заводски стойности. Те ще 
се запазят, но вече ще са свободно програмируеми без да им се налагат ограничения.  
 

Настройка по подразбиране: Без ограничения  

 

3. КОДОВЕ 
В меню “3. Кодове” се въвеждат параметри и настройки свързани с потребителите в системата и са достъпни 
само след въвеждане на инженерен код за програмиране (7777 по подразбиране). 
Някои от менютата са възможни за програмиране само през LCD клавиатура! 
 
Внимание: Потребител 1 е Главен Мениджър в системата. Неговите права са заключени и не могат да се 
променят. Мениджърите в системата имат разширени права в системата и могат да раздават кодове за достъп 
на останалите потребители в системата, както и да настройват дата, час и опции на клавиатурите – сила на 
звука, интензивност на светене и т.н. 
 
Обикновените потребители в системата могат да променят само собствения си код, да байпасират зони, които 
се намират в групи, с които потребителя може да работи, да преглеждат записите за събития в системата.  
В панел ECLIPSE 32/99 може да има няколко мениджъра, като на дадени потребители се програмират 
съответните права. Мениджър в системата, обаче не може да променя кодове за достъп на други мениджъри в 
системата. 
 

Контролни панели серия ECLIPSE – Обобщена информация за Кодовете: 

Панел 
Макс. Брой 

кодове 
Брой 

цифри 
Главен 

Мениджър 
Макс. Брой 
Мениджъри 

Инженер Поддръжка 

ECLIPSE 8 8 4 1 1 1 - 

ECLIPSE 8+ 32 4 1 1 1 - 

ECLIPSE 16 32 4 1 1 1 - 

ECLIPSE 32 64 4/6 1 До 64 1 1 

ECLIPSE 99 99 4/6 1 До 99 1 1 
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Бърза таблица на адресите в меню 3. Кодове 

Текстово Меню Адрес Описание 
ECLIPSE  

8 8+ 16 32 99 

1. Потребители  

      XX. Потребител 1 X X Y  XX – Номер на потребител; Y - Опция 

            1. Опции 1 X X 0 Програмиране на опции  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

            2. Групи 1 X X 1 Присъединяване на групи  ✓ ✓ ✓ ✓ 

            3. Име 1 X X 2 Въвеждане на име на потребител ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

            4. Опции за четец 1 X X 3 Програмиране на опции за четец на карти ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

            5. График 1 X X 4 Присъединяване на график    ✓ ✓ 

            6. Функц.Бут(А) 1 X X 5 Задаване на функция на Бутон  или (A)  ✓ ✓ ✓ ✓ 

            7. Функц.Бутон (В) 1 X X 6 Задаване на функция на Бутон (B)  ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. Инженер  

      1. Код Инженер 0 0 0 0 Промяна на инженерен код ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      2. Код Поддръжка 0 0 0 1 Промяна на код за поддръжка    ✓ ✓ 

3. Дължина код 1 0 0 0 Програмиране на дължина на код     ✓ ✓ 

4. Клон. кодове 1 0 0 1 Автоматично клониране на кодове    ✓ ✓ 
 

 
Менютата в таблиците са описани за Потребител 01 (Главен Мениджър) и Потребител XX, като максималният 
брой на потребителите зависи от типа на панела.  
 

ПРАВА  
КОД 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 3. Кодове – 1. Потребители – 01. Потребител – 1. Опции 

АДРЕС 1010 

ОПЕРАЦИЯ 110+01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

No Текстово меню Адресно или операционно меню. 

1 Изключване 
Потребителският код може да извършва снемане на охраната от 
обекта. 

2 
Частично 
включване 

Потребителският код може да извършва частично включване под 
охрана тип “С оставане” или “Нощна”. 

3 Байпасиране Потребителският код може да елиминира зони в охранявания обект. 

4 Програмиране 
Потребителският код може да променя собственият си код, да 
преглежда паметта за събития, да разрешава/ забранява 
сигнализация “камбанка” (ECLIPSE 8). 

5 5. N.A 

6 6. N.A 

7 7. N.A 

8 МЕНИДЖЪР  

Потребителският код е с права на Мениджър в системата – може да 
програмира кодови комбинации и атрибути на други обикновени 
потребители и има пълен достъп до менютата за програмиране от 
Мениджър. 

 
Настройки по подразбиране: Всички права са разрешени 
 

Код ECLIPSE 8 ECLIPSE 8+ ECLIPSE 16 ECLIPSE 32 ECLIPSE 99 

01 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 8 
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ГРУПИ 
КОД 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 3. Кодове – 1. Потребители – 01. Потребител – 2. Групи 

АДРЕС 1011 

ОПЕРАЦИЯ 111+01 
 

 

 

 

 

Асоцииране на групи към Потребителски код 01. 
В това меню към Потребителски код 01 се асоциират тези групи, които да могат да се 
управляват от него. Може да се задават една или повече групи в зависимост от организацията 
на системата.  
При работа с текстови менюта, групата се избира с бутон “1” и се изключва с бутон “0”. 
При работа с адресни менюта, групата се избира с цифров бутон съответстващ на номера ѝ. 
Последващо натискане на същия бутон изключва групата*.  
Избраната конфигурация от групи се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
 

* За да асоциирате всички групи едновременно натиснете бутон “0”. 
Eclipse99: За да изберете група 10, натиснете последователно бутон  и 0; Група 11 – 

бутон  и 1, Група 12 – бутон  и 2 и т.н. За да изключите съответно същите групи, 
използвайте същата комбинация от бутони.  
 

Към Потребителски код 01 винаги е асоциирана поне една група. При останалите 
Потребителски кодове, забраняването на всички групи ще е равносилно на премахване 
на кода от системата, независимо от това дали към кода има зададени права. 
 

Възможно е асоциираните групи към устройството за управление (клавиатура или четец) да 
се различават от тези асоциирани към Потребителски код 01. В този случай 
потребителският код или карта ще може да работи само с тези групи, които са общи за 
него и устройството. Например, ако на кода е разрешено да работи с всички групи в 
системата, а на устройството за управление само с 1, 2, 3 и 4, то в този случай и кода ще 
може да работи само с тях (през това устройство).  
 

Настройка по подразбиране: ВСИЧКИ ГРУПИ 
 

ИМЕ 
КОД 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 3. Кодове – 1. Потребители – 01. Потребител – 3. Име 

АДРЕС 1012 

ОПЕРАЦИЯ 112+01 
 

 
Задаване на име за Потребителски код 01 
Името може да е с дължина до 16 знака – букви и цифри, включително интервалите. 
Буквите се избират с неколкократно натискане на съответния цифров бутон, до достигане на 
желаната. Курсорът се премества автоматично след избиране на буква или цифра на 
съответното място или ръчно с използване на стрелките. Ако трябва да се въведе директно 
цифра съответният бутон се натиска и задържа за 2-3 секунди.  
След приключване,  въведеното име се потвърждава с натискане на бутон ENTER.  
За подробности виж също точка 2.8 - Въвеждане на текст с LCD клавиатура. 
 

Настройка по подразбиране: User 01 
 
 

ПРАВА 
КАРТА 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 3. Кодове – 1. Потребители – 01. Потребител – 4. Опции за четец 

АДРЕС 1013 

ОПЕРАЦИЯ 113+01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задаване на опции на четец на безконтактни карти за Потребителски код 01. 
В това меню се програмират опции за карта за управление на охраната на обекта чрез 
използване на четец. В зависимост от програмираното в менюто, на Потребителски код 01 може 
да е разрешено да изключва и/ или включва охраната на обекта. 
 

В текстовите менюта всяка разрешена опция се индикира със символ “✓” след натискане на 
бутон “1” и се изключва с бутон “0”; при адресното и операционното меню – с разрешена цифра 
на дисплея (LCD клавиатури); и със светещ зонов светодиод (LED клавиатури). При клавиатури 
LED 8/16A разрешената опция се индикира със светещ цифров бутон.  
Въведените параметри се потвърждават с натискане на бутон ENTER. 
 

При адресното и операционно меню, типа на включването се задава с комбинация на параметри 
2 и 3. Параметърът се активира с натискане на цифров бутон, съответстващ на номера му. 
Последващо натискане на същия бутон деактивира параметъра.  



Серия ECLIPSE 8/8+/16/32/99 – Описание за програмиране от инженер

 

 
33 

 

 

 

 

В менюто се настройват опциите: 

No Текстово меню Адресно или операционно меню. 

1 ИЗКЛЮЧВАНЕ 

Разрешаване/ забрана за изключване на охраната чрез четец на 
карти от Потребителски код 01. 
Разрешено (1) – Потребителски код 01 може да изключва охраната 
през четец. 
Забранено () – Потребителски код 01 не може да изключва 
охраната през четец. 

2 
ОПЦИИ ЗА 
ВКЛЮЧВАНЕ 

Параметри 2 и 3 се задават в определена комбинация за определяне 
на опциите за включване с използване на четец на карти: 

Опции за 
включване 

Адрес 
Тип на включване 

2 3 

Забр. Вкл.   Забранено включване 

Пълно Вкл.  3 Режим „Пълно включване“ 

Вкл. с остав. 2  Режим „Включване с оставане“ 

Нощна охрана 2 3 Режим „Нощна охрана“ 
 

3 
ОПЦИИ ЗА 
ВКЛЮЧВАНЕ 

 
Настройки по подразбиране: ИЗКЛЮЧВАНЕ; НОЩНА ОХРАНА 

 
 
 

ГРАФИК 
КОД 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 3. Кодове – 1. Потребители – 01. Потребител – 5.График 

АДРЕС 1014 

ОПЕРАЦИЯ 114+01 
 

 

 

Задаване на времеви график за Потребителски код 01 
Задаване на времеви график за работа със системата за Потребителски код 01. Кодът ще е 
активен за времето на действие на времевия график. 
В менюто се задава номер на времеви график от 1 до 8 (Eclipse 32) и от 01 до 16 (Eclipse 99).  
Ако не е необходимо кода да работи по определен времеви график се въвежда стойност 0. 
Параметърът се променя с натискане на цифров бутон, съответстващ на номер времеви график 
и се потвърждава с бутон ENTER. За подробности виж Меню “7. Графици”. 
  

Настройка по подразбиране: 0 
 
 
 

ПОТР. 1 
БУТОН  

(А) 

ТЕКСТ МЕНЮ 3. Кодове – 1. Потребители – 01. Потребител – 6. Функц. Бутон  (A) 

АДРЕС 1015 

ОПЕРАЦИЯ 115+01 
 

 

 

 

 

 

 

Задаване на функционалност на бутон “” или “А” на дистанционно управление 
В това меню се програмира функционалност на бутон “” на двупосочно дистанционно 
управление BRAVO RC, или бутон “A” на еднопосочно дистанционно BRAVO RC-41 или BRAVO 
RC-11, обучено към безжичен разширител Eclipse WL в системата.  
 

Може да се задава само една опция за бутон “” или “A” на дистанционно управление. 
 

За функция на бутон “” или “A” може да се програмира една от следните опции: 

Текстово 
меню 

Адресно 
Описание 

Изключена 0 Бутона не се използва. 

Нощна охрана 1 С бутона може да се включва Нощна охрана. 

Вкл. с оставане 2 С бутона може да се реализира Включване с оставане. 

Пожар  3 С бутона се подава алармен сигнал Пожар. 

Медицинска  4 С бутона се подава сигнал за Медицинска аларма. 

Полиция 5 С бутона се подава алармен сигнал Полиция. 

PGM Switch 
(Ключ) 

6 
Активиране на PGM изход при настроено активиращо събитие 
“BRAVO RC btn” (събитие номер 42) – виж също меню “5. Изходи 
– 2. PGMи – XX. PGM – 4. Активиране” (адрес 3013). 

 

При работа с текстови менюта, опцията се избира с бутон “1” и се изключва с бутон “0”. 
При работа с адресни менюта, опцията се избира с цифров бутон съответстващ на номера ѝ. 
Избраната опция се потвърждава с бутон ENTER. 
Настройка по подразбиране: ИЗКЛЮЧЕНА (няма функционалност) 
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ПОТР. 1 
БУТОН (В) 

ТЕКСТ МЕНЮ 3. Кодове – 1. Потребители – 01. Потребител – 7. Функц. Бутон (В) 

АДРЕС 1016 

ОПЕРАЦИЯ 116+01 
 

 

 

 

 

Задаване на функционалност на бутон “В” на дистанционно управление 
В това меню се програмира функционалност на бутон “B” на еднопосочно дистанционно 
BRAVO RC-41, обучено към безжичен разширител Eclipse WL в системата.  
 

Може да се задава само една опция за бутон на “В” на дистанционно управление. 
 

Опциите за работа на бутон “B” са същите описани за меню “6. Функц. Бутон  (A)”. Изберете 
опцията и потвърдете с бутон ENTER. 
 

Настройка по подразбиране: ИЗКЛЮЧЕНА (няма функционалност) 

 
 
ВАЖНО! 
 

Работа с безжичен разширител Eclipse WL се поддържа от контролни алармени панели Eclipse 8+, Eclipse 
16, Eclipse 32 и Eclipse 99, като броят на поддържаните дистанционни управления е следният: 
- Eclipse 8+ - до 32 дистанционни управления 
- Eclipse 16 - до 32 дистанционни управления 
- Eclipse 32 - до 64 дистанционни управления 
- Eclipse 99 - до 99 дистанционни управления 
 

Всички обучени BRAVO дистанционни се присъединяват автоматично към номерата на потребителите в 
системата: 
BRAVO Дистанционно 1 към Потребител 1, 
BRAVO Дистанционно 2 към Потребител 2, 
... 
BRAVO Дистанционно 99 към Потребител 99 
 

Внимание: Към един панел Eclipse могат да се присъединят до 4 отделни безжични разширителя 
Eclipse WL. Kъм Потребител 01 се присъeдиняват всички дистанционни обучени към позиция 01 на 
всеки безжичен разширител, към Потребител 02 ще се присъдинят всички дистанционни обучени 
към позиция 02 и т.н. По този начин към всеки Потребител могат да се присъединят до 4 различни 
BRAVO дистанционни, като всяко едно от тях ще бъде активно само в обхвата на безжичния 
разширител, към който е присъединено. 
Не забравяйте, че функцията на специализираните програмируеми бутони “”, “A” или “B” при 
всички дистанционни ще бъде еднаква, тъй като тяхното действие (опция) се настройва към един 
Потребител (към неговия номер), а не за всяко от дистанционните поотделно.  
 

Таблица на дистанционни от серия BRAVO съвместими за управление на контролен панел Eclipse, при 
добавен безжичен разширител Eclipse WL (устройство WEXP): 

BRAVO RC BRAVO RC-41 BRAVO RC-21 BRAVO RC-11 

    

Двупосочно дистанционно 
управление с 4 бутона. 
- Програмируем бутон “” 
Меню:  
“6. Функц. Бутон  (A)”. 

Еднопосочно 
дистанционно управление 
с 4 бутона. 
- Програмируем бутон “A” 
Меню:  
“6. Функц. Бутон  (A)” 
- Програмируем бутон “B” 
Меню:  
“7. Функц. Бутон (В)” 

Еднопосочно 
дистанционно управление 
с 2 бутона. 
- Няма бутони с 
програмируема 
функционалност.  
 

Еднопосочно 
дистанционно управление 
с 1 бутон. 
- 1 бутон в възможност за 
програмиране на функция 
„Паника“. 
Меню:  
“6. Функц. Бутон  (A)” 

 
Потребителски кодове от 02 до 08/ 32/ 64/ 99 се настройват по аналогичен начин. Правата на потребителите 
задавани в меню “3. Кодове – 1. Потребители – XX. Потребител – 1. Опции” (адреси 1хх0 или операции 110 + 
хх, където хх е номер на потребител), могат да се променят или напълно да се изтрият според нуждите на 
системата. 
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ПРАВА  
КОД ХХ  

ТЕКСТ МЕНЮ 3. Кодове – 1. Потребители – xx. Потребител – 1. Опции 

АДРЕС 1xx0 

ОПЕРАЦИЯ 110+xx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на Потребителски код ХХ (където ХХ е номер от 02 до 99 според типа на панела). 
В текстовите менюта за програмиране, опциите се разрешават с натискане на бутон 1 и се 
изключват с бутон 0.  
В адресните и операционни менюта, опцията се активира с натискане на цифров бутон, 
съответстващ на номера ѝ. При следващо натискане на бутона опцията се изключва. За 
разрешаване/ забрана на всички опции едновременно се натиска бутон “0”. 
Функции на атрибутите за права на Потребителски код ХХ са: 

No Текстово меню Адресно или операционно меню. 

1 Изключване 
Изключване на охраната от обекта: 
Разрешено (1) – с кода може да се изключва охраната 
Забранено () – с кода не може да се изключва охраната 

2 
Частично 
включване 

Частично включване тип „С оставане“ или „Нощна охрана“: 
Разрешено (2) – с кода може да се извършва частично включване 
Забранено () – с кода не може да се извършва частично 
включване  

3 Байпасиране 
Елиминиране на зони в охранявания обект: 
Разрешено (3) – с кода могат да се елиминират зони 
Забранено () – с кода не могат да се елиминират зони 

4 Програмиране 

Програмиране - промяна собствен код, преглед на паметта за 
събития, разрешава/ забранява сигнализация “камбанка” (ECLIPSE 
8): 
Разрешено (4) – с кода може да се извършва програмиране 
Забранено () - с кода не може да се извършва програмиране 

5 N.A 

6 N.A 

7 N.A 

8 МЕНИДЖЪР  

Мениджър в системата – може да програмира кодови комбинации и 
атрибути на други обикновени потребители в системата и има 
достъп до менютата за програмиране от Мениджър: 
Разрешено (8) – кода има права на Мениджър 
Забранено () - кода няма права на Мениджър 

 

При разрешена опция 8. Мениджър, трябва задължително да е разрешена и опция  
“4. Програмиране”! 
 

Настройки по подразбиране: 

Номера кодове ECLIPSE 8 ECLIPSE 8+ ECLIPSE 16 ECLIPSE 32 ECLIPSE 99 

02-08 1, 2 
1, 2 1, 2 

1, 2 
1, 2 

09-32 

 33-64 
  

65-99  
 

 

КОД 
ИНЖЕНЕР 

ТЕКСТ МЕНЮ 3. Кодове – 2. Инженер – 1. Код Инженер 

АДРЕС 0000 

ОПЕРАЦИЯ 000 
 

  
Инженерен код 
Този код има пълни права за програмиране на всички инженерни менюта. 
След вход в менюто, първо трябва да се изтрие текущата кодова комбинация, като се 
натисне продължително бутон “0”. Клавиатурата издава звуков сигнал за потвърждение и 
очаква въвеждане на нов 4/6-цифрен код* на инженер (виж също описанието на адрес 1000). 
Промяната се потвърждава с бутон ENTER. 
 
* Контролен панел ECLIPSE 8/8+/16 позволява работа само с 4-цифрени кодове.  
 

Инженерен код по подразбиране: 7777 
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КОД  
ПОДДР. 

ТЕКСТ МЕНЮ 3. Кодове – 2. Инженер – 2. Код Поддр. 

АДРЕС 0001 

ОПЕРАЦИЯ 001 
 

 

 

 

Код за поддръжка 
Този код има права за достъп до всички инженерните менюта, с изключение на менюта  
“3. Кодове” и “8. Комуникатор” (адреси 1ххх и 6ххх). 
По подразбиране (заводски настройки) няма зададена кодова комбинация. Непосредствено 
след вход в менюто трябва да се въведе 4/6-цифрена кодова комбинация и да се потвърди с 
бутон ENTER. За да изтриете вече въведен код, след вход в менюто първо трябва да 
натиснете продължително бутон “0”. Клавиатурата издава звуков сигнал за потвърждение и 
очаква въвеждане на нов 4/6-цифрен код за поддръжка (виж също описанието на меню “3. 
ДЪЛЖИНА КОД” - адрес 1000). Промяната се потвърждава с бутон ENTER. 
 

Код за поддръжка по подразбиране: Няма 

 
 

ДЪЛЖИНА 
КОД 

ТЕКСТ МЕНЮ 3. Кодове – 3. Дължина Код 

АДРЕС 1000 

ОПЕРАЦИЯ 100 
 

 

 

 

Задаване на брой цифри за кодовете на достъп 
Системата позволява работа с 4- и 6-цифрени кодове: Инженер, Поддръжка и 
Потребители. 
 

Всяко натискане на цифров бутон, или стрелките, сменя алтернативно стойността на 
параметъра. Избраната стойност се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
 

В менюто се настройват параметрите: 

4 цифри Достъпа в системата се осъществява с помощта на 4 цифрени кодове. 

6 цифри Достъпа в системата се осъществява с помощта на 6 цифрени кодове. 
 

При превключване от 4- към 6-цифрен код, в края на всеки код автоматично ще се 
добавят цифрите 00. Например 4-цифрен код 1234, в 6-цифрен вариант ще стане 
123400. 
 

При превключване от 6- към 4-цифрен код ще бъдат валидни САМО първите 4 
цифри, например код 123456 ще стане 1234. Поради възможността от съвпадение на 
кодове, превключването от 6- към 4-цифрен код НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА! 
 

При задаване на опция “EN50131 Grade 3” в меню “2. Настройки – 15. Стандарт”, 
дължината на кода автоматично се превключва на 6 цифри и не може да бъде променяна!  
 

Настройка по подразбиране: 4 цифри 

 

 

КЛОНИРАНЕ 
НА КОДОВЕ 

ТЕКСТ МЕНЮ 3. Кодове - 4. Клон.Кодове 

АДРЕС 1001 

ОПЕРАЦИЯ 101 
 

 

 

Клониране на параметри на потребителски кодове 
Меню за копиране (клониране) на опции, права, принадлежност, времеви графици и 
управление с безконтактни карти за потребителски кодове. Единствения параметър, който не 
се клонира са потребителските кодови комбинации за достъп – те могат да се задават само 
от менютата за програмиране от Мениджър. 
Информацията за копиране се задава в три цифрови секции със следното значение: 
 

      
 
 
 
Могат да се копират само поредни номера на кодове. Ако е необходимо копиране на 
параметри само към един код, тогава в полето “Последен” се въвежда 00 или същия номер на 
код. Натиснете бутон ENTER, за да стартирате копирането. 

Източник – Код източник; въвежда се номер на код, чийто 
параметри ще бъдат копирани. В примера – Потр. 03 
Първи – Номер на код на потребител, от който ще 

започне копирането на параметри. В примера – Потр. 04 

Последен – Номер на код на потребител, с който ще 

завърши копирането на параметри. В примера – Потр. 10 

 
Източник 

 
Първи 

 
Последен 
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4. ВХОДОВЕ 
В меню “4.Входове” се въвеждат настройки на параметри свързани с работата на зоните в системата.  
Някои от менютата са достъпни за програмиране само през LCD клавиатура! 
 

Контролни панели серия ECLIPSE – Обобщена информация за Зоните: 

Панел Макс. 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 ✓ 

 
Бърза таблица на адресите в меню 4. Входове 

Текстово меню Адрес Описание 
ECLIPSE  

8 8+ 16 32 99 

1. Свързване 2 0 0 0 Задаване на тип на свързване в зоните ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. Авто. байпас 2 0 0 1 Брой сработвания в режим Байпас     ✓ ✓ 

3. Незаб. зона 2 0 0 2 Разрешаване на зони тип Незабавна    ✓ ✓ 

4. Брояч на импулси  

      1. Брой импулси 2 0 0 3 Задаване на брой импулси  ✓ ✓ ✓ ✓ 

      5. Време за бр. имп. 2 0 0 4 Задаване на време за брой импулси   ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. Зони  

      XX. Зона 2 X X Y XX – Номер на зона; Y - Опция ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

            1. Присъединяване 2 X X 0 Присъединяване на зони към физ. входове  ✓ ✓ ✓ ✓ 

            2. Тип 2 X X 1 Задаване тип на зона ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

            3. Групи 2 X X 2 Присъединяване на зони към групи  ✓ ✓ ✓ ✓ 

            4. Опции 1 2 X X 4 Задаване на основни опции за работа  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

            5. Опции 2 2 X X 5 Задаване на допълнителни опции  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

            6. Ключалка 2 X X 6 Задаване на опции за Зона тип Ключалка ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

            7. Допълнителна 2 X X 7 Задаване на опции за Зона тип Допълнит.    ✓ ✓ 

            8. Име 2 X X 8 Задаване на име за зона ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

            9. Съпрот. на зона 2 X X 9 Преглед на съпротивлението по линията ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. Клониране на зони 2 0 0 5 Автоматично клониране на зони    ✓ ✓ 

 

ТИП 
СВЪРЗВАНЕ 

ТЕКСТ МЕНЮ 4. Входове – 1. Свързване 

АДРЕС 2000 

ОПЕРАЦИЯ 200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип на свързване в зоните 
Избраният тип на свързване важи за всички зони в системата, включително клавиатурните и 
тези добавени чрез зонов разширител. 
Избира се номер на схема от 1 до 9 от посочените диаграми на свързване, в зависимост от 
типа и конфигурацията на системата. 
 
ECLIPSE 8 поддържа само единично свързване в зоните – схеми от 1 до 5. 
ECLIPSE 8+ поддържа единично и сдвоено свързване в зоните – схеми от 1 до 9. 
ECLIPSE 16 поддържа само единично свързване в зоните – схеми от 1 до 5. 
ECLIPSE 32 поддържа единично и сдвоено свързване в зоните – схеми от 1 до 9. 
ECLIPSE 99 поддържа единично и сдвоено свързване в зоните – схеми от 1 до 9. 
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Диаграми на свързване: 

 
 

 
 

Настройка по подразбиране: [2] 

 

АВТО 
БАЙПАС 

ТЕКСТ МЕНЮ 4. Входове – 2. Авто.байпас  

АДРЕС 2001 

ОПЕРАЦИЯ 201 
 

 

 

Брой сработвания в режим Байпас 
В менюто се въвежда брой сработвания (брой алармени цикъла от 1 до 9) в един режим на 
охрана, които трябва да се осъществят за зона със зададена опция “1. Авто Байпас”. След 
достигане на посочения брой сработвания съответната зона ще бъде байпасирана 
автоматично. При снемане на охраната и последващо поемане под охрана, съответната зона 
ще бъде поета под охрана. 
Програмиране на стойност 0 в менюто, забранява автоматичното байпасиране на зони дори и 
при програмиран параметър “1. Авто Байпас” в меню “4.Опции 1” (адрес 2хх4, където хх е 
номер на зона). 
 

Настройка по подразбиране: [6] 
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НЕЗАБАВНИ 
ЗОНИ 

ТЕКСТ МЕНЮ 4. Входове – 3. Незабавна зона 

АДРЕС 2002 

ОПЕРАЦИЯ 202 
 

 

 

Разрешаване на зони от тип Незабавна 
В менюто се разрешава или забранява нарушаването на зони от тип Незабавна по време на 
изходно време. Внимание: Незабавната и входно-изходна зони трябва да са присъединени 
към една и съща група!  
С разрешаването на този режим на работа е възможно да се намали вероятността за фалшив 
алармен сигнал от грешка на потребителя. 
Състоянието на параметъра се променя с натискане на произволен цифров бутон. 
 

В менюто се настройват параметрите: 

ИЗКЛЮЧЕНО Забранява се нарушаването на Незабавни зони при изходно време. 

ВКЛЮЧЕНО Разрешава се нарушаването на Незабавни зони при изходно време. 
 

Настройка по подразбиране: ИЗКЛЮЧЕНО 

 
 

БРОЙ 
ИМПУЛСИ 

ТЕКСТ МЕНЮ 4. Входове – 4. Брояч на импулси  – 1. Бр. Импулси 

АДРЕС 2003 

ОПЕРАЦИЯ 203 
 

 

 

 

 

Брояч на импулси тип “Pulse count” 
В менюто се въвежда брой импулси в режим “Pulse Count” (Броене на импулси). 
Възможни са стойности в интервал от 2 до 9 импулса. При въвеждане на стойност 0 режим 
“Pulse count” се блокира и зоната работи с нормалното време за детекция на сработване. 
Алгоритъмът на работа на зона в режим “Pulse count” е описан в меню “4.Входове – 5.Зони – 
01.Зона – 5. Опции 2” (адрес 2015), опция “Брояч на импулси”. 
 
Настройка по подразбиране: [0] 

 
 

ВРЕМЕ 
ИМПУЛС 

ТЕКСТ МЕНЮ 4.Входове – 4. Брояч на импулс – 2. Вр. за бр.имп. 

АДРЕС 2004 

ОПЕРАЦИЯ 204 
 

 

 

 

 

Време за зони тип “Pulse count” 
В менюто се въвежда време за зони тип “Pulse Count”. Времето е в интервал от 0 до 255 сек. 
Виж също меню “4.Входове – 5.Зони – 01.Зона – 5. Опции 2” (адрес 2015). 
 
Настройка по подразбиране: [000] 

 
 

Следващите менюта са за програмиране на Зона 01. Програмирането на Зони 02-99 се извършва по 
аналогичен начин, като максималният брой номера на зони зависи от типа на панела.  
 

ПРИСЪЕД. 
ЗОНА 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 4. Входове – 5. Зони – 01. Зона – 1. Присъединяване 

АДРЕС 2010 

ОПЕРАЦИЯ 210 + 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на устройство и номер на вход за Зона 1 

На този адрес инсталаторът въвежда номер на устройството и пореден номер на негов вход, 
който ще е присъединен към Зона 1. 
В максималната конфигурация на централа Eclipse 8+/16 могат да се програмират 16 зони. 
В максималната конфигурация на централа Eclipse 32 могат да се програмират 32 зони в 
различни варианти и в зависимост от използвания тип на свързване в зоните. 
В максималната конфигурация на централа Eclipse 99 могат да се програмират 99 зони в 
различни варианти и в зависимост от използвания тип на свързване в зоните. 

Всички зони от 01 до 99 са свободни за програмиране – задават се номер на устройство 
свързано към системната шина и номер на негов вход за зона – виж също примерите след 
описанието на този адрес.  
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ВАЖНО: Безжичните устройства, обучени към безжичен разширител Eclipse WL от тип 
PIR, MC, FL, FD и SR също трябва да се присъединят към свободни зони в системата, 
като им се зададе и тип съответстващ на работата им (MC - зона тип “Входно-изходна”; 
PIR – зона тип “Незабавна”; FD – зона тип “Пожарна”; FL - зона тип “Паника”; SR – зона тип 
“Тампер” за сигнализиране при неправомерно отваряне на кутията на сирената). 

При реализиране на сдвоено свързване в зоните (тип на свързване от 6 до 9) към всяка 
зона се обособява втора логическа. Този тип обособяване важи и за зоните в клавиатури, 
четци на карти и разширители. Забележка: За зони, към които са присъединени безжични 
устройства, сдвоено свързване не се поддържа! 
При програмиране на PGM4 като пожарна зона в меню “5. Изходи – 1. Настройка PGM” 
(адрес 3000) тя се асоциира към устройство 1, което представлява платката на 
контролния панел, с номер 99. На избран от инсталатора свободен адрес за зона се 
задава устройство [01] и номер на вход/ зона [99]. 
 

Задаване на номер устройство и номер вход/ зона за клавиатура 

Всички клавиатури от серия Eclipse разполагат с допълнителен вход, за който важат всички 
общи настройки за зони. За да се добави към конфигурацията на системата, клавиатурната 
зона трябва да се асоциира към добавено в панела устройство – клавиатурата към която 
принадлежи, като се програмира към свободна зона, в зависимост от системната 
конфигурация – меню “4. Входове – 5. Зони – XX. Зона – 1. Присъединяване” (адрес 2xx0, 
където xx е номер на зона от 01 до16/32/99 (зависи от типа на панела). 
 

Пример 1. Устройство 02 е обучена клавиатура към контролния панел, която има една 
самостоятелна зона. Избираме номер на свободна зона, например 15, към която да 
присъединим зоната в клавиатурата. Влизаме в инженерно меню “4. Входове - 5. Зони –  
15. Зона - 1. Присъединяване” (адрес 2150), и въвеждаме номер на устройство 02 и номер 
на вход 01. Екрана има вида: 
 

 
 

Пример 2. Устройство 10 е обучен разширител на зони към контролния панел, който 
разполага с 8 самостоятелни входа. Избираме номер на свободна зона, например 20, към 
която да присъединим първата зона на разширителя Влизаме в инженерно меню “4. 
Входове - 5. Зони – 20. Зона - 1. Присъединяване” (адрес 2200), и въвеждаме номер на 
устройство 10 и номер на вход 01. Екрана има вида: 
 

 
 

За да използваме втората самостоятелна зона на същия разширител трябва да я 
присъединим към друга свободна зона в системата – например 21. По аналогичен начин се 
реализира присъединяването на останалите зони на разширителя към свободни зони към 
панела. 

 

ТИП НА 
ЗОНА 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 4. Входове – 5.Зони – 01. Зона – 2. Тип 

АДРЕС 2011 

ОПЕРАЦИЯ 211 + 01 
 

 
 

В това меню се определя типа на работа на зоната. 
За зона може да бъде избран само един тип! 
 

При работа с текстови менюта се използват стрелките, за да се изведе желания тип на 
екрана, а след това се потвърждава с бутон ENTER. 
При работа с адресни менюта се въвежда номера съответстващ на избрания тип – 01, 02 и 
т.н. Възможните типове на зони са описани в приложената таблица по-долу.  

No Тип Описание 

00 Изключена Зоната не се използва. 

01 
Входно- 
Изходна  

Входно-изходна зона (1). 
Осигурява време за поемане и снемане на охраната на обекта. След поемане 
под охрана, задействането на датчик в тази зона не предизвиква аларма до 
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изтичане на програмираното изходно време за групата (групите), към които е 
асоциирана зоната. 
При нарушаване на зоната в режим на охрана, аларма не се предизвиква преди 
изтичане на програмираното ВХОДНО ВРЕМЕ 1 (Вх.1) в меню  
“6. Групи – 5. Групи – 1. Група – 02. Входно време” за групата (групите), към 
които е асоциирана зоната. По време на входното и изходното време се 
задейства непрекъснат звуков сигнал от зумера на клавиатурата.  
При режим Нощна охрана за зоните от тип входно-изходна не се стартира 
отчитане на време за вход или изход и задействането на датчик в тях ще е 
незабавно – програмираните изходи от тип АЛАРМА И СИРЕНА, както и 
комуникатора ще се задействат моментално. 

02 Зависима 

Зависима зона. 
Това е алармена зона, активна само когато обекта е поет под охрана от тип 
“Пълно включване” или “Включване с оставане” и при отваряне активира 
програмируеми изходи тип АЛАРМА И СИРЕНА, и комуникатора. 
Активирането на зоната по време на входно-изходно време не предизвиква 
алармена ситуация, когато задействаната ВХОДНО-ИЗХОДНА и ЗАВИСИМА 
зона са присъединени към една и съща група. 
В режим на охрана от тип “Нощна”, задействането на датчик в зона от тип 
ЗАВИСИМА ще стартира отчитане на входно време. 
Когато системата не е поета под охрана, активирането ѝ се индикира с мигане 
на съответния светодиод при клавиатура LED и изписване на номера ѝ при 
клавиатура LCD, и продължава до затваряне (деактивиране) на съответната 
зона. (При панел ECLIPSE 32/99 е възможно да е включен “Поверителен режим” 
за работа на клавиатурата, при който индикацията на екрана е изключена). 

03 
Незабавна 
зона 

Незабавна зона. 
Алармена зона, която е активна само когато обекта е поет под охрана. Зоната е 
с моментално действие и активира програмируеми изходи тип “АЛАРМА” и тип 
“СИРЕНА”, както и комуникатора. 
Когато системата не е поета под охрана, активирането на зоната се индикира с 
активиране на номера на съответната зона за времето, през което тя е 
отворена. 
Зона от тип НЕЗАБАВНА може да се нарушава докато тече изходно време 
(активирана входно-изходна зона), когато в меню “4. Входове – 3. Незаб. зона” 
(адрес 2002) е зададена настройка ВКЛЮЧЕНО и двете зони (ВХОДНО-
ИЗХОДНАТА и НЕЗАБАВНАТА) са присъединени към една и съща група. 

04 Пожарна 

24-часова пожарна зона. 
Позволява свързване на  пожароизвестителни детектори към системата чрез 
релейна основа 12V. Те трябва да разполагат с нормално затворен релеен 
изход в неактивно състояние. При активиране на зоната се задействат изходи 
тип “СИРЕНА”, програмируемите изходи тип “ПОЖАР”, както и комуникатора на 
централата. Пожарните зони са с най-висок приоритет при индикация на 
алармени събития в системата. 

05 Паника 

24-часова зона против нападение. 
При задействане на зоната се активират програмируемите изходи от тип 
ПАНИКА, тип СИРЕНА и вградения цифров комуникатор.  
Зоните от тип Паника ще работят в режим “тиха паника” при програмиран 
атрибут “3. Тиха аларма” в меню “4. Входове – 5. Зони – XX. Зона – 5. Опции 2” 
(адрес 2хх5), като хх е номер на зона. В този случай при задействане на зоната 
няма да се отчете никаква информация на клавиатурите (звукова или 
светлинна), като единствено ще се изпрати съобщение към станция за 
мониторинг. 
При въвеждане на валиден потребителски код светват постоянно светодиод 
“MEMORY” и светодиода/ номера на задействаната зона и група. Изтриването 
на индикацията за памет се извършва с въвеждане на валиден потребителски 
код, мениджърски код или при следващо включване под охрана. 

06 Тампер 

24-часова антисаботажна зона. 
Активирането на този тип зона задейства изход тип “СИРЕНА”, програмируеми 
изходи тип “ТАМПЕР” и комуникатора на централата. 
Когато обектът е снет от охрана и изход тип ТАМПЕР е програмиран като 
“ИЗКЛЮЧЕНО” в меню “2. Настройки – 6. Звуч. тампер” (адрес 0016), при 
активиране на зоната на клавиатурите ще се изпише съобщение за проблем 
ТАМПЕР (но без звуков сигнал) и ще се изпрати съобщение към станция за 
мониторинг. Когато настройката в менюто е “ВКЛЮЧЕНО”, активирането на 
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зоната при свалена охрана ще предизвика и звучен сигнал от клавиатурите. При 
включена охрана програмираните настройки в менюто не се отчитат. 

07 
Медицин-
ска 

24-часова медицинска зона. 
При задействане на този тип зона се установяват в активно състояние 
програмируемите изходи тип “МЕДИЦИНСКА”, изходи тип “СИРЕНА”, 
задействат се комуникатора и сирените в системата. Независимо от 
състоянието на системата на клавиатурите се активира номера на 
задействаната зона. Зоните от тип “МЕДИЦИНСКА” ще работят в режим “тиха 
паника” при програмиран атрибут “3. Тиха аларма” в меню “4. Входове – 5. Зони 
– XX. Зона – 5. Опции 2” (адрес 2хх5), като хх е номер на зона. В този случай 
при задействане на зоната няма да се отчете никаква информация на 
клавиатурите (звукова или светлинна), като единствено ще се изпрати 
съобщение към станция за мониторинг. 
При въвеждане на валиден потребителски код светват постоянно светодиод 
“MEMORY” и светодиода/ номера на задействаната зона и група. Изтриването 
на индикацията за памет се извършва с въвеждане на валиден потребителски 
код, мениджърски код или при следващо включване под охрана. 

08 Ключалка 

24-часова алармена зона, тип ключалка. 
При задаване на този тип зона, съответния вход на панела се използва за 
подаване на сигнал за поемане и снемане на охраната чрез ел. ключалка 
(електронна брава). Програмира се типа на входното въздействие: 

• С импулс, в меню “4. Входове – 5. Зони – XX. Зона – 6. Ключалка” опция 
“СмянаНиво/Latch” е забранена (адрес 2xx6 – опция 1 е изключена); 
• При активиране или зона в нормално състояние, в меню “4. Входове – 5. 
Зони – XX. Зона – 6. Ключалка” опция “СмянаНиво/Latch” е разрешена (адрес 
2xx6 – опция 1 е включена). 

Поемането под охрана е само в режим “Пълно включване” и ще се извърши 
само ако системата е в готовност - всички зони са в неактивно състояние 
(затворени). Допълнителните атрибути за този тип зона се програмират в меню  
“4. Входове – 5. Зони – XX. Зона – 6. Ключалка” (адрес 2xx6). 

09 
Допълни- 
телна 

24-часова допълнителна зона. 
При задаване на този тип зона, съответно трябва да се програмира и номер на 
атрибут AUX в меню “4. Входове – 5. Зони – XX. Зона – 7. Допълнителна” (адрес 
2хх7), като хх е номер на зона.  
Зоните от тип “ДОПЪЛНИТЕЛНА” ще работят в режим “тиха паника” при 
програмиран атрибут “3. Тиха аларма” в меню “4. Входове – 5. Зони – XX. Зона – 
5. Опции 2” (адрес 2хх5), като хх е номер на зона. В този случай при 
задействане на зоната няма да се отчете никаква информация на клавиатурите 
(звукова или светлинна), като единствено ще се изпрати съобщение към 
станция за мониторинг. 

10 
Входно- 
Изходна 2 

Входно-изходна зона (2). 
Работата на зоната е същата както е описано за тип зона Входно-Изходна (1), 
но в случай на задействане се стартира ВХОДНО ВРЕМЕ 2 (Вх.2) зададено в 
меню “6. Групи – 5. Групи – 1. Група – 02. Входно време”. 

 
 

Настройки по подразбиране: 

Номер 
на зона 

Тип 

ECLIPSE 8 ECLIPSE 8+ ECLIPSE 16 ECLIPSE 32 ECLIPSE 99 

01 Зависима Вх.-Изх. (1) Вх.-Изх. (1) Вх.-Изх. (1) Вх.-Изх. (1) 

02 Незабавна Зависима Зависима Зависима Зависима 

03 Незабавна 

Изключена Изключена 
Изключена 

Изключена 

04 Незабавна 

05 
Изключена 

06 

07 Вх.-Изх. (1) 

08 Изключена 

09-16  
17-32    

33-99     
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ГРУПИ 
ЗОНА 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 4. Входове – 5. Зони – 01. Зона – 3. Групи 

АДРЕС 2012 

ОПЕРАЦИЯ 212 + 01 
 

 

 

 

 

Асоцииране на Групи към Зона 01 
В това меню към ЗОНА 1 се асоциират тези групи, към които зоната принадлежи. Могат да се 
задават една или повече групи в зависимост от организацията на системата. 
При работа с текстови менюта, групата се избира с бутон “1” и се изключва с бутон “0”. 
При работа с адресни менюта, групата се избира с цифров бутон съответстващ на номера ѝ. 
Последващо натискане на същия бутон изключва групата*.  
Избраната конфигурация от групи се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
 

* За да асоциирате всички групи едновременно натиснете бутон “0”. 
Eclipse99: За да изберете група 10, натиснете последователно бутон  и 0; Група 11 – 
бутон  и 1, Група 12 – бутон  и 2 и т.н. За да изключите съответно същите групи, 
използвайте същата комбинация от бутони.  
 

Зоната ще бъде неактивна, ако към нея няма присъединени групи! 
 

Настройка по подразбиране: ГРУПА 1 
 

АТРИБ. 1 
ЗОНА 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 4.Входове – 5. Зони – 01. Зона – 4. Опции 1 

АДРЕС 2014 

ОПЕРАЦИЯ 214 + 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задаване на Основни опции за работа за Зона 01 
За зона може да се зададе повече от една опция. При работа с текстови менюта, опцията се 
избира с бутон “1” и се изключва с бутон “0”. Даден атрибут се задава чрез натискане на 
цифров бутон със съответния номер. При работа с адресни или операционни менюта, 
избрана опция се индикира с активиране на номера на натиснатата цифра. Последващо 
натискане на същата цифра ще отмени опцията и ще деактивира номера. 
 

При работа с адресни или операционни менюта можете да използване бутон “0”, за да 
зададете всички опции едновременно. 
 

Опции с номера от 1 до 7 могат да се задават само за определени типове зони – виж 
таблицата за валидност на опции! 
Опции 1, 7 и 8 не са достъпни за програмиране в панел ECLIPSE 8/8+/16. 
 

Функции на Основните опции: 

No Опции Описание 

1 АвтоБайпас 
Автоматично байпасиране на зоната след достигане на зададения 
брой алармени цикъла настроени в меню “4. Входове – 2. Авто. 
байпас” (адрес 2001), за един режим на охрана. 

2 Байпас 
Със задаване на тази опция за съответната зона се дава 
възможност тя да се байпасира от потребител или мениджър в 
системата. 

3 
Включване с 
оставане 

Зоната няма да се охранява в режим „Включване с оставане“. Със 
задаване на тази опция за съответната зона се дава възможност тя 
да се байпасира в режим “Включване с оставане”. 

4 Нощна охрана 
Зоната няма да се охранява в режим “Нощна охрана”. Със задаване 
на тази опция за съответната зона се дава възможност тя да се 
байпасира в режим “Нощна охрана”. 

5 
Включване 
след 
затваряне 

Ако в момента на подаване на командата за включване, зоната е 
отворена, то групата ще бъде включена, а съответната зона ще 
бъде поета под охрана след като се възстанови. 

6 
Двойно 
действие 

Задаване на режим на работа “Двойно действие”. При първо 
задействане на детектор в зоната под охрана се стартира времеви 
интервал от 1 до 5 мин (меню “6. Групи – 2. Двойно действие”, адрес 
4001). Ако в рамките на този интервал се получи второ задействане 
на детектор в същата или друга зона се регистрира алармена 
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ситуация.  
Алармена ситуация се регистрира и ако до 15 секунди след първото 
активиране на детектор в зоната няма възстановяване. 
Забележка: Не важи за зони с присъединен безжичен детектор 
BRAVO PIR. За да работи BRAVO PIR в режим “Двойно действие” 
трябва само да е поставен джъмпер на изводите на платката му. 

7 
Входно/ 
изходна финал 

Зоната се охранява като тип Входно/ изходна. 
Охраната на системата ще се включи: 
А) след изтичане на зададеното изходно време; 
Б) 3 секунди след затваряне на входно-изходната зона. 

8 
Висока 
чувствителност 

Програмируема чувствителност при работа на зоната - избор между 
64ms (висока) и 256 ms (нормална).  
 
 
 
 

 
Настройка по подразбиране: 2. Байпас 

 
 

АТРИБ. 2 
ЗОНА 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 4.Входове  – 5. Зони – 01. Зона – 5. Опции 2 

АДРЕС 2015 

ОПЕРАЦИЯ 215 + 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задаване на Допълнителни опции за Зона 01 
За зона може да се зададе повече от една опция. При работа с текстови менюта, опцията се 
избира с бутон “1” и се изключва с бутон “0”. Даден атрибут се задава чрез натискане на 
цифров бутон със съответния номер. При работа с адресни или операционни менюта, 
избрана опция се индикира с активиране на номера на натиснатата цифра. Последващо 
натискане на същата цифра ще отмени опцията и ще деактивира номера. 
 

При работа с адресни или операционни менюта можете да използване бутон “0”, за да 
зададете всички опции едновременно. 
 

Опции 1, 2, 4, 5 и 7 не са достъпни за програмиране в панел ECLIPSE 8. 
Опции 1, 2, 4 и 5 не са достъпни за програмиране в панел ECLIPSE 8+/16. 
 

Функции на Допълнителните опции: 

No Опция Описание 

1 
Време- 
Закъснение 
сирена 

Сирената ще се активира след изтичане на зададеното време 
“Закъснение на сирената“ (меню “6. Групи – 5. Групи – XX. Група – 09. 
Вр. Зак. сирена” или адрес 4xx8, където хх е номера на групата). 

2 
Забавяне на 
пожар 

Активират се изходите от тип сирена, но не се активира комуникатора – 
предаването на съобщения и записа в паметта за събития се забавя с 
30 до 90 сек. Алгоритъма на работа е даден в ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

3 
Тиха 
аларма 

Тиха аларма. 
Активират се само програмируеми изходи “ПАНИКА” и комуникатора на 
централата. Индикация за памет няма. След въвеждане на валиден 
потребителски код, бутон или светодиод “MEMORY” свети постоянно. 

4 
Видео при 
включване 

Видеозапис при алармено събитие. 
При аларма в зоната, изходите със зададено активиращо събитие 
“Видео при включване” ще се активират за 1 минута. 

5 
Запис в 
LOG 

Запис в паметта за събития (LOG). 
В паметта за събития ще се записва всяко активиране и 
възстановяване на зона независимо от текущия режим на охрана. 
Атрибутът “Запис в LOG” се отнася до събитията ОТВАРЯНЕ ЗОНА 
(активиране) и ЗАТВАРЯНЕ ЗОНА (възстановяване) на зона и важи за 
всички типове зони без тип ТАМПЕР.  
Ако зоната е тип ТАМПЕР програмирането на опцията няма значение. 

Индикация адресни менюта: 
LCD: НОРМАЛНА - ; ВИСОКА - 8 
LED: НОРМАЛНА - ; ВИСОКА -  

Индикация текстови менюта: 
НОРМАЛНА - “ Вис.чувств.64ms” 
ВИСОКА - “✓ Вис.чувств.64ms” 
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6 Камбанка 

Режим “Камбанка”. 
При снета охрана задействането на зона (от тип Входно-Изходна, 
Зависима или Незабавна), за която този атрибут е зададен, ще 
предизвиква специфичен звуков сигнал от клавиатурите. 

7 
Брояч на 
импулси 

Режим брояч на импулси. 
В този режим се броят кратки импулси – от 2 до 4ms за програмираното 
време в меню “4. Входове - 4. Брояч на импулси - 2. Време за брой 
импулси” (адрес 2004). Броят на импулсите се програмира в меню “4. 
Входове - 4. Брояч на импулси - 1. Брой импулси” (адрес 2003) – 
стойност от 2 до 9.  При въвеждане на стойност 0 (нула) функцията не е 
активна. 
При достигане на съответния брой импулси в рамките на 
програмирания период се задейства алармен сигнал. В противен 
случай броячът ще се нулира след изтичане на програмирания период.  
Този режим намира приложение при свързване на детектор за ролетна 
щора към зоната.  
Диаграмата на свързване е следната: 

 

8 
Забавяне 
при 
включване  

Зоната ще бъде байпасирана в продължение на 30/120 секунди след 
включване на захранване, с което се избягва задействане на аларма 
(например при първоначално включване на контролния панел). 
Инсталаторът може да избира между два времеви интервала: 30 сек. и 
120 сек. за закъснение при първо включване. 
 
 
 

 

Настройка по подразбиране: 8. Закъснение при първо включване 

 
 

КЛЮЧАЛКА 
ЗОНА 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 4.Входове  – 5. Зони – 01. Зона – 6. Ключалка 

АДРЕС 2016 

ОПЕРАЦИЯ 216 + 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задаване на опции за зони от тип Ключалка. 
За зона може да се зададе повече от една опция. При работа с текстови менюта, опцията се 
избира с бутон “1” и се изключва с бутон “0”. При работа с адресни или операционни менюта, 
опцията се задава чрез натискане на цифров бутон със съответния номер, като избраната 
опция се индикира с активиране на номера на натиснатата цифра. Последващо натискане на 
същата цифра ще отмени опцията и ще деактивира номера. 
 

Опция 6 не е достъпна за програмиране в панел ECLIPSE 8. 
При работа с адресни или операционни менюта можете да използване бутон “0”, за да 
зададете/деактивирате всички опции едновременно. 
 

Функции на опциите за зона Ключалка: 

No Опция Описание 

1 
Смяна ниво/ 
Latch 

24-часова зона тип Ключалка. 
При задаване на опция Пулс - всеки импулс ще сменя състоянието на 
охраната - респективно включено/ изключено. 
При задаване на опция Смяна ниво/ Latch (механична блокировка на 
ключалката), ако зоната е активна - охраната* е включена, ако е в 
нормално състояние - охраната* е изключена.  
* Охраната в групата, към която принадлежи зоната. 

 

 

Индикация адресни менюта: 
LCD: ПУЛС - ; LATCH - 1 
LED: ПУЛС - ; LATCH -  

Индикация текстови менюта: 
Разрешен ПУЛС - “  СмянаНиво/Latch” 
Разрешен LATCH - “✓СмянаНиво/Latch” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: 30 sec. - ; 120 sec. - 8 
LED: 30 sec. - ; 120 sec. -  

Индикация текстови менюта: 
Забавяне 30 sec. - “  Забав.при вкл.” 
Забавяне 120 sec. - “✓ Забав.при вкл.” 
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Внимание! При зададена опция “Пулс”: ако зоната принадлежи към 
няколко групи и поне една от тях е включена под охрана, подаването 
на сигнал “Пулс” ще доведе до изключване на охраната във всички 
групи. Последващ сигнал “Пулс” ще включи под охрана всички групи, 
към които зоната принадлежи. 

2 
Тип на  
включване 

Избор на типа включване 
За зоната може да се задава само един тип включване под охрана. При 
работа с текстови менюта, разрешена опция се индикира със символ 

“✓”; при работа с адресни или операционни менюта - като активна 
цифра при LCD клавиатурите, или светещ зонов светодиод при LED 
клавиатурите. При клавиатури LED8/16A, зададената опция се индикира 
със светещ цифров бутон.   
При работа с адресни или операционни менюта, опции 2 и 3 се задават 
в определена комбинация за определяне на типа на включване на зона 
тип “Ключалка”: 

Текстово меню 
Адресно меню 

Тип на включване 
2 3 

Забр. Вкл.   Не се използва 

Пълно Вкл.  3 Пълно включване  

Вкл. с остав. 2  Включване с оставане  

Нощна охрана 2 3 Нощна охрана  
 

3 
Тип на  
включване 

4 Изключване 

Тази опция определя дали при активиране на зоната ще може да се 
изключва охраната. 
 
 
 
 

5 Инвертиране 

Нормална или инвертирана работа на зоната. При задаване на опция 
“Инвертиране”, при активиране на зоната охраната ще бъде снета.  
 
 
 
 

6 

Без изх. 
Време 
(игнориране на 
изключването) 

При задаване на тази опция, системата няма да може да бъде 
изключвана (зони от тип ключалка), докато тече изходно време. 
 
 
 
 

 
Настройки по подразбиране: 1. ПУЛС, 5. Нормална, 6. Разреш. ИЗКЛЮЧВАНЕ 

 

ДОПЪЛН. 
ЗОНА 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 4. Входове – 5. Зони – 01. Зона – 7. Допълнителна 

АДРЕС 2017 

ОПЕРАЦИЯ 217 + 01 
 

 

 

 

Задаване на опции за зони от тип Допълнителна. 
За зона може да се зададе само една опция При работа с текстови менюта, опцията се избира 
и се потвърждава с бутон ENTER. При работа с адресни или операционни менюта, опцията се 
задава чрез натискане на цифров бутон със съответния номер, като избраната опция се 
индикира с активиране на номера на натиснатата цифра. Последващо натискане на същата 
цифра ще отмени опцията и ще деактивира номера. 
 

Функции опциите за зона от тип Допълнителна: 

No Атрибут Описание 

0 
24-часова незабавна 
алармена зона 

При задаване на тази опция, зоната е активна независимо 
от режима на охрана. При задействане на зоната ще се 
активират програмируемите изходи тип “АЛАРМА”, изходи 
тип “СИРЕНА”, и комуникатора. 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Разрешено - ; Забр. - 6 
LED: Разрешено- ; Забр. -  

Индикация текстови менюта: 
Разрешено Изкл. - “  Без изх. Време” 
Забранено Изкл. - “✓Без изх. Време” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранено - ; Разрешено - 4 
LED: Забранено - ; Разрешено -  

Индикация текстови менюта: 

Забранено Изкл. - “  Изключване” 

Разрешено Изкл. - “✓Изключване” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Нормална - ; Инверт. - 5 
LED: Нормална - ; Инверт. -  

Индикация текстови менюта: 

Нормална - “  Инвертиране” 

Инвертирана - “✓Инвертиране” 
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1 Отпад. на 230V Загуба на основно захранване. 

2 Ниска батерия Нисък заряд на батерията. 

3 Детек. за вода Задействане на детектор за вода в зоната. 

4 Газ детектор Задействане на газов детектор в зоната. 

5 Проб. GSM връз. Проблем с комуникацията по GSM връзка. 

6 Нис.ниво на газ Ниско ниво на газ. 

7 Висока темп. Висока температура. 

8 Ниска темп. Ниска температура. 

9 Загуба на темп. Загуба на температура. 

 
Настройка по подразбиране: 0. 24-часова незабавна алармена зона 

 
 

Таблица за валидност на атрибутите според типа на зоната: 

 Атрибут 
Тип на зоната 

Вх.-изх. 1/2 Зависима Незабавна Пожар Паника Тампер Медицинска Ключалка Допълнителна 

О
с
н

о
в

н
и

 

1. АвтоБайпас ✓ ✓ ✓       

2. Байпас ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

3. С оставане ✓ ✓ ✓       

4. Нощна охрана ✓ ✓ ✓       

5. Вкл. след затв.   ✓       

6. Двойно действие  ✓* ✓       

7. Вх./ Изх. финал ✓         

8. Бърза/ Нормална ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Д
о

п
 

3. Тиха аларма     ✓  ✓  ✓ 

* Забележка: Когато атрибут “6. Двойно действие” е зададен за зони от тип “Зависима” неговата функция ще се игнорира 
при включване в режим “Нощна охрана”. 

 
 
 

ИМЕ 
ЗОНА 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 4.Входове – 5. Зони – 01. Зона – 8. Име 

АДРЕС 2018 

ОПЕРАЦИЯ 218 + 01 
 

 
Задаване на име за ЗОНА 01 
Името може да е с дължина до 16 знака – букви и цифри, включително интервалите. 
Буквите се избират с неколкократно натискане на съответния цифров бутон, до достигане на 
желаната. Курсорът се премества автоматично след избиране на буква или цифра на 
съответното място или ръчно с използване на стрелките. Ако трябва да се въведе директно 
цифра съответния бутон се натиска и задържа за 2-3 секунди.  
След приключване на въвеждането името се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
За подробности виж също т. 2.8 - Въвеждане на текст с LCD клавиатура.  
 
По подразбиране: Zone 01 

 

ЗОНИ с номера от 02 до 99 (зависи от типа на панела) се програмират аналогично в съответните менюта. 
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СЪПРОТ. 
ЗОНА 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 4. Входове – 5. Зони – 01. Зона – 9.  Съпрот. на зона 

АДРЕС 2019 

ОПЕРАЦИЯ 219 + 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка на съпротивлението на зоната. 
В менюто може да се направи диагностика на проблемите в зоната. В зависимост от 
реализирания тип на свързване стойностите варират и имат следното значение: 

Свързв. тип 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. 

 
Виж също ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 
 

КЛОНИРАНЕ 
ЗОНИ 

ТЕКСТ МЕНЮ 4. Входове – 6. Клонир. зони 

АДРЕС 2005 

ОПЕРАЦИЯ 205 
 

 

 

Клониране на параметри на зони 
Меню за копиране (клониране) на тип, атрибути и принадлежност от една към няколко зони. 
 
Информацията за копиране се задава в три цифрови секции със следното значение: 
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Могат да се копират само поредни номера на зони. Ако е необходимо копиране на параметри 
само към една зона, тогава в полето “Последна” се въвежда 00 или същия номер на зона. 
Натиснете бутон ENTER, за да стартирате копирането. 

. 

5. ИЗХОДИ  
В меню “5. ИЗХОДИ” се въвеждат настройки за параметри свързани с програмируемите изходи в системата.  
Някои от менютата са възможни за програмиране само през LCD клавиатура! 
 

Внимание: Програмируем изход PGM5/Bell е силно мощен (до 1А) и по подразбиране е програмиран като 
изход за свързване на сирена. При работа с панел ECLIPSE 32/99, ако при първоначалното включване на 
централата към PGM5/Bell няма свързана сирена, системата ще изведе съобщение за повреда “8. Проблем 
сиренa”. В случай, че изход PGM5/Bell няма да се използва за свързване на сирена той трябва да се 
програмира като изход с общо предназначение или да се терминира със съпротивление 1kOhm към клема “+P”. 
Виж също дадения пример след меню “5. Изходи – 2. PGM-и – 1. PGM – 2. Опции” (адрес 3011). 
 

Контролни панели серия ECLIPSE – Обобщена информация за Изходите: 

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

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

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

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

ECLIPSE 32 32 1 (PGM 5), наблюдаем Пожарна зона със стандартна основа 24V  

ECLIPSE 99 99 1 (PGM 5), наблюдаем Пожарна зона със стандартна основа 24V 

 
Бърза таблица на адресите в меню 5. Изходи 

Текстово меню Адрес Описание 
ECLIPSE  

8 8+ 16 32 99 

1. Настройка PGM 3 0 0 0 Задаване на функционалност на PGM4 ✓ ✓  ✓ ✓ 

2. PGM-и  

      XX. PGM 3 X X Y XX – Номер на PGM; Y - Опция ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

       1. Присъединяване 3 X X 0 Присъединяване на PGM към физ. изходи    ✓ ✓ 

       2. Опции 3 X X 1 Задаване на основни опции ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

       3. Групи 3 X X 2 Присъединяване на PGM към Групи  ✓ ✓ ✓ ✓ 

       4. Активиране 3 X X 3 Задаване на активиращо събитие за изход  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

       5. Параметър 1 3 X X 4 Задаване на Параметър 1 за изход  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

       6. Параметър 2 3 X X 5 Задаване на Параметър 2 за изход ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

       7. Таймер деакт. 3 X X 7 Настройване на таймер за деактивиране    ✓ ✓ 

       8. Закъснение 3 X X 9 Настройване на закъснение за активиране    ✓ ✓ 

 
 

НАСТР. 
ИЗХОД 

ТЕКСТ МЕНЮ 5. Изходи – 1. Настр. Изходи 

АДРЕС 3000 

ОПЕРАЦИЯ 300 
 

 

 
 

Програмиране на типа на изход PGM 04 
Изход PGM 04 има различна функционалност при отделните алармени контролни панели от серия 
ECLIPSE. Разгледайте детайлните описания по-долу, за да се ориентирате във възможностите на 
вашия панел.  
PGM 04 в панел ECLIPSE 8/8+ може да се програмира като изход с общо предназначение или за 

свързване към трансмитер ТР2000 по серийна връзка. Серийната връзка се реализира чрез 

Източник – Зона източник; въведете номер на зона, 
чийто параметри ще бъдат копирани. Зона 02 в 
примера. 
Първа – Номер на зона, от която ще започне 

копирането на параметри. Зона 03 в примера. 

Последна  – Номер на зона, с която ще завърши 

копирането на параметри. Зона 05 в примера. 

 

Източник 

 
Първа 

 
Последна 
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свързване на клема AC на трансмитера и PGM 4. 

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

Настройка при панел ECLIPSE 8/8+: 

Текстово меню: 
✓Серийна 
връзка 
 
Адресно меню: 
(2) 

Програмира се използването на серийна връзка между трансмитер ТР2000 и 
панела. При адресно меню се задава стойност “2“, за да се разреши опцията – 
цифрата се изписва на LCD екрана или представлява светещ светодиод на 
LED дисплея (при LED 8/ 16A свети бутон 2). Последващото натискане на 
същия бутон ще деактивира опцията – на LCD екрана се изписва “звезда” (), 
светодиода при LED клавиатурите не свети (при LED 8/ 16A бутон “2” не свети). 

 
PGM 04 в панел ECLIPSE 32/99 може да се използва като изход с общо предназначение или като 
пожарна зона, към която е възможно да се реализира двупроводно свързване на стандартни основи 
(24V) за конвенционални пожароизвестителни детектори.  
 

Настройка при панел ECLIPSE 32/99: 

Текстово меню: 
✓Прог.Пож.Изход 
 
Адресно меню: 
(1) 

Разрешава дву-проводно свързване на стандартни пожарни основи (24V) за 
конвенционални пожароизвестителни детектори. При адресно меню се 
задава стойност “1“, за да се разреши опцията – цифрата се изписва на LCD 
екрана или представлява светещ светодиод на LED дисплея (при LED 8/ 16A 
свети бутон 1). Последващото натискане на същия бутон ще деактивира 
опцията – на LCD екрана се изписва “звезда” (), светодиода при LED 
клавиатурите не свети (при LED 8/ 16A бутон “1” не свети). 

При програмиране на PGM 04 като пожарна зона (Eclipse 32/99) тя се асоциира към устройство 
1, което представлява платката на контролния панел, като ЗОНА 99. На избран от инстала-
тора свободен адрес за зони от 01 до 32/99, се задава номер на устройство [01] и номер на вход/ 
зона [99]. В края на пожарната линия трябва да е свързан терминиращ резистор 2.2К. 
 

ВНИМАНИЕ: При програмиране на PGM 04 като СЕРИЙНА ВРЪЗКА или ПОЖАРЕН ИЗХОД, 
менютата с общи настройки за него стават неактивни (адреси304x). Когато се премине от 
настройка СЕРИЙНА ВРЪЗКА или ПОЖАРЕН ИЗХОД към PGM изход с общо предназначение, 
програмните менюта за PGM 04 се ресетират с настройки по подразбиране. 
 

Настройка по подразбиране: PGM 04 е изход с общо предназначение 

 

ПРИСЪЕД. 
PGM 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 5. Изходи  – 2. PGMи – 01. PGM – 1. Присъединяване 

АДРЕС 3010 

ОПЕРАЦИЯ 310 + 01 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Преглед на номер на устройство асоциирано към изход PGM 01 
В менюто инсталаторът може да прегледа номера на устройство и номер на изход 
присъединени към PGM 01. 
 

PGM изходи от 01 до 05 (физическите изходи на платката на всички панели от серия 
Eclipse) са с фиксирани номера и не могат да се променят. Те се показват като: 
PGM 01: [1] [1] - PGM-а е присъединен към 1ви изход на Устр. 01 (контролния панел);  
PGM 02: [1] [2] - PGM-а е присъединен към 2ри изход на Устр. 01 (контролния панел), и т.н. 
 

Изходи от 06 до 08 в панел Eclipse 8+/16 са свободно програмируеми. Това може да са PGMи 
на клавиатури (LCD 32, LCD 32S) или четец на карти (Eclipse PR) – виж и примерите по-
долу. 
  
Изходи от 06 до 32/99 в панел Eclipse 32/99 са свободно програмируеми. Това може да са 
PGMи на разширителни модули (ZONE8, PGM8), клавиатури (LCD 32, LCD 32S) или четец 
на карти (Eclipse PR) – виж и примерите по-долу. 
 

В максималната конфигурация на централа ECLIPSE 32/99 могат да се програмират до 32/99 
изхода, в зависимост от броя на използваните PGM разширители. 
 

ВАЖНО: Безжични сирени от серия BRAVO, обучени към разширител Eclipse WL, трябва да 
бъдат присъединени към свободни номера на PGMи с настроена опция “Сирена” – виж меню “5. 
Изходи - 2. PGMи - 01.PGM - 2. Опции” (адрес3xx1, опция 1). 
 

Задаване номер на устройство и номер изход  
Клавиатури LCD 32 и LCD 32S, разширители ZONE8 и PGM8, както и четец на карти Eclipse 
PR, притежават допълнителен PGM изход (8 в PGM8), подходящ за свързване на различни 
управляващи или сигнализиращи устройства. Допълнителните PGMи приемат всички общи 
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настройки за изходи в системата.  
За да се добави към конфигурацията на системата допълнителен програмируем изход, той 
трябва да се присъедини към устройството, към което принадлежи, обучено към панела. Това 
се прави на произволно избран свободен номер PGM (адрес 3хх0, където хх е номер изход от 
06 до 99), в зависимост от системната конфигурация. 
 

Пример 1. Клавиатура с един PGM изход е обучена към контролния панел като 
Устройство 2. Изберете меню със свободен PGM (06 или по-голям номер), например 15, 
където да присъедините PGM-а на клавиатурата. Влезте в инженерно програмиране и 
изберете меню “5. Изходи - 2. PGMи - 15.PGM - 1. Присъединяване” (адрес  3150) и въведете 
последователно номер на устройство 02 и номер на изход 01. Екрана показва:  
 

 
 

Пример 2. Разширителен модул с 8 PGM изхода е обучен към контролния панел като 
Устройство 10. Изберете меню със свободен PGM, например 20, където да присъедините 
първия PGM изход на разширителя. Влезте в инженерно програмиране и изберете меню “5. 

Изходи - 2. PGMи - 20.PGM - 1. Присъединяване” (адрес 3200) и въведете последователно 
номер на устройство 10 и номер на изход 01. Екрана показва: 
 

 
 

За да използвате втория PGM изход на същия разширител трябва да го присъедините 
към следващия свободен PGM номер, например 21. Тогава в меню “21.PGM” (адрес 2210) 
трябва да въведете последователно номер на устройство 10 и номер на изход 02. По 
аналогичен начин се присъединяват и останалите изходи на разширителя. 
 

Допълнително присъединените PGM изходи не могат да се програмират за работа като 
пожарна зона, подобно на PGM 04. 

 

Следващите менюта са за програмиране на PGM 01. Програмирането на PGMи 02-99 се извършва по 
аналогичен начин, като максималният брой изходи зависи от типа на панела и конфигурацията на системата.  

ОПЦИИ 
PGM 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 5. Изходи  – 2. PGMи – 01. PGM – 2. Опции 

АДРЕС 3011 

ОПЕРАЦИЯ 311 + 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задаване на опции за PGM 01. 
В менюто се определят набор опции за програмируем изход PGM 01. Може да се задава 
повече от една опция. При работа с текстови менюта, опцията се избира с бутон “1” и се 
изключва с бутон “0”. При работа с адресни или операционни менюта, опцията се задава чрез 
натискане на цифров бутон със съответния номер и това се индикира с активиране на номера 
на натиснатата цифра. Последващо натискане на същата цифра ще отмени опцията. 
 

Обърнете внимание, че в настройките се използват и двете състояния на опцията – виж 
конкретните описания в таблицата по-долу. Опции с номера 3, 4 и 5 са достъпни за 
програмиране само в контролен панел ECLIPSE 32/99. 
 

Описанието на опциите е дадено в таблицата: 

No Опция Описание 

1 Сирена Опцията предоставя възможност за избор на работата на PGM 01 
като сирена или изход с общо предназначение (PGM). 
При задаване на опция “Сирена”, се приемат всички общи настройки 
на системата за работа на свързаните сирени и не се взимат под 
внимание настройките за активиращи и деактивиращи събития. 
Изходът ще се активира при нарушение в зоната (зоните), към които е 
асоцииран в меню “5. Изходи - 2. PGMи - 01.PGM - 3. Групи” (адрес 
3012). 
 
 
 
 

Индикация адресни менюта: 
LCD: PGM - ; Сирена - 1 
LED: PGM - ; Сирена -  

Индикация текстови менюта: 
Опция PGM - “  Сирена” 
Опция “Сирена” - “✓Сирена” 
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 2 Поляритет 
Инвертиране 
(NC) 

Опцията предоставя възможност за избор на работното ниво на 
изхода, което може да бъде НОРМАЛНО или ИНВЕРТИРАНО: 

Нормално (NO) Активното състояние е високо ниво: +12 V 

Инвертирано (NC) Активното състояние е ниско ниво: 0 V 

 
 
 
 

3 Закъснение в 
минути 
(задаване на 
времева 
единица: 
секунди или 
минути) 

Този параметър е свързан с въведената стойност в меню “5. Изходи – 
2.PGMи – 01.PGM – 8. Закъснение” (адрес 3019) – закъснение за 
активиране на PGM01. 
 
 
 
 

4 Пожарна 
сирена 

Опцията може да се избира при работа на PGM 01 като изход за 
свързване на сирена. Активира се само в случай на алармен сигнал 
от зони тип ПОЖАР. 
При избрана опция изходът работи в специфичен режим: 

On
Off

1

Sec

1 1

3

1 1 1

3
 

 
 
 
 

5 Деактивиране 
в минути* 
(задаване на 
времева 
единица: 
секунди или 
минути) 

Този параметър е свързан с въведената стойност в меню “5. Изходи – 
2.PGMи – 01.PGM – 7. Таймер деакт.” (адрес 3017) – таймер за 
деактивиране на PGM01. 

 

 

 
* Не се отнася за PGM изходи програмирани за работа като сирена. 
 
Настройки по подразбиране: 1. PGM Изход, 2. Поляритет: нормален (+12V),  
3. Закъснение в сек., 4. Забранена пожарна сирена, 5. Таймер деактивир. в сек. 

 
 
По подразбиране изход PGM05 е зададен като изход за свързване на сирена. Този изход е наблюдаем 
в панели Eclipse 32/99 и ако след първоначалното включване на системата към него не е свързана 

сирена, системата ще изведе съобщение за повреда “8. Проблем сирена”. В случай, че изход PGM05 няма да 
се използва за свързване на сирена той трябва да се препрограмира като PGM изход. Изходът може да се 
остави и с настройката по подразбиране, но за да не дава съобщение за повреда е необходимо да се 
терминира със съпротивление 1kOhm към клема “+P”. 
 

Пример при използване текстови менюта. 
Изберете последователно: “5. Изходи – 2. PGMи – 05. PGM – 2. Опции”. Екранът има вида: 

 

     
                                                                                 Изход за сирена                                          PGM изход  
 

Пример при използване на 4-цифрени адресни менюта: 

 
                          Изход за сирена                                              PGM изход 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Нормално - ; Инверт. - 2 
LED: Нормално - ; Инверт. -  

Индикация текстови менюта: 
Нормално - “  Пол.инверт.(NC)” 
Инвертирано - “✓Пол.инверт.(NC)” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Секунди - ; Минути - 3 
LED: Секунди - ; Минути -  

Индикация текстови менюта: 
Секунди - “  Закъсн. в мин.” 
Минути - “✓Закъсн. в мин.” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Изключено - ; Включено - 4 
LED: Изключено - ; Включено -  

Индикация текстови менюта: 
Изключено - “  Пожарна сирена” 
Включено - “✓Пожарна сирена” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Секунди - ; Минути - 5 
LED: Секунди - ; Минути -  

Индикация текстови менюта: 
Секунди - “  Деакт. в мин.” 
Минути - “✓Деакт. в мин.” 
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ГРУПИ 
PGM 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 5. Изходи – 2. PGMи – 01. PGM – 3. Групи 

АДРЕС 3012 

ОПЕРАЦИЯ 312 + 01 
 

 

 

 

 

 

 

Асоцииране на групи към PGM 01. 

В менюто към PGM 01 се асоциират тези групи, към които изхода да принадлежи. Могат да се 
задават една или повече групи в зависимост от организацията на системата. 
При работа с текстови менюта, групата се избира с бутон “1” и се изключва с бутон “0”. 
При работа с адресни менюта, групата се избира с цифров бутон съответстващ на номера ѝ. 
Последващо натискане на същия бутон изключва групата*.  
Избраната конфигурация от групи се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
 

* За да асоциирате всички групи едновременно натиснете бутон “0”. 
Eclipse99: За да изберете група 10, натиснете последователно бутон  и 0; Група 11 – 
бутон  и 1, Група 12 – бутон  и 2 и т.н. За да изключите съответно същите групи, 
използвайте същата комбинация от бутони.  
 

Ако към изхода няма асоциирани групи той е неактивен! 
 

Настройка по подразбиране: Група 1 

 
В следващите менюта се задават номер на активиращо събитие за PGM 01 и допълнителни параметри, които 
зависят от типа на активиране – събития от зони, групи, кодове, проблеми или други специализирани. 
Програмираните събития на адресите имат смисъл само при работа на PGM 01 като изход с общо 
предназначение – виж описанието на меню “5. Изходи – 2. PGMи – XX. PGM – 2. Опции”. 
Типовете на събитията са описани подробно в Таблица 1. 
 

АКТИВИР. 
PGM 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 5. Изходи – 2. PGMи – 01. PGM – 4. Активиране 

АДРЕС 3013 

ОПЕРАЦИЯ 313 + 01 
 

 Задаване на активиращо събитие за PGM 01 
 

В менюто се избира тип на активиращо събитие. Може да се задава само едно събитие 
активиращо изхода. При работа с текстови менюта, събитието се избира от предложения 
списък и се потвърждава с бутон ENTER. При работа с адресни или операционни менюта се 
задава номер – виж Таблица 1 за съответствието.  
 

Настройката по подразбиране в следващите две менюта “5. Параметър 1” и   
“6. Параметър 2” зависи от избраното събитие на този адрес. 
 

Настройка по подразбиране: 20 – “Вкл. група” (Включване на охраната в група) 

 

ПАРАМЕТ. 1 
PGM 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 5. Изходи – 2. PGMи – 01. PGM – 5. Параметър 1 

АДРЕС 3014 

ОПЕРАЦИЯ 314 + 01 
 

 Задаване на Параметър 1 на активиращото събитие за PGM 01 
 

Типа на Параметър 1, зависи от активиращото събитие зададено в меню “4. Активиране” 
(адрес 3013) – виж Таблица 1. 
 

Настройка по подразбиране: Всички параметри за събитие 20 – “Вкл. група” 

 

ПАРАМЕТ. 2 
PGM 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 5. Изходи – 2. PGMи – 01. PGM – 6. Параметър 2 

АДРЕС 3015 

ОПЕРАЦИЯ 315 + 01 
 

 Задаване на Параметър 2 на активиращото събитие за PGM 01 
Типа на Параметър 2, зависи от активиращото събитие зададено в меню “4. Активиране” 
(адрес 3013) – виж Таблица 1. 
 

Настройка по подразбиране: няма /0/ 
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ДЕАКТИВ.  
PGM 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 5. Изходи – 2. PGMи – 01. PGM  – 7. Таймер деактивиране 

АДРЕС 3017 

ОПЕРАЦИЯ 317 + 01 
 

 

 

 

Таймер за деактивиране за PGM 01 – настройване на време за деактивиране на 
събитието зададено в меню “4. Активиране” (адрес 3013). 
Състоянието на изхода ще се възстанови след изтичане на времето зададено в менюто. 
Въвежда се време в интервал от 000 до 255 като единицата време (секунди или минути) 
зависи от настройката в меню “5. Изходи – 2. PGMи – XX. PGM – 2. Опции” (адрес 3011), 
опция 5.  
   
Настройка по подразбиране: [000] 

 

ВР. ЗАКЪСН. 
PGM 01 

ТЕКСТ МЕНЮ 5. Изходи – 2. PGMи – 01. PGM  – 8. Закъснение 

АДРЕС 3019 

ОПЕРАЦИЯ 319 + 01 
 

 

 

Време закъснение за активиране на PGM 01 
Програмира се време закъснение за активиране на събитието зададено в меню “4. 
Активиране” (адрес 3013). Активирането на PGM 01 ще бъде забавено във времето с 
настроената в това меню стойност. Въвежда се време в интервал от 000 до 255 като 
единицата време (секунди или минути) зависи от настройката в меню “5. Изходи – 2. PGMи – 
XX. PGM – 2. Опции” (адрес 3011), опция 3.  
 
Настройка по подразбиране: [000]  

 
 
 

ТАБЛИЦА 1 – Типове на събитията 
При въвеждане на активиращо събитие и липса на деактивиращо (0), изходът се възстановява по 
начина описан в активиращото събитие! 

 

АДРЕС: 
3xx3 - Активиране 

АДРЕС: 
3xx4 – Параметър 1 

АДРЕС: 
3xx5 – Параметър 2 

00 Изходът не се използва /Изключено/   

Събитие No Събитие от ЗОНА - Описание ПАРАМЕТРИ 1 ПАРАМЕТРИ 2 

01 

Отваряне на зона  
Активира се на принцип “ИЛИ” (ако 
поне една зона от изброените е 
отворена, PGM сработва) 
Деактивира се на принцип “И” (когато 
всички зони от изброените са 
затворени, PGM се възстановява) 

Въведете номер на зона “OT” 
 

Въведете номер на зона “ДО”. 
При въвеждане на “00” – не се 
използва, работи само “OT”. 
 

02 Не се използва - - 

03 

Байпасиране на зона 
Активира се на принцип “ИЛИ” (ако 
поне една зона от изброените е 
байпасирана, PGM сработва, без 
значение от начина на байпасиране) 
Деактивира се на принцип “И” (когато 
всички зони от изброените не са 
байпасирани, PGM се възстановява) 

Въведете номер на зона “OT” 
 

Въведете номер на зона “ДО”. 
При въвеждане на “00” – не се 
използва, работи само “OT”. 

04-07 Не се използват - - 

08  

Зона в Тампер 
Активира се на принцип “ИЛИ” (ако 
поне една зона от изброените е в 
тампер, PGM сработва) 
Деактивира се на принцип “И” (когато 
всички зони от изброените не са в 
тампер, PGM се възстановява) 

Въведете номер на зона “OT” 
 

Въведете номер на зона “ДО”. 
При въвеждане на “00” – не се 
използва, работи само “OT”. 

09-11 Не се използват - - 

12 Зона в аларма Въведете номер на зона “OT” Въведете номер на зона “ДО”. 
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АДРЕС: 
3xx3 - Активиране 

АДРЕС: 
3xx4 – Параметър 1 

АДРЕС: 
3xx5 – Параметър 2 

Активира се на принцип “ИЛИ” (при 
аларма от охранителни зони от тип 
входно-изходна, зависима или 
незабавна, PGM сработва) 
Деактивира се на принцип “И” (когато 
всички от изброените зони не са в 
аларма, PGM се възстановява) 

При въвеждане на “00” – не се 
използва, работи само “OT”. 

13 Не се използва   

14 

Зона в пожар 
Активира се на принцип “ИЛИ” (ако 
поне една зона от изброените е в 
пожарна аларма, PGM сработва) 
Деактивира се на принцип “И” (когато 
всички от изброените зони не са в 
пожарна аларма, PGM се 
възстановява) 

Въведете номер на зона “OT” 
Въведете номер на зона “ДО”. 
При въвеждане на “00” – не се 
използва, работи само “OT”. 

15 Не се използва   

16 

Зона в Медицинска аларма 
Активира се на принцип “ИЛИ” (ако 
поне една зона от изброените е в 
медицинска аларма, PGM сработва) 
Деактивира се на принцип “И” (когато 
всички от изброените зони не са в 
медицинска аларма, PGM се 
възстановява) 

Въведете номер на зона “OT” 
Въведете номер на зона “ДО”. 
При въвеждане на “00” – не се 
използва, работи само “OT”. 

17-19 Не се използват - - 

Събитие No Събитие от ГРУПА - Описание ПАРАМЕТРИ 1 ПАРАМЕТРИ 2 

20  

Включване на охрана в група 
Активира се на принцип “ИЛИ” (когато 
поне една от групите е под охрана, 
PGM сработва) 
Деактивира се на принцип “И” (когато 
всички групи са свалени от охрана, 
PGM се възстановява) 

Въведете тип на включване: 
1 – ПЪЛНО включване 
2 – Включване с ОСТАВАНЕ 
3 – НОЩНА охрана 
 

По подразбиране са избрани 
всички типове. 

- 

21-26 Не се използват - - 

27 

Група в аларма 
Активира се на принцип “ИЛИ” (ако 
поне една група е в аларма, PGM 
сработва) 
Деактивира се на принцип “И” (когато 
всички групи се възстановят от 
аларма, PGM се възстановява) 

Въведете тип на алармата: 
1 – Взлом 
2 – Пожар 
3 – Паника 
4 – Тампер 
5 – Медицинска аларма 
6 – Код при нападение 
 

По подразбиране са избрани 
всички типове аларми. 

- 

28 Не се използва - - 

29 
 

Паника в група 
Активира се на принцип “ИЛИ” (ако 
поне в една група има паника, PGM 
сработва) 
Деактивира се на принцип “И” (когато 
всички групи се възстановят от паника, 
PGM се възстановява) 

Въведете тип на паниката: 
1 – Тиха Паника 
2 – Звучна Паника 
3 – Тиха Медицинска 
4 – Звучна Медицинска 
5 – Пожар 
 

По подразбиране са избрани 
всички типове паники. 

- 

30-35 Не се използват - - 

Събитие No Събитие от КОД - Описание ПАРАМЕТРИ 1 ПАРАМЕТРИ 2 

36 
 

Валиден код 
Активира се на принцип “ИЛИ” - при 
въвеждане на един от кодовете, PGM 
сработва. 
Деактивира се по време - 5 сек. 

Въведете номер на код от 
поредицата, с който се 
стартира. 
 

Въведете номер на код от 
поредицата, с който се 
приключва. 

За да зададете само един код, въведете “00” на адреса за 
ПАРАМЕТРИ 2. За да зададете всички кодове в системата, 
въведете “00” и за двата адреса. 
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АДРЕС: 
3xx3 - Активиране 

АДРЕС: 
3xx4 – Параметър 1 

АДРЕС: 
3xx5 – Параметър 2 

37 

Код принуда 
Активира се на принцип “ИЛИ” при 
въвеждане на един от кодовете - PGM 
сработва.  
Деактивира се по време – 5 сек. 

Въведете номер на код от 
поредицата, с който се 
стартира. 

Въведете номер на код от 
поредицата, с който се 
приключва. 

За да зададете само един код, въведете “00” на адреса за 
ПАРАМЕТРИ 2. За да зададете всички кодове в системата, 
въведете “00” и за двата адреса. 

38 

Блокирана клавиатура 
Активира се при въведени 3 
последователни грешни кода 
Деактивира се по време – 5 сек. 
Забележка: В меню “2. Настройки – 
02. Блок. Клав.” (адрес 0011) 
блокирането на клавиатурата 
трябва да е РАЗРЕШЕНО. 

- - 

39 

Валидна карта 
Само в случаите, когато картата и 
изхода имат общи групи и поне една 
от тях е изключена. 
Активира се на принцип “ИЛИ” при 
поднасяне на валидна карта - PGM 
сработва.  
Деактивира се по време – 5 сек. 

Въведете номер на 
безконтактна карта от 
поредицата, с която се 
стартира. 

Въведете номер на 
безконтактна карта от 
поредицата, с която се 
приключва. 

За да зададете само един код, въведете “00” на адреса за 
ПАРАМЕТРИ 2. За да зададете всички кодове в системата, 
въведете “00” и за двата адреса. 

40 

Невалидна карта 
Активира се при поднасяне на 
невалидна карта към четец. 
Деактивира се по време – 5 сек. 

- - 

41 

Валидно RC (дистанционно 
управление) 
Активира се на принцип “ИЛИ” (при 
задействане на валидно 
дистанционно, PGM изхода се 
активира). 
Деактивира се по време – 5 сек. 

Въведете номер на 
дистанционно, с което се 
стартира. 

Въведете номер на 
дистанционно, с което се 
приключва. 

За да зададете само едно дистанционно, въведете “00” на 
адреса за ПАРАМЕТРИ 2. За да зададете всички дистанционни в 
системата, въведете “00” и за двата адреса. 

42 

BRAVO RC Button 
Активира се на принцип “ИЛИ” (при 
натискане на бутон на валидно BRAVO 
дистанционно, PGM изхода се 
активира). 
Деактивира се по време – 5 сек. 

Въведете номер на BRAVO 
дистанционно, с което се 
стартира. 

Въведете номер на BRAVO 
дистанционно, с което се 
приключва. 

За да зададете само едно BRAVO дистанционно, въведете “00” 
на адреса за ПАРАМЕТРИ 2. За да зададете всички BRAVO 
дистанционни в системата, въведете “00” и за двата адреса. 

43-46 Не се използват - - 

Събитие No Събитие от ПОВРЕДА - Описание ПАРАМЕТРИ 1 ПАРАМЕТРИ 2 

47 

Системна грешка 
Активира се на принцип “ИЛИ” при 
възникване на поне един от 
проблемите - PGM сработва. 
Деактивира се на принцип “И” при 
възстановяване на всички проблеми.  
 

Въведете тип повреда: 
1 – Загуба основно захранване 
2 – Липса батерия 
3 – Изгорял предпазител 
4 – Липса тел. Линия или 
Повреда комуникация 
5 – Тампер 
6 – Грешка системна шина 
7 – Повреда в линия ПОЖАР 
8 – Повреда сирена 
 
По подразбиране са избрани 
всички типове повреди. 

Въведете тип повреда (виж 
точка 2.2 – Таблица за 
типовете повреди): 
1 (Повреда 9) – Невалидни час 
и дата 
2 (Повреда 10) – Проблем с 
безжично устройство 
3 (Повреда 11) – Радио-
заглушаване на безжичния 
разширител 
4 (Повреда 12) – Проблем със 
захранването на разширителен 
модул. 
 

По подразбиране са избрани 
всички типове повреди. 

48-54 Не се използват - - 

Събитие No Специални събития - Описание ПАРАМЕТРИ 1 ПАРАМЕТРИ 2 

55 
Вход в Инженерно Меню 
Активира се при вход в инженерно 
меню. Деактивира се при изход. 

- - 

56 - 58  - - 
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АДРЕС: 
3xx3 - Активиране 

АДРЕС: 
3xx4 – Параметър 1 

АДРЕС: 
3xx5 – Параметър 2 

59 

Сигнализация “Камбанка” 
Активира се на принцип “ИЛИ” при 
задействана сигнализация “камбанка” 
в някоя от групите.  
Деактивира се по време – 5 сек. 

- - 

60 

Видео при включване 
Активира се при нарушение на зона с 
параметър „Запис при активиране“. 
Възстановява се по време – 1 мин. 

- - 

61 

Ресет на пожарен детектор 
Активира се след изтриване на 
паметта за събитието чрез въвеждане 
на код с права към съответната група. 
Деактивира се по време – 5 секунди. 

- - 

62 
Времеви график 
Следи активирането по зададен 
Времеви график. 

Въведете номер на график: 
Eclipse 32: от 1 до 8 
Eclipse 99: от 01 до 16 

- 

63 Не се използва - - 

64 

Отдалечен контрол 
Активиране и Де-Активиране на PGM 
през комуникационен модул (LAN, 
GPRS, VD/DTMF, ARGUS). 

- - 

65 Не се използва - - 

66 Аларма или входно време - - 

67-72 Не се използват - - 

 
 

Таблица на достъпните събития за програмиране в контролни панели Eclipse: 
 

Събитие Описание ECLIPSE 8 ECLIPSE 8+ ECLIPSE 16 ECLIPSE 32 ECLIPSE 99 
00 Изключено ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

01 Отваряне на зона  ✓ ✓ ✓ ✓ 

03 Байпасиране на зона    ✓ ✓ 

08 Зона в тампер    ✓ ✓ 

12 Зона в аларма  ✓ ✓ ✓ ✓ 

14 Зона в пожар    ✓ ✓ 

16 Зона в Медицинска аларма    ✓ ✓ 

20 Включване на охрана в група ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

27 Група в аларма ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

29 Паника в група ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

36 Валиден код    ✓ ✓ 

37 Код принуда ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

38 Блокирана клавиатура    ✓ ✓ 

39 Валидна карта ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

40 Невалидна карта    ✓ ✓ 

41 
Валидно RC (дистанционно 

управление) 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

42 BRAVO RC button  ✓ ✓ ✓ ✓ 

47 Системна грешка ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

55 Вход в Инженерно Меню  ✓ ✓ ✓ ✓ 

59 Сигнализация “Камбанка”    ✓ ✓ 

60 Видео при включване    ✓ ✓ 

61 Ресет на пожарен детектор ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

62 Времеви график    ✓ ✓ 

64* Отдалечен контрол ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

66 Аларма или входно време ✓ ✓ ✓   

 
* Забележка: Събитието не може да се тества в меню “1. Поддръжка – 3. Тест Изходи” (адрес 0021). 
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6. ГРУПИ  
В меню “6. ГРУПИ” се въвеждат настройки за параметри свързани с групите в системата.  
Някои от адресите са възможни за програмиране само през LCD клавиатура!  
Внимание: В панел ECLIPSE 8 е достъпна за работа само една група - ГРУПА 01. 

 

Контролни панели серия ECLIPSE – Обобщена информация за Групите: 

Панел ECLIPSE 8 ECLIPSE 8+ ECLIPSE 16 ECLIPSE 32 ECLIPSE 99 

Брой групи 1 3 3 8 16 
 

Бърза таблица за меню 6. Групи 

Текстово меню Адрес Описание 
ECLIPSE  

8 8+ 16 32 99 

1. Дължина Код Група 4 0 0 0 Брой цифри за акаунт номер на Група ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. Двойно действие 4 0 0 1 Включване на режим “Двойно действие” ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. Вкл. Липса Движение 4 0 0 2 Включване при липса на движение    ✓ ✓ 

4. Време на отлагане 4 0 0 3 Отлагане на включване по график    ✓ ✓ 

5. Групи  

      XX. Група 4 X X Y XX – Номер на Група; Y - Опция ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

          01. Изходно време 4 X X 0 Въвеждане на изходно време за Групата ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

          02. Входно време 4 X X 1 
Въвеждане на Вх. Време 1 и Вх. Време 2 
за Групата 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

          03. Алармен 
цикъл 

4 X X 2 Продължителност на алармения цикъл ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

          04. Номер за ком. 4 X X 3 Номер за комуникация за Групата ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

          05. Опции Сирена  4 X X 4 
Настройване на опции за работа на 
сирена  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

          06. Опции Вкл/Изк 4 X X 5 
Настройване на опции за включване и 
изключване 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

          07. Паники 4 X X 6 Типове паники за Групата ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

          08. Име 4 X X 7 Задаване на име на Групата  ✓ ✓ ✓ ✓ 

          09. Вр.зак.сирена 4 X X 8 Закъснение за активиране на сирена    ✓ ✓ 

          10. График 4 X X 9 Въвеждане на номер за времеви график     ✓ ✓ 
 
 

ДЪЛЖИНА 
КОД ГРУПА 

ТЕКСТ МЕНЮ 6. Групи – 1. Дължина код Група 

АДРЕС 4000 

ОПЕРАЦИЯ 400 
 

 Задаване на брой цифри за дължина код (акаунт номер за комуникация) на групите 
Дължината на акаунт номера за комуникация може да е 4 или 6-цифрен.  
При работа с текстови менюта, броя цифри се избира със стрелките и се потвърждава с 
бутон ENTER.  
При работа с адресни или операционни менюта всяко натискане на цифров бутон или 
стрелките сменя алтернативно стойността на параметъра. 
 

В менюто се задава: 
4 цифри Акаунт номерата за комуникация са 4 цифрени. 

6 цифри Акаунт номерата за комуникация са 6 цифрени. 
 

Внимание: При превключване от 4- към 6-цифрен номер, в края на всеки номер 
автоматично ще се добавят цифрите 00. Например 4-цифрен номер 1234, в 6-цифрен 
вариант ще стане 123400. 
 

При превключване от 6- към 4-цифрен номер ще бъдат валидни САМО първите 4 
цифри, например номер 123456 ще стане 1234. 
Поради възможността от съвпадение на номера, превключването от 6- към 4-
цифрен номер НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА! 
Настройка по подразбиране: 4 цифри 
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ДВОЙНО 
ДЕЙСТВИЕ 

ТЕКСТ МЕНЮ 6. Групи – 2. Двойно действие 

АДРЕС 4001 

ОПЕРАЦИЯ 401 
 

 Задаване на време за изчакване за зони със зададен атрибут “Двойно действие”. 
В това меню се задава времеви интервал от 1 до 5 минути, в рамките на който системата ще 
изчаква второ задействане от същата или друга зона (зоните трябва да са присъединени към 
една и съща Група). При регистриране на второ задействане се регистрира алармена 
ситуация. 
Алармена ситуация се регистрира и ако до 15 секунди след първото активиране на детектор в 
зоната няма възстановяване. 
 

Не важи за безжичен детектор BRAVO PIR. 
 

Настройка по подразбиране: 3 минути 

 

ВКЛ.БЕЗ 
ДВИЖЕНИЕ 

ТЕКСТ МЕНЮ 6. Групи  – 3. Вкл.Лип.Дв. 

АДРЕС 4002 

ОПЕРАЦИЯ 402 
 

 

 

Задаване на време за автоматично включване на охраната при липса на движение в 
зоната. 
В това меню се задава времеви интервал в рамките от 001 до 255 минути, след изтичане на 
който системата автоматично ще се включи под охрана. Настроеното време е общо за всички 
групи. Автоматичното включване при липса на движение се разрешава за съответната група в 
меню “6. Групи – 5. Групи – XX. Група – 06. Опции Вкл/Изк – Вкл.по липса Движение” (адрес 
4хх5, опция 5), където “хх” е номер на група от 1 до 8 (Eclipse 32) или от 01 до 16 (Eclipse 99). 
Задаване на стойност 000 на адреса  означава, че параметърът е забранен. 
 

Не забравяйте, че автоматичното включване при липса на движение, ще е активно само 
ако на този адрес е настроено време от 001 до 255 минути и ще се активира само след 
като всички зони от съответната група са затворени (са готови за включване). 
Проверете също и настроените опции: в менюто за съответната група “06. Опции 
Вкл/Изк” трябва да е избрана опция “Вкл.по липса Движение” (адрес 4хх5 - опция 5 трябва 
да е разрешена).  
 

Настройка по подразбиране: [000] 

 

ОТЛАГАНЕ 
ВКЛ.ГРАФИК 

ТЕКСТ МЕНЮ 6. Групи  – 4. Време на отлагане 

АДРЕС 4003 

ОПЕРАЦИЯ 403 
 

 

 

Задаване на времеви период за отлагане на автоматично включване по времеви 
график от Мениджър 
 

В менюто се въвежда времеви период от 001 до 255 минути за отлагане на стартирана 
процедура за автоматично включване по времеви график. При стартиране на автоматично 
включване по график, започва да тече 10-минутен период, през който трябва да се напуснат 
охраняваните зони. Времето за автоматичното включване по график може допълнително да 
се удължи със зададеното в това меню време, след въвеждане на код на Мениджър. При 
въвеждане на време 000 отлагането на автоматично включване по график ще е забранено. 
Например, ако в менюто е зададено 015 за време на отлагане, то при стартиране на 
автоматично включване по график и въвеждане на код на Мениджър, времето за напускане 
на помещенията ще се удължи с 15 минути, или до 25 минути общо. 
Времето за автоматично включване от 10 минути не може да се забранява или 
променя! То е константа и винаги се стартира преди включване на охраната по 
график! 
 

Ако в момента на автоматичното включване под охрана, групата не е в готовност, 
процедурата се отлага до привеждането й в готовност, като под охрана ще се поеме в 
следващата минута.  
 

Настройка по подразбиране: [010] 

Следващите менюта са описани за Група 01. Програмирането на Групи 2-3 (Eclipse 8+/16), 2-8 (Eclipse 32) и 02-
16 (Eclipse 99) е аналогично. 
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ИЗХ. ВРЕМЕ 
ГРУПА 1 

ТЕКСТ МЕНЮ 6. Групи – 5. Групи – 1. Група – 01. Изходно време 

АДРЕС 4010 

ОПЕРАЦИЯ 410 + 01 
 

 Програмиране на изходно време за Група 1. 
Задава се изходно време за зони от тип „Входно/Изходна“, които принадлежат към ГРУПА 1. 
Въвежда се трицифрено число от 000 до 255 сек. За интервал от време, по-малък от 10 
секунди първите две цифри задължително са 0. 
 

Ако се подаде команда за поемане под охрана на 2 или повече групи, към които 
едновременно принадлежи една и съща зона тип “Входно/ Изходна”, тогава всяка от тях 
ще се поеме под охрана след изтичане на нейното изходно време. Общата зона ще се 
байпасира до влизане в режим охрана и на последната група към която принадлежи 
зоната. Например, нека Зона 01 е асоциирана към всички групи в панел Eclipse 32. Когато 7 
от групите са включени под охрана Зона 01 ще бъде байпасирана до включването под 
охрана и на последната 8-ма група в системата. 
 

Настройка по подразбиране: 045 сек. 
 
 

ВХ. ВРЕМЕ 
ГРУПА 1 

ТЕКСТ МЕНЮ 6. Групи – 5. Групи – 1. Група – 02. Входно време 

АДРЕС 4011 

ОПЕРАЦИЯ 411 + 01 
 

 Програмиране на входно време за Група 1. 
В менюто се задават две входни времена. Входно време 1 (Вх.1) ще се стартира при 
задействане на зони от тип “Входно/Изходна“, а Входно време 2 (Вх.2) - при задействане на 
зони от тип “Входно/Изходна 2“, като тези зони принадлежат към ГРУПА 1.  
Въвежда се трицифрено число от 000 до 255 сек. За интервал от време, по-малък от 10 
секунди първите две цифри задължително са 0. 
 

Ако докато тече входно време предизвикано от отварянето на зона тип „Входно-Изходна” 
с принадлежност към повече от една групи, се въведе валиден потребителски код имащ 
права към поне една от тези групи, въведеният номер на група за изключване ще се снеме 
от охрана, а останалите групи (чиито номера не са въведени за изключване) ще се 
върнат в режим под охрана, като въпросната зона ще се байпасира. 
Ако за една от групите влязла в алармен цикъл се въведе валиден код за друга група 
(собственик на общата зона), сирената спира да свири (ако е асоциирана към тази група), 
а аларменият цикъл продължава, както е настроен. Съответно се изпраща съобщение 
към мониторинг станция, а алармата се записва в паметта. След изтичане на входното 
време, без значение дали зоната предизвикала го вече е затворена или не, се генерира 
алармено събитие. 
  
ECLIPSE 8+/32/99: Според изискванията на стандарт EN50131, когато в меню “2. 
Настройки - 15. Стандарт” (адрес 0096) е програмирана опция EN50131 G2 или EN50131 
G3, времевият интервал за входно време трябва да е ограничен от 00 до 45 секунди. Ако 
зададеното входното време (Вх.1/Вх.2) е по-голямо (например 50 сек), той автоматично 
ще се намали до 45 сек., а ако е по-малък от 45 сек. няма да се промени.  
 

Настройка по подразбиране: Вх.1 [015], Вх.2 [015]  
 

 

АЛ. ЦИКЪЛ 
ГРУПА 1 

ТЕКСТ МЕНЮ 6. Групи – 5. Групи – 1. Група – 03. Алармен цикъл 

АДРЕС 4012 

ОПЕРАЦИЯ 412 + 01 
 

 Задава се време за продължителност на алармения цикъл на сирените за Група 1. 
В това меню се програмира времето, за което ще са активни програмируеми изходи от тип 
Сирена. 
Въвеждането на валиден потребителски код преди изтичането на времето за алармен цикъл 
е равносилно на край на алармения цикъл. След изтичане на времето за алармен цикъл се 
деактивират изходите тип Сирена. 
Въвежда се трицифрено число от 000 до 255 мин. За интервал от време, по-малък от 10 
минути първите две цифри задължително са 0. 
 

Настройка по подразбиране: 001 мин. 
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НОМЕР ЗА 
КОМУНИК. 

ГРУПА 1 

ТЕКСТ МЕНЮ 6. Групи – 5. Групи – 1. Група – 04. Номер за комуникация 

АДРЕС 4013 

ОПЕРАЦИЯ 413 + 01 
 

 Въвеждане на акаунт номер за комуникация с централна станция за Група 1. 
Въвеждат се 4 или 6 символа, в зависимост от програмираното в меню “6. Групи –  
1. Дължина КодГрупа” (адрес 4000). Валидни са символите от 0 до 9 и букви от A до E.  
Внимание: Въвеждането на буква F в кодовата комбинация е равносилно на отказ за 
комуникация с централна станция. 
Въвеждането на цифри се извършва с помощта на цифровите бутони. Буквите от A до F се 
въвеждат със следните клавишни комбинации: 
 

Буква Цифрова комбинация  Буква Цифрова комбинация 

A + 0  D + 3 

B + 1  E + 4 

C + 2  F + 5 

 

Настройка по подразбиране: 4 цифри (FFFF) 

 

ОПЦИИ 
СИРЕНА 
ГРУПА 1 

ТЕКСТ МЕНЮ 6. Групи – 5. Групи – 1. Група – 05. Опции Сирена 

АДРЕС 4014 

ОПЕРАЦИЯ 414 + 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На този адрес се програмират Опции “Сирена” за Група 1. 
Може да се задава повече от една опция.  
При работа с текстови менюта, опцията се избира с бутон “1” и се изключва с бутон “0”. При 
работа с адресни или операционни менюта, опцията се задава чрез натискане на цифров 
бутон със съответния номер и това се индикира с активиране на номера на натиснатата 
цифра. Последващо натискане на същата цифра ще отмени опцията.  
 

Обърнете внимание, че при атрибут “5. Време пожарна аларма” се използват и двете 
състояния на параметъра – виж описанието в таблицата по-долу. Опции 3 и 4 са 
достъпни за задаване само в панел ECLIPSE 32/99. 
 

Функции на опции “Сирена“: 

1 Сигнал (при) 
Включване 

Сигнализация за включване на охраната. При зададена опция 
сирената ще се активира еднократно за 1 секунда при подаване на 
команда за поемане под охрана. 
 
 
 

2 Сигнал (при) 
Изключване 

Сигнализация за изключване на охраната. При зададена опция 
сирената се активира двукратно при деактивиране на охраната. 
 
 
 

3 Сигнал при 
памет 

Звуков сигнал при памет за събитие: При зададена опция сирената 
се активира 4 пъти за по 1 секунда при изключване на охраната, ако 
в групата е имало аларма. 
 
 
 

4 Известяване 
10 минути 

Известяване 10 минути преди автоматично включване. При 
зададена опция сирената се активира 3 пъти за по 1 секунда, 10 
минути преди стартиране на процедура за автоматично поемане на 
групата под охрана. 
 
 
 
 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 1 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Сигнал.Включ.” 
Разрешен - “✓Сигнал.Включ.” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 2 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Сигнал.Изключ.” 
Разрешен - “✓Сигнал.Изключ.” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 3 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Сиг. При Памет” 
Разрешен - “✓Сиг. При Памет” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 4 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Извест. 10 мин.” 
Разрешен - “✓Извест. 10 мин.” 
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5 Време пожарна 
аларма 

Времетраене на сигнал ПОЖАР. Важи при задействане на зони от 
тип ПОЖАР или при подаване на паника ПОЖАР чрез клавиатура. 
Програмирането на тази опция влияе върху работата на 
програмируем изход тип СИРЕНА. При задаване на опцията, 
времетраенето на алармен сигнал ПОЖАР ще бъде до въвеждане 
на валиден за системата потребителски или мениджърски код. Ако 
опцията не е зададена, времетраенето на алармен сигнал ПОЖАР 
ще съвпада със зададеното време за алармен цикъл в меню “6. 
Групи – 5. Групи – 1. Група – 03. Алармен цикъл” (адрес 4012). 
 
 
 

 

Настройка по подразбиране: 5. Време пожарна аларма 

 

ОПЦИИ 
ВКЛ./ИЗКЛ. 

ГРУПА 1 

ТЕКСТ МЕНЮ 6. Групи – 5. Групи – 1. Група – 06. Опции Вкл./Изкл. 

АДРЕС 4015 

ОПЕРАЦИЯ 415 + 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

На този адрес се програмират опции “Вкл/Изкл” за Група 1. 
Може да се задава повече от една опция. 
При работа с текстови менюта, опцията се избира с бутон “1” и се изключва с бутон “0”. При 
работа с адресни или операционни менюта, опцията се задава чрез натискане на цифров 
бутон със съответния номер и това се индикира с активиране на номера на натиснатата 
цифра. Последващо натискане на същата цифра ще отмени опцията.  
 

Обърнете внимание, че се използват и двете състояния на опциите.  
Опции с номера 1, 2 и 5 са достъпни за задаване само в панел ECLIPSE 32/99. 
 

Функции на опции “Вкл/Изкл“: 

1 Изключване по 
График 

Автоматично изключване по времеви график. При задаване на 
опцията, охраната на групата ще се снеме автоматично според 
зададения времеви график в меню “6. Групи – 5. Групи – 1. Група – 
10. График” (адрес 4019). 
 
 
 

2 Автоматично 
включване с 
оставане 

Задаване на тип автоматично включване по График – “Пълно” или 
“С оставане”. 
 
 
 

3 Изчистване 
байпасиране  
(на зони) 

Възстановяване на байпасираните зони при изключване. При 
задаване на опцията байпасираните зони ще се възстановят след 
изключване. 
 
 
 

4 Бързо 
включване* 

Бързо включване под охрана. При задаване на опцията, 
потребителите ще могат да включват охраната в Групата без 
въвеждане на код. За да се включи охраната трябва да се задържи 
натиснат за 2-3 секунди съответният бутон отговарящ на типа 
включване.  
 
 
 
 

* ECLIPSE 8+/32/99: Според изискванията на стандарт EN50131, когато в 
меню “2. Настройки - 15. Стандарт” (адрес 0096) е програмирана опция 
EN50131 G2 или EN50131 G3, този атрибут винаги е ЗАБРАНЕН.  

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 5 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Вр. Пож. Аларма” 
Разрешен - “✓Вр. Пож. Аларма” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 1 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Изкл. по График” 
Разрешен - “✓Изкл. по График” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Пълно - ; С оставане - 2 
LED: Пълно - ; С оставане -  

Индикация текстови менюта: 
Пълно  - “  Авт.Вкл.с ост.” 
С оставане - “✓Авт.Вкл.с ост.” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 3 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Изчист.Байпас.” 
Разрешен - “✓Изчист.Байпас.” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 4 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Бързо включване” 
Разрешен - “✓Бързо включване” 
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5 Включване по 
липса на 
движение 

Автоматично включване при липса на движение. При задаване на 
тази опция, при липса на движение в зоните присъединени към 
Група 01, тя ще бъде автоматично поета под охрана след изтичане 
на програмираното време в меню “6. Групи – 3. Вкл.Лип.Дв.” (адрес 
4002). 
 
 
 

 

Настройки по подразбиране: 4. Бързо включване 

 
 

ПАНИКИ 
ГРУПА 1 

ТЕКСТ МЕНЮ 6. Групи – 5. Групи – 1. Група – 07. Паники 

АДРЕС 4016 

ОПЕРАЦИЯ 416 + 01 
 

 Задаване на събития тип паника за Група 1. 
Задаването на събития паника важи само за подаване на сигнали чрез бутоните на 
клавиатурите асоциирани към група (забележка: в това меню към Група 01). Бързи бутони за 
аларма Паника са: 1+3 (полиция), 4+6 (медицинска) и 7+9 (пожар). Бутоните се натискат и 
задържат в продължение на 2-3 секунди за изпращане на алармен сигнал. Могат да се 
изберат няколко типа паники. При работа с текстови менюта, опцията се избира с бутон “1” и 
се изключва с бутон “0”. При работа с адресни или операционни менюта, опцията се задава 
чрез натискане на цифров бутон със съответния номер и това се индикира с активиране на 
номера на натиснатата цифра. Последващо натискане на същата цифра ще отмени паниката. 
 

Звучна паника (при зададени типове паники 1. Полиция, 3. Медицинска 5. Пожар в това 
меню) - задействат се изходите от тип “СИРЕНА”, програмируемите изходи тип 
“ПАНИКА” и комуникатора на централата. Сирените се задействат моментално 
независимо от програмираното време закъснение. 
Тиха паника (при зададени типове паники 2. Тиха полиция и 4. Тиха Медицинска в това 
меню) - активират се само програмируеми изходи тип “ПАНИКА” и комуникатора на 
централата. Индикация за памет няма. След въвеждане на валиден потребителски код, 
светодиод “MEMORY” свети постоянно. 
 

Задават се следните опции за типове паники: 

1 
Полиция 
(Звучна 
паника) 

Разрешаване за изпращане на аларма паника тип Полиция. При 
задаване на опцията, в случай на подаване на сигнал “Полиция” от 
клавиатура - бутони 1+3 - ще се изпрати събитие “Полиция” паника. 
 

 
 
 

2 

Тиха 
Полиция 
(Тиха 
паника) 

Тази паника ще бъде активна само при разрешена паника 
“Полиция” – опция 1! При задаване на опцията, в случай на подаване 
на сигнал “Полиция” от клавиатура - бутони 1+3 – ще се изпрати събитие 
“Полиция” без активиране на сирените. 
 

 
 
 

3 
Медицинска 
(Звучна 
паника) 

Разрешаване за изпращане на аларма паника тип Медицинска. При 
задаване на опцията, в случай на подаване на сигнал “Медицинска” от 
клавиатура - бутони 4+6 - ще се изпрати събитие “Медицинска” паника. 
 

 
 
 

4 

Тиха 
Медицинска  
(Тиха 
паника) 

Тази паника ще бъде активна само при разрешена паника 
“Медицинска” – опция 3! При задаване на опцията, в случай на 
подаване на сигнал “Медицинска” от клавиатура - бутони 4+6 – ще се 
изпрати събитие “Медицинска” паника без активиране на сирените. 
 
 
 
 
 

 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 5 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Вкл.по Лип.Движ” 
Разрешен - “✓Вкл.по Лип.Движ” 

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Тиха Полиция” 
Разрешен - “✓Тиха Полиция” 

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Тиха Медицинска” 
Разрешен - “✓Тиха Медицинска” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 1 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Полиция” 
Разрешен - “✓Полиция” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 2 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 3 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Медицинска” 
Разрешен - “✓Медицинска” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 4 
LED: Забранен - ; Разрешен -  
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5 
Пожар 
(Звучна 
паника) 

Разрешаване за изпращане на аларма паника тип Пожар. При задаване 
на опцията, в случай на подаване на сигнал “Пожар” от клавиатура - 
бутони 7+9 - ще се изпрати събитие “Пожар”. 
 
 
 

 
Настройка по подразбиране: Всички са забранени 

 

При подаване на паника чрез бутоните на клавиатура могат да възникнат следните случаи: 
1. Когато има подадени няколко клавиатурни паники, на дисплея ще се индикира последната. 
2. Когато имаме 3 клавиатури и едната е от една група, втората е от втора група, а 

третата и от двете групи – при подаване на аларма Паника, всяка от първите две ще показва паниката 
само от собствената си група, а третата и за двете паники. Ако се подаде паника от третата 
клавиатура, ще се подаде информация за паниката и към двете други клавиатури. 
 

ИМЕ 
ГРУПА 1 

ТЕКСТ МЕНЮ 6. Групи – 5. Групи – 1. Група  – 08. Име 

АДРЕС 4017 

ОПЕРАЦИЯ 417 + 01 
 

 

 

 

 

 

 

Меню за въвеждане на име на ГРУПА 01.  
Името може да е с дължина до 16 знака – букви и цифри, включително интервали. 
Буквите се избират с неколкократно натискане на съответния цифров бутон, до достигане на 
желаната. Курсорът се премества автоматично след избиране на буква или цифра на 
съответното място или ръчно с използване на стрелките. Ако трябва да се въведе директно 
цифра съответният бутон се натиска и задържа за 2-3 секунди.  
След приключване на въвеждането името се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
За подробности виж също т. 2.8 - Въвеждане на текст с LCD клавиатура. 
 

По подразбиране: AREA 1  

 
 

ЗАК. СИР. 
ГРУПА 1 

ТЕКСТ МЕНЮ 6. Групи – 5. Групи – 1. Група – 09.ВремеЗак.Сирена 

АДРЕС 4018 

ОПЕРАЦИЯ 418 + 01 
 

 

 

Време на закъснение на активирането на програмируеми изходи тип Сирена след 
възникване на събитие “с взлом” при режим на охрана “Пълно включване”.  
Програмираното в това меню време ще се вземе предвид ако зоната предизвикала го не е 
тип “ПОЖАР” и има активирана опция “Вр.зак.сирена” в меню “4. Входове – 5. Зони – XX. Зона 
– 5. Опции 2 (АДРЕС 2хх5), като “хх” е номер на зона. Въвежда се трицифрено число от 000 
до 255 и е в секунди.  
 

Настройка по подразбиране: 000 сек. 
 

ГРАФИК 
ГРУПА 1 

ТЕКСТ МЕНЮ 6. Групи – 5. Групи – 1. Група  – 10. График 

АДРЕС 4019 

ОПЕРАЦИЯ 419 + 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задаване на времеви график за работа на ГРУПА 01. 
Групата ще е активна за работа през времето на действие на времевия график. 
В менюто се задава номер на времеви график от 1 до 8 (Eclipse 32) и от 01 до 16 (Eclipse 99). 
Ако не е необходимо групата да работи по определен времеви график се въвежда стойност 0. 
Параметърът се променя с натискане на цифров бутон, съответстващ на номер времеви 
график и се потвърждава с бутон ENTER. За подробности виж Меню 7. Графици. 
 

При програмиране на номер на времеви график за групата, включването ѝ под охрана ще 
стане автоматично при настъпване на времето на действие на времевия график. При 
наличие на отворени зони в групата, системата ще изчака тяхното затваряне 
(готовност за включване) и след това ще стартира действието на времевия график. 
 
Настройка по подразбиране: [0] - Eclipse 32 / [00] - Eclipse 99  

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 5 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Пожар” 
Разрешен - “✓Пожар” 
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7. ГРАФИЦИ 
Меню „Времеви Графици“ е достъпно само в алармени контролни панели ECLIPSE 32 и ECLIPSE 99. 
В това меню се предоставя възможност за дефиниране на интервали от време, които периодично се повтарят 
от системата. Интервалите от време представляват времеви графици, които се използват за автоматизиране 
на достъпа на потребителите в охранявания обект, за автоматизиране на включването и изключването на 
охраната и др. 
В системата могат да се дефинират от 1 до 8 времеви графика за работа за панел Eclipse 32 и от 01 до 16 за 
панел Eclipse 99. За всеки график се настройва начално и крайно време за работа, дни от седмицата, през 
които е активен и възможност за включване на празнични и неработни дни. 
Програмирането на празнични и неработни дни се извършва в допълнителни менюта. 
 

Бърза таблица за меню 7. Графици 

Текстово меню Адрес Описание 
ECLIPSE  

8/8+/16 32 99 

1. Врем. Графици  

      XX. Вр. График 5 X X Y XX – Номер на времеви график; Y - Опция 

 

✓ ✓ 

          1. Начало 5 X X 0 
Задаване на време за начало на работа по 
график 

✓ ✓ 

          2. Край 5 X X 1 
Задаване на време за край на работа по 
график 

✓ ✓ 

          3. Седмични  
          дни 

5 X X 2 
Задаване на дни от седмицата за работа по 
график 

✓ ✓ 

          4. Опции 5 X X 3 Задаване на опции за неработни дни ✓ ✓ 

2. Календар  

      01. Януари 5 4 1 x* Задаване на работни дни през януари 

 

✓ ✓ 

      02. Февруари 5 4 2 x* Задаване на работни дни през февруари ✓ ✓ 

      03. Март 5 4 3 x* Задаване на работни дни през март ✓ ✓ 

      04. Април 5 4 4 x* Задаване на работни дни през април ✓ ✓ 

      05. Май 5 4 5 x* Задаване на работни дни през май ✓ ✓ 

      06. Юни 5 4 6 x* Задаване на работни дни през юни ✓ ✓ 

      07. Юли 5 4 7 x* Задаване на работни дни през юли ✓ ✓ 

      08. Август 5 4 8 x* Задаване на работни дни през август ✓ ✓ 

      09. Септември 5 4 9 x* Задаване на работни дни през септември ✓ ✓ 

      10. Октомври 5 5 0 x* Задаване на работни дни през октомври ✓ ✓ 

      11. Ноември 5 5 1 x* Задаване на работни дни през ноември ✓ ✓ 

      12. Декември 5 5 2 x* Задаване на работни дни през декември ✓ ✓ 

 
 

* При работа с адресни менюта, дните от един месец са разпределени за програмиране в четири 
отделни адресни менюта, x = 1-4. Например, на адрес 5411 (x=1) инсталаторът може да програмира 
първите 8 дни на месец януари (от 1-во до 8-о число), на адрес 5412 (x=2) – следващите 8 дни (от 9-о 
до 16-о число)и т.н. Обобщено, можете да следвате дадената таблица за разпределението на 
дните по адреси: 
 

 

 
 
Следващите менюта са описани за програмиране на Времеви График 01. Програмирането на графици от 02 до 
16 е аналогично, като максималния брой графици зависи от типа на използвания панел Eclipse. 
 
 

5 X X 1 Дни: 1 – 8  

5 X X 2 Дни: 9 – 16 

5 X X 3 Дни: 17 – 24 

5 X X 4 Дни: 25 – 31 
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НАЧАЛО 
ГРАФИК 1 

ТЕКСТ МЕНЮ 7. Графици  – 1. Времеви графици – 1. Врем. График – 1. Начало 

АДРЕС 5010 

ОПЕРАЦИЯ 510 + 01 
 

 

 

 

Въвеждане на начално време за работа на времеви График 1. 
 

Програмираното в това меню време трябва да е по-малко от въведеното в меню  “7. Графици 
– 1. Врем. Графици – 1. Вр. График – 2. Край” (адрес 5011) за крайно време за работа на 
График 1. Въвеждат се час и минути във формат [ЧЧ:ММ]. 
 

Реалното включване на охраната по график се реализира със закъснение от минимум 10 
минути* след въведеното начално време. Например, ако на адреса е въведено начално 
време 8.30 часа, в този час ще се подаде сигнал и ще започне да тече 10 минутен 
интервал*, в който трябва да се напуснат охраняваните помещения, а реалното 
включване ще се осъществи в 8.40 часа. 
 

* ВНИМАНИЕ: В меню “6. Групи – 4. Вр. на отлагане” се задава допълнително време за 
отлагане на автоматичното включване по график в интервал от 010 – 255 минути, 
което ще се добави след въвеждане на валиден код на мениджър. Времето за 
автоматично включване (postpone) от 10 минути не може да се изключва или променя! 
 

Настройка по подразбиране: [00:00] 

 

КРАЙ 
ГРАФИК 1 

ТЕКСТ МЕНЮ 7. Графици  – 1. Времеви графици– 1. Врем. График – 2.Край 

АДРЕС 5011 

ОПЕРАЦИЯ 511 + 01 
 

 

 

Въвеждане на крайно време за работа на времеви График 1. 
 

Програмираното в това меню време трябва да е по-голямо от това въведено в меню  “7. 
Графици – 1. Врем. Графици – 1. Вр. График – 1. Начало” (адрес 5010) за начално време за 
работа на График 1. Въвеждат се час и минути във формат [ЧЧ:ММ]. 
 

Ако за потребителски код е зададен времеви прозорец от 08:30 до 17:00 съответния 
потребител ще може да използва кода си в посоченото време. От 17:00 до 0:00 и от 00:00 
до 08:30 съответния код няма да бъде активен. 
 

Настройка по подразбиране: [23:59] 

 

ДНИ 
ГРАФИК 1 

ТЕКСТ МЕНЮ 7. Графици  – 1. Времеви графици– 1. Врем. График – 3.Седмични дни 

АДРЕС 5012 

ОПЕРАЦИЯ 512 + 01 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Въвеждане на дни от седмицата за работа на времеви График 1. 

Настройват се дните от седмицата, през които времеви График 1 ще бъде използван. Могат 
да се избират всички дни от седмицата от понеделник до неделя, като при използване на 
текстови менюта дните се задават за работа с бутон “1” и се изключват с бутон “0”. При 
използване на адресни менюта се натиска цифров бутон съответстващ на деня. Последващо 
натискане на бутона изключва деня. Подреждането на дните е като следва: 
 

Бутон Ден 

1 Понеделник 

2 Вторник 

3 Сряда 

4 Четвъртък 

5 Петък 

6 Събота 

7 Неделя 
   

Ако за времевия график от предния пример бъде указан само ден “сряда” потребителският 
код ще бъде валиден само в сряда от 8:30 до 17:00. 
 

Настройка по подразбиране: всички дни 
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ОПЦИИ 
ГРАФИК 1 

ТЕКСТ МЕНЮ 7. Графици  – 1. Времеви графици– 1. Врем. График  - 4. Опции  

АДРЕС 5013 

ОПЕРАЦИЯ 513 + 01 
 

 

 

Задаване на опции за времеви график 1. 
 

В менюто могат да се задават следните опции: 

1 Почивни дни Включване на почивни и празнични дни в работата на времевия 
график. При задаване на опцията ще се вземе под внимание 
програмираното в менюто за работните дни, където индивидуално 
за всеки месец се програмират празници и официални неработни 
дни. 
 
 
 

2 Инвертиране  Инвертиране на работата на времевия график. При задаване на 
опцията, Графикът ще стартира според зададеното време за край в 
меню  “7. Графици – 1. Врем. Графици – 1. Вр. График – 2. Край” 
(адрес 5011) и приключва според зададеното начално време в 
меню “7. Графици – 1. Врем. Графици – 1. Вр. График – 1. Начало” 
(адрес 5010). 
 
 
 

 

Пример: Настройване на Времеви график с начално време 8.00 часа и време за изключване 
17.00 часа. 
 
При зададена нормална работа на графика, схемата за включване е следната: 
 
 

 
 
 
При зададена инвертирана работа на графика, схемата за включване е следната: 
 
 

 
 
Със защриховано поле е отбелязан 10 минутния интервал за автоматично включване*, в 
който потребителят трябва да напусне охраняваните помещения преди включване на 
охраната. 
 
* ВНИМАНИЕ: В меню “6. Групи – 4. Вр. на отлагане” се задава допълнително време за 
отлагане на автоматичното включване по график в интервал от 010 – 255 минути, 
което ще се добави след въвеждане на валиден код на мениджър. Времето за 
автоматично включване (postpone) от 10 минути не може да се изключва или променя! 
 
Настройка по подразбиране: Нормална работа на графика 

 

 
Програмирането на празнични и почивни дни се извършва в меню “2. Календар”, като за всеки месец са 
предвидено отделно подменю. Почивните дни са общи за всички времеви графици. Всички месеци се 
програмират аналогично в съответните менюта – виж бързата таблица на адресите в началото на тази секция. 
 
 
 

Изключена охрана 

 
Изключена охрана 

 

Включена охрана 

 

Включена охрана 

 Изключена охрана 

 

Включена охрана 

 

Старт 

 
Стоп 

 

Стоп 

 
Старт 

 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 1 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 2 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Инвертиране” 
Разрешен - “✓Инвертиране” 

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Почивни дни” 
Разрешен - “✓Почивни дни” 



Серия ECLIPSE 8/8+/16/32/99 – Описание за програмиране от инженер

 

 
68 

ЯН 1-8 
ЯН 9-16 

ЯН 17-24 
ЯН 25-31 

ТЕКСТ МЕНЮ 7. Графици  – 2. Календар – 01.Януари 

АДРЕС 5411; 5412; 5413; 5414 

ОПЕРАЦИЯ 541 + 01; 542 + 01; 543 + 01; 544 + 01 
 

 

 
 

 

  

Задаване на празнични и почивни дни за Януари 
 
При работа с текстови менюта почивните дни се селектират с натискане на бутон “1” и се 
отменят с бутон “0”. 
 
При работа с адресни или операционни менюта, на екрана са достъпни полета за дни от 1 до 
8. Курсорът под полето може да се мести със стрелките. В полето отдясно се изписва деня 
под който е позициониран курсора. За да се зададе ден като празник се натиска бутон “0”. 
Зададените като празници дни се изписват с буква “Н”. Повторно натискане на бутон “0” 
връща предишното състояние на деня.  
 
Индикация адресни менюта: 
LCD: Работните дни се изписват със символ “-”. Празничните и неработни дни се изписват 
със символ “Н”. 
LED: На дисплея светят само цифрите на дните зададени за празник. 
 
В адресните и операционни менюта празничните дни се задават в няколко 
последователни адреса за януари по начина, описан в примера по долу. 
 

 
 
Настройка по подразбиране: няма 
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8. КОМУНИКАТОР 
Менютата за програмиране на параметрите на комуникационните устройства са достъпни само след 
въвеждане на инженерен код (7777 по подразбиране). 
 

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 за отстраняване на възникналия технически проблем. 

  

Контролни панели серия ECLIPSE – Обобщена информация за комуникационните устройства: 

Панел Цифров комуникатор Протоколи Гласов дайлер 

ECLIPSE 8 2 телефона SIA, CID 8 телефона 
ECLIPSE 8+ 2 телефона SIA, CID 8 телефона 

ECLIPSE 16 2 телефона SIA, CID 8 телефона 

ECLIPSE 32 4 телефона SIA, CID 8 телефона 
ECLIPSE 99 4 телефона SIA, CID 8 телефона 
 

Бърза таблица за меню 8. Комуникатор 

Адрес Описание 
ECLIPSE  

8 8+ 16 32 99 

 

6 0 0 0 Задаване на опции за цифровия комун. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 0 0 1 Задаване на брой опити за набиране  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

6 0 0 3 Задаване на начален час за тест съобщ.  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 0 0 2 Задаване на период за предаване ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 0 0 4 Задаване на закъснение за известяване ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

6 0 X Y X – Номер телефон; Y - Опция ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 0 X 0 Задаване на телефонен номер ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 0 X 1 Задаване на комуникационен протокол ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 0 X 2 Задаване тип на съобщение ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 0 X 3 Присъединяване на номера към Групи  ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

6 9 0 1 Задаване на ID номер за комуникация ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 9 0 4 Задаване на Опции за UDL  ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 9 0 5 Задаване на брой опити за набиране ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

6 1 0 0 Задаване на опции за Гласов дайлер ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 1 0 1 Задаване на брой повторения на съобщ. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 1 0 3 Задаване на език на съобщенията ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

6 1 X Y X – Номер телефон; Y - Опция ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 1 X 0 Задаване на телефонен номер ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 1 X 1 Задаване тип на съобщение ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 1 X 2 Присъединяване на номера към Групи  ✓ ✓ ✓ ✓ 
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КОМ. ОПЦИИ 

ТЕКСТ МЕНЮ 8. Комуникатор – 1. Цифр. Ком. – 1. Опции 

АДРЕС 6000 

ОПЕРАЦИЯ 600 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Програмиране на опции за цифровия комуникатор 
Опциите са общи за всички програмирани телефонни номера. При използване на текстови 
менюта, опцията се задава с бутон “1” и се изключва с бутон “0”. При работа с адресни 
менюта се използват цифровите бутони от 1 до 8. Всяко натискане на бутон сменя 
алтернативно състоянието на опцията.  
Обърнете внимание, че се използват и двете състояния на опциите. Опция номер 3 не е 
достъпна за програмиране в контролен панел ECLIPSE 8. 
 

Функции на опциите за комуникация: 

1 Вкл. дайлер Използване на цифровия телефонен комуникатор (PSTN). 
 
 
 

2 Мониторинг 
на 
телефонна 
линия 

Разрешаване на мониторинг на телефонната линия (TLM). При 
задаване на опцията, мониторинга на телефонната линия е разрешен и 
при повреда се генерира събитие “4. Ком. Проблем”. 
 
 
 

3 TLM Аларма Генериране на алармено събитие при проблем с телефонната линия. 
При задаване на опцията, ще се генерира алармено събитие при 
проблем с телефонната линия и при включена охрана. (Аларменото 
съобщение ще се изпрати, само ако по време на включена охрана 
възникне проблем с телефонната линия. Ако проблемът с телефонната 
линия е възникнал преди включване на охраната съобщението няма да 
се изпрати.) 
 
 
 

4 Импулсно 
набиране 

Избор на тонално или пулсово номеронабиране. При зададена опция е 
избрано импулсно номеронабиране. 
 
 
 

5 Сляпо 
набиране 
(Изчакване 
на сигнал 
“Свободно”) 

Задаване на проверка за наличие на сигнал “Свободно”. Когато опцията 
е зададена не се извършва проверка за наличие на сигнал “Свободно”. 
 

6 Алтернатив-
но 

Избор на алгоритъм за изпращане на съобщения към програмираните 
телефонни номера. 
 

Когато тази опция е забранена, съобщенията се предават към 
всички телефонни номера, започвайки от първия записан в паметта 
на панела. 
 

Когато тази опция е разрешена, ако предаването на съобщения към 
първия номер е успешно, останалите записани не се набират. Ако 
набирането към първия номер не е успешно се избира следващия и 
така до постигане на успешно предаване през някой от записаните 
телефони. 
 

Забележка: Ако събитията за предаване са присъединени към 
различни телефонни номера, програмирането на тази опция на 
практика не се отчита. Реализира се “ РАЗДЕЛЕНО Изпращане”. 
 
 
 
 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 1 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Вкл. дайлер” 
Разрешен - “✓Вкл. дайлер” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 2 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Монит.тел.линия” 
Разрешен - “✓Монит.тел.линия” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 3 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  TLM аларма” 
Разрешен - “✓TLM аларма” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Тонално - ; Импулсно - 4 
LED: Тонално - ; Импулсно -  

Индикация текстови менюта: 
Тонално - “  Импулсно наб.” 
Импулсно - “✓Импулсно наб.” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Проверка - ; Сляпо наб. - 5 
LED: Проверка - ; Сляпо наб. -  

Индикация текстови менюта: 
Проверка - “  Сляпо набиране” 
Без проверка - “✓Сляпо набиране” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 6 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Алтернативно” 
Разрешен - “✓Алтернативно” 
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7 PSTN/AJAX 
съобщения 
панел 

Канали за изпращане на съобщения 
 

 При работа с текстови менюта, опциите се избират с бутон “1” и се 
изключват с бутон “0”. Работата на комуникационните канали се 
определя със следните две опции:  
- PSTN съобщ. панел – PSTN е основен канал, а GPRS/LAN* е 
резервен. 
- AJAX съобщ. панел - GPRS/LAN* е основен канал, а PSTN е резервен. 
 

Ако и двете опции са изключени, комуникацията през канали PSTN и 
GPRS/LAN* е забранена. 
Ако и двете опции са избрани, комуникацията ще се осъществява 
задължително и през двата канала.  
 

 При работа с адресни и операционни менюта, опции 7 и 8 се задават 
в определена комбинация за определяне на типа канал за изпращане 
на съобщения: 

7 8 Комуникационен канал 
  Няма комуникация през канали GPRS/LAN* и PSTN 
 8 GPRS/LAN* е основен канал, а PSTN е резервен 

7  PSTN е основен канал, а GPRS/LAN* е резервен 

7 8 Комуникацията ще бъде и през двата канала 
 

* GPRS или LAN комуникационен модул свързан по серийна връзка към 
панел от серия Eclipse, който е присъединен към потребителски 
акаунт на AJAX WEB сървър. 

8 

 

 

Настройки по подразбиране: 1. Вкл. PSTN, 5. Сляпо набиране, 6. Алтернативно 

 

БРОЙ 
ОПИТИ 

ТЕКСТ МЕНЮ 8. Комуникатор – 1. Цифр. Ком.  –  2. Брой опити 

АДРЕС 6001 

ОПЕРАЦИЯ 601 
 

 Брой опити за комуникация с централна станция 
В менюто се въвеждат брой опити за комуникация през всеки от въведените телефонни 
номера с централна станция за телефонен мониторинг. Въвеждат се брой опити от 1 до 9. 
Желаната стойност се въвежда с еднократно натискане на бутон със съответната цифра.  
 

Зададената в това меню стойност е броя опити, които ще бъдат направени за всеки от 
въведените за цифровия комуникатор или гласов дайлер Eclipse VD телефонни номера (виж 
описанието на менюта: “8. Комуникатор - 1. Цифр. Комуникатор - 5. Тел. номера - 1. Телефон 
- 1. Номер ” и “8. Цифр. Комуникатор – 2. Гласов дайлер – 5. VD Номера – 1. Телефон – 1. 
Номер”).  
За въведена стойност 4 и два телефонни номера опитите, които ще бъдат направени са 
общо 8 - по 4 за всеки телефонен номер. 
 

След достигането на посочения брой, опитите за свързване с централна станция се 
прекратяват. Опитите ще бъдат възобновени при възникване на следващо събитие за 
предаване, първо към централна станция. 
 

Настройка по подразбиране: 4 опита 

 

НАЧАЛЕН 
ТЕСТ ЧАС 

ТЕКСТ МЕНЮ 8. Комуникатор – 1. Цифр. Ком. – 3. Тестово съобщение – 1. Час 

АДРЕС 6003 

ОПЕРАЦИЯ 603 
 

 Задаване на начален час за предаване на тест съобщение. 
Въвежда се първият час, в който да започне предаване на тестово съобщение към централна 
станция. Задават се час и минути (ЧЧ:MM), като въведеното време представлява часа на 
провеждане на първия тест. 
Следващото предаване ще бъде след зададения период в меню “8. Комуникатор - 1. Цифр. 
Комуникатор – 3. Тестово съобщение – 2. Период” (адрес 6002). 
 
Настройка по подразбиране: [00:05] 
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ТЕСТ  
ПЕРИОД 

ТЕКСТ МЕНЮ 8. Комуникатор – 1. Цифр. Ком. – 3. Тестово съобщение – 2. Период 

АДРЕС 6002 

ОПЕРАЦИЯ 602 
 

 Период за предаване на тест съобщение. 
Въвежда се период за предаване на тестово съобщение в интервал от 000 до 255 часа. 
Задължително се въвеждат три цифри. При въвеждане на период, по-малък от 10 часа 
първите две цифри трябва да бъдат 0. 
 

Настройка по подразбиране: 024 часа 

 
 

ЗАКЪСН. ЗА 
ПРОБЛЕМ 

ТЕКСТ МЕНЮ 8. Комуникатор – 1. Цифр. Ком. – 4. Закъснение за проблем 

АДРЕС 6004 

ОПЕРАЦИЯ 604 
 

 Задаване на закъснение за предаване на съобщение за проблем с телефонната линия. 
В менюто се въвежда интервал от 000 до 255 минути за изчакване преди изпращане на 
съобщение за проблем с телефонната линия. Задължително се въвеждат три цифри. При 
въвеждане на период, по-малък от 10 минути първите две цифри трябва да бъдат 0. 
 

Настройка по подразбиране: [000] мин. 

 
 

Следващите менюта са с описание при програмиране на Тел. номер 1 за цифровия комуникатор. 
Програмирането на номера 2-4 е аналогично, като максималния брой номера зависи от типа на панел Eclipse.  
 

ТЕЛ. 01 
НОМЕР 

ТЕКСТ МЕНЮ 8. Комуникатор – 1. Цифр. Ком. – 5. Тел. Номера – 1. Телефон – 1. Номер 

АДРЕС 6010 

ОПЕРАЦИЯ 610 +01 
 

 
 

Въвеждане на Телефонен номер 1 за комуникатора. 
Максималната дължина на телефонния номер, включително специалните символи, е 32 знака 
(до 32 знака е възможно да се въведат чрез специализиран софтуер ProsTE, а директно 
през клавиатура е възможно да се въведат до 16 знака). За въвеждането на цифри се 
използват бутони от 0 до 9. За въвеждане на специални символи се използват следните 
комбинации от бутони: 
1. Бутони  + 0 - Превключва към импулсно номеронабиране. На екрана се изписва “P”. 
2. Бутони  + 1 - Превключва към тонално номеронабиране. На екрана се изписва “T”. 
3. Бутони  + 2 - Пауза 2 секунди. На екрана се изписва “D”. 
4. Бутони  + 3 - Включва се “Проверка на сигнал Свободно”. На екрана се изписва “”. 
5. Бутони  + 4 – Сляпо набиране; “Изключва Проверка на сигнал Свободно”. На екрана се 
изписва  “#”. 
6. Бутони  + 5 - Изтрива цялата въведената цифрено-буквена комбинация. 
 

Настройка по подразбиране: няма 

 
 

ТЕЛ. 01 
ПРОТОКОЛ 

ТЕКСТ МЕНЮ 8. Комуникатор – 1. Цифр. Ком. 5. Тел. Номера – 1. Телефон – 2. Протокол 

АДРЕС 6011 

ОПЕРАЦИЯ 611 + 01 
 

 Въвеждане на комуникационен протокол за Телефонен номер 1. 

В менюто се избира типа на протокола за изпращане на съобщения от телефонен номер 1. 
Инсталаторът може да избира между два протокола – CID и SIA. 
Протоколът се променя с натискане на цифров бутон или стрелките. Избора се потвърждава 
с бутон ENTER. 
 

При работа с LED клавиатури от серия Eclipse индикацията се различава според модела: 

Eclipse LED32 Eclipse LED16A/LED8 (Зона 1 мига) 

Разрешен SIA: цифри за зони 1-8 светят 
Разрешен CID: цифри за зони 1-8 не светят 

Разрешен SIA: бутони 0-9 светят 
Разрешен CID: бутони 0-9 не светят 

 

Настройка по подразбиране: CID 



Серия ECLIPSE 8/8+/16/32/99 – Описание за програмиране от инженер

 

 
73 

ТЕЛ. 01 
СЪОБЩ. 

ТЕКСТ МЕНЮ 8. Комуникатор – 1. Цифр. Ком. – 5. Тел. Номера – 1. Телефон – 3. Тип на съобщението 

АДРЕС 6012 

ОПЕРАЦИЯ 612 + 01 
 

 Задаване на алармени съобщения за Телефонен номер 1. 

В това меню се програмира типа на съобщенията, които ще се предават по Телефонен номер 
1 на комуникатора към централна станция за телефонен мониторинг.  

Към телефонен номер 1 може да се програмират да се предават само определени 
съобщения. При желание за дублиране на някое от предаваните съобщения и към 
телефонен номер 2 (3, 4 или всички), то същото трябва да се програмира и в 
съответстващото им меню за програмиране. В случай, че е без значение към кой от 
всички телефони ще се предават съобщенията, тогава в менютата не трябва да се 
програмира нищо (няма избрани съобщения). 

При работа с текстови менюта, съобщението се избира с натискане на бутон “1” и се 
изключва с бутон “0”.  

При работа с адреси менюта се използват цифровите бутони от 1 до 8. Всяко натискане на 
бутон сменя алтернативно състоянието на съответния тип съобщение - да се предава 
(активно състояние на параметъра) или да не се предава (неактивно състояние на 
параметъра). В края на процедурата на дисплея трябва да са активни само тези номера, 
които отговарят на зададените за предаване съобщения. 
 

Могат да се задават следните типове съобщения: 

1 АЛАРМА & 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Изпраща се съобщение при събития: 

1. АЛАРМА 2. АЛАРМА Възстановяване 
 

2 ТАМПЕР& 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Изпраща се съобщение при събития: 

1. ТАМПЕР (от зона; от зона тип 

“Тампер”; тампер от устройство 
свързано към системната шина) 

2. ТАМПЕР Възстановяване 

 

3 ПАНИКА & 
ПРИНУДА 

Изпраща се съобщение при събития: 

1. ПАНИКА (от зона; от 

клавиатура) 
2. Въведен КОД ПРИ 
НАПАДЕНИЕ 

 

4 ПОЖАРНА АЛАРМА Изпраща се съобщение при събития: 

1. ПОЖАР (от зона; от 

клавиатура) 
2. ПОЖАР Възстановяване 

 

5 ВКЛЮЧВАНЕ, 
ИЗКЛЮЧВАНЕ, 
БАЙПАСИРАНЕ 

Изпраща се съобщение при събития: 

1. Включване (под охрана) 3. Байпасиране на зона 

2. Изключване (на охраната)  
 

6 МЕДИЦИНСКА АЛАРМА Изпраща се съобщение при събития: 

1. МЕДИЦИНСКА Аларма 
(от зона; от клавиатура) 

2. МЕДИЦИНСКА Аларма 
Възстановяване 

 

7 ТЕХНИЧЕСКИ 
ПРОБЛЕМ & 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Изпраща се съобщение при събитие за повреда/ възст.: 

1. Отпадане на 230VAC 6. Невалидни час и дата 

2. Проблем с батерията 7. Проблем с безж. устр. 

3. Изгорял предпазител 8. Радио заглушаване 

4. Проблем с комуникатор 9. Проблем със захранване 
на разширителен модул 5. Проблем по сист. шина 

 

8 СПЕЦИАЛНИ Изпраща се съобщение при събития: 

1. Блокиране на клав. 8. Захранване 

2. Вход в инженерно меню 9. Ресет (Нулиране) 

3. Изход от инж. меню 10. Промяна на часа 

4. Старт Download 11. Липсващо устройство 

5. Край Download 12. Възст. устройство 

6. Периодичен тест 13. Промяна на 
потребителски код 7. Ръчен тест 

 

 
 
Настройка по подразбиране: Всички съобщения са разрешени 
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ТЕЛ. 01 
ГРУПИ 

ТЕКСТ МЕНЮ 8. Комуникатор – 1. Цифр. Ком. – 5. Тел. Номера – 1. Телефон – 4. Групи 

АДРЕС 6013 

ОПЕРАЦИЯ 613 + 01 
 

 

 

 

 

Асоцииране на групи към Телефонен номер 1 на цифровия комуникатор. 
В това меню към Телефонен номер 1 се асоциират тези групи, към които номера принадлежи. 
Могат да се задават една или повече групи в зависимост от организацията на системата.  
При работа с текстови менюта, групата се избира с бутон “1” и се изключва с бутон “0”. 
При работа с адресни менюта, групата се избира с цифров бутон съответстващ на номера ѝ. 
Последващо натискане на същия бутон изключва групата*.  
Избраната конфигурация от групи се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
 

* За да асоциирате всички групи едновременно натиснете бутон “0”. 
Eclipse99: За да изберете група 10, натиснете последователно бутон  и 0; Група 11 – 
бутон  и 1, Група 12 – бутон  и 2 и т.н. За да изключите съответно същите групи, 
използвайте същата комбинация от бутони.  
 

Телефонният номер ще бъде неактивен, ако към него няма асоциирани групи! 
 

Настройка по подразбиране: Група 1 
 
 

Параметрите за отдалечен достъп (up/download програмиране) през вградения цифров комуникатор се 
програмират в следните менюта.  

 

PC ID 

ТЕКСТ МЕНЮ 8. Комуникатор – 1. Цифр. Ком.  – 6. UDL  – 2. PC ID 

АДРЕС 6901 

ОПЕРАЦИЯ 691 
 

 Идентификационен номер на компютър за дистанционно програмиране (up/download) 

В менюто се въвежда идентификационен номер на компютър за дистанционно програмиране. 
Въвеждат се 4 цифри. Валидни са цифри от 0 до 9. Въведеният номер се потвърждава с 
натискане на бутон ENTER. 
 

Забележка: Номер PC ID трябва задължително да съвпада с номер PC ID  на използвания 
GPRS/LAN комуникационен модул свързан към панел Eclipse! Номер PC ID на GPRS/LAN 
модула се настройва чрез ProsTE софтуер в меню “1.Основни настройки”. Настройката по 
подразбиране на номер PC ID на GPRS/LAN модула също е 1234. 
  
По подразбиране: 1234 

 

UDL 
ОПЦИИ 

ТЕКСТ МЕНЮ 8. Комуникатор – 1. Цифр. Ком.  – 6. UDL  – 5. Опции 

АДРЕС 6904 

ОПЕРАЦИЯ 694 
 

 

 

 

 

Опции за дистанционно програмиране 
При работа с текстови менюта, опцията се избира с бутон “1” и се изключва с бутон “0”.  
При работа с адресни менюта са достъпни опции 2 и 3 за програмиране. 
 

2 Телефонен 
секретар 

Разрешаване на работа с “Телефонен секретар”. 
Забранен () – Връзката между панела и телефонната линия е директна. 
Разрешен (2) – Опцията е разрешена. Важи за случаите, когато към телефонна-
та линия има свързано автоматично отговарящо устройство (FAX или телефо-
нен секретар) и е необходимо да му се даде предимство при повикване. При 
първоначално постъпване на серия от входящи повиквания, контролния панел 
изчаква максималния брой позвънявания – меню “8. Комуникатор – 1. Цифр. 
Ком. – 6. UDL – 6. Бр. позвън.” (адрес 6905). Автоматичният телефонен секретар 
трябва да се настрои на по-малък брой позвънявания. В случай, че до 4 минути 
се появи друга серия входящи повиквания панела ще отговори на първото. 

3 Модем Разрешаване на работа през свързан модем към панела. 
MОДЕМ Забранен () – Свързването през модем е забранено. 
MОДЕМ Разрешен (3) – Свързването през модем е разрешено. Системата ще 
възпроизведе аудио файл при успешно свързване през модема.  

 

Настройка по подразбиране: Забр. Тел. Секретар; Разрешен МОДЕМ 
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БРОЙ 
ПОЗВЪН. 

ТЕКСТ МЕНЮ 8. Комуникатор – 1. Цифр. Ком.  – 6. UDL  – 6. Брой позвънявания 

АДРЕС 6905 

ОПЕРАЦИЯ 695 
 

 Брой входящи позвънявания. 
В менюто се въвежда максимален брой входящи позвънявания от 00 до 99, които панела 
трябва да изчака преди да отговори на повикването. При въвеждане на “00” UDL 
програмирането се забранява. 
 

Настройка по подразбиране: 04 

 
 
Програмирането на следващите адреси е валидно само при наличие на монтиран гласов дайлер ECLIPSE VD 
към основната платка на панела. Представено е програмиране на Телефонен номер 1 за гласовия дайлер. 
Програмиране на номера от 2 до 8 е аналогично. 
 

VD ОПЦИИ 

ТЕКСТ МЕНЮ 8. Комуникатор – 2. Гласов дайлер – 1. VD Опции 

АДРЕС 6100 

ОПЕРАЦИЯ 670 
 

 

 

Програмиране на опции за Гласовия Дайлер (VD) 
Опциите са общи за всички програмирани телефонни номера.  
При работа с текстови менюта, опцията се избира с бутон “1” и се изключва с бутон “0”.  
При работа с адресни менюта са достъпни опции 1, 2 и 4 за програмиране. Всяко натискане 
на бутон сменя алтернативно състоянието на опцията.  
 

Функции на опциите за гласовия дайлер: 

1 VD 
известяване 

Изпращане на рапорт за настъпило събитие. При задаване на опцията, 
към програмираните телефонни номера за гласовия дайлер ще се 
изпраща съобщение при настъпването на събитие от тип АЛАРМА, 
ПОЖАР, ПАНИКА, ТАМПЕР, МЕДИЦИНСКА АЛАРМА и НАВОДНЕНИЕ. 
Дайлерът предава мелодичен сигнал при настъпване на някое от 
цитираните по-горе събития. 
 
 
 

2 VD 
управление 

Управление от потребител по външна телефонна линия. При задаване 
на опцията се разрешава управление от потребител по външна 
телефонна линия – виж алгоритъма за управление в ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
 
 
 

4 Без “Име на 
обект” 

“Име на обект” е името (описанието) на охранявания обект, което 
потребителят записва като съобщение в Меню 5 на гласовия дайлер.   
При настройка “Забранен”, съобщението за “Име на обект” ще се 
възпроизвежда преди всяко съобщение за състоянието на системата. 
При настройка “Разрешен”, съобщението за “Име на обект” ще се 
възпроизвежда само веднъж в началото на съобщенията за системата. 
 
 
 

 

Забележка: Едновременното забраняване на опции 1 и 2 ще забрани работата на дайлера. 
 

Внимание: Когато работата на цифровия комуникатор е разрешена (“8. Комуникатор – 1. 
Цифр. Комуник. – 1. Опции - ✓Вкл. дайлер”, или адрес 6000, опция 1), но има и монтиран 
гласов дайлер към платката на панела, който също е разрешен за работа, в случай на 
техническа повреда с дайлера или неговата SD карта, след позвъняване от Потребител 
се възпроизвежда следната звукова сигнализация: 
 

- В случай на проблем с SD картата – два кратки звукови сигнала. 
- В случай на проблем или липса на гласовия дайлер – три кратки звукови сигнала. 

 

Настройки по подразбиране: Опции 1 и 2  

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 1 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  VD известяване” 
Разрешен - “✓VD известяване” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 2 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  VD управление” 
Разрешен - “✓VD управление” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 4 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Без име обект” 
Разрешен - “✓Без име обект” 
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VD ПОВТОР.  
НА СЪОБЩ. 

ТЕКСТ МЕНЮ 8. Комуникатор – 2. Гласов дайлер – 2. VD Бр. Повт. 

АДРЕС 6101 

ОПЕРАЦИЯ 671 
 

 
Въвеждане на брой повторения на съобщенията от гласовия дайлер 
В менюто се въвеждат брой повторения на съобщенията от гласовия дайлер. Задава се 
стойност от 1 до 9, като при въвеждане на стойност 1 дайлера ще изпрати съобщението само 
веднъж без да го повтаря; при въвеждане на стойност 2, дайлера ще повтори съобщението 
два пъти и т.н. Зададената стойност се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
 

Настройка по подразбиране: [3] 

 

VD ЕЗИК 

ТЕКСТ МЕНЮ 8. Комуникация – 2. Гласов дайлер – 4. VD Eзик 

АДРЕС 6103 

ОПЕРАЦИЯ 673 
 

 

 

 

 

Задаване на език на съобщенията на гласовия дайлер 
В това меню се настройва езика на съобщенията предавани от гласовия дайлер. Използвайте 
цифровите бутони, за да въведете двуцифрен номер, отговарящ на определен език.  
За български език въведете “11”. Въведената стойност се потвърждава с бутон ENTER. 

Внимание: По подразбиране са програмирани съобщения на английски език.  
 

Настройка по подразбиране: [00] 

 
 

VD ТЕЛ. 01 
НОМЕР 

ТЕКСТ МЕНЮ 8. Комуникатор –  2. Гласов дайлер – 5. VD номера – 1. Телефон – 1. Номер  

АДРЕС 6110 

ОПЕРАЦИЯ 680 +01 
 

 
 

Въвеждане на Телефонен номер 1 за гласовия дайлер. 
Работата на гласовия дайлер се забранява, ако на адреса няма записан телефонен номер. 
Максималната дължина на телефонния номер, включително специалните символи, е 32 знака 
(до 32 знака е възможно да се въведат чрез специализиран софтуер ProsTE, а директно 
през клавиатура е възможно да се въведат до 16 знака). За въвеждането на цифри се 
използват бутони от 0 до 9. За въвеждане на специални символи се използват следните 
комбинации от бутони: 
1. Бутони  + 0 - Превключва към импулсно номеронабиране. На екрана се изписва “P”. 
2. Бутони  + 1 - Превключва към тонално номеронабиране. На екрана се изписва “T”. 
3. Бутони  + 2 - Пауза 2 секунди. На екрана се изписва “D”. 
4. Бутони  + 3 - Включва се “Проверка на сигнал Свободно”. На екрана се изписва “”. 
5. Бутони  + 4 - Сляпо набиране; “Изключва Проверка на сигнал Свободно”. На екрана се 
изписва  “#”. 
6. Бутони  + 5 - Изтрива цялата въведената цифрено-буквена комбинация. 
 

Настройка по подразбиране: няма 

 
 

VD ТЕЛ.01 
СЪОБЩ. 

ТЕКСТ МЕНЮ 8. Комуникатор –  2. Гласов дайлер – 5. VD номера – 1. Телефон – 3. Тип на Съобщ. 

АДРЕС 6112 

ОПЕРАЦИЯ 682 + 01 
 

 Настройване на типове за съобщения към Телефонен номер 1 на гласовия дайлер 
 

В менюто се асоциират един или няколко типа съобщения, които се изпращат през 
телефонен номер 1 към потребител в случай на алармено събитие. 
 

Към телефонен номер 1 може да се програмират да се предават само определени 
съобщения. При желание за дублиране на някое от предаваните съобщения и към 
телефонен номер 2 (3, 4 - 8 или всички), то същото трябва да се програмира и в 
съответстващото им меню за програмиране. В случай, че е без значение към кой от 
всички телефони ще се предават съобщенията, тогава в менютата не трябва да се 
програмира нищо (няма избрани съобщения).  
 

При работа с текстови менюта, съобщението се избира с натискане на бутон “1” и се 
изключва с бутон “0”.  
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При работа с адресни менюта се използват цифровите бутони от 1 до 8. Всяко натискане на 
бутон сменя алтернативно състоянието на съответния тип съобщение - да се предава 
(активно състояние на параметъра) или да не се предава (неактивно състояние на 
параметъра). В края на процедурата на дисплея трябва да са активни само тези параметри, 
които отговарят на зададените за предаване съобщения. 
 

Типовете съобщения са същите като тези описани за вградения цифров комуникатор – 
виж меню “8. Комуникатор – 1. Цифр. Ком. – 5. Тел. Номера – 1. Телефон – 3. Тип на 
съобщението”. Забележка: През гласовия дайлер не се изпращат събития от тип 
“Възстановяване”, с изключение на “Възстановяване на 230V”. Пълен списък на 
поддържаните и изпращани съобщения за събития от Eclipse VD е даден след таблицата 
в Приложение 1, както и разликите в съобщенията за различните софтуерни версии да 
дайлера. 
 

Настройка по подразбиране: Всички съобщения са разрешени, с изключение на 
“5.Вкл,Изкл,Байп” 

 
 

VD ТЕЛ. 01 
ГРУПИ 

ТЕКСТ МЕНЮ 8. Комуникатор –  2. Гласов дайлер – 5. VD номера – 1. Телефон – 4. Групи 

АДРЕС 6111 

ОПЕРАЦИЯ 681 + 01 
 

 

 

 

 

Асоцииране на групи към Телефонен номер 1 на гласовия дайлер. 
В менюто към Телефонен номер 1 на гласовия дайлер се асоциират тези групи, към които 
номера да принадлежи. Могат да се задават една или повече групи в зависимост от 
организацията на системата.  
При работа с текстови менюта, групата се избира с бутон “1” и се изключва с бутон “0”. 
При работа с адресни менюта, групата се избира с цифров бутон съответстващ на номера ѝ. 
Последващо натискане на същия бутон изключва групата*.  
Избраната конфигурация от групи се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
 

* За да асоциирате всички групи едновременно натиснете бутон “0”. 

Eclipse99: За да изберете група 10, натиснете последователно бутон  и 0; Група 11 – 
бутон  и 1, Група 12 – бутон  и 2 и т.н. За да изключите съответно същите групи, 
използвайте същата комбинация от бутони.  
Телефонният номер ще бъде неактивен, ако към него няма асоциирани групи! 
 

Настройка по подразбиране: Група 1 

 
 
 

9. УСТРОЙСТВА  
 

В меню “9. Устройства” се програмират параметрите на всички обучени (присъединени) към панела устройства. 
Първото устройство винаги е платката на контролния панел – “У-во 1”, а като “У-во 2” се препоръчва 
винаги да е LCD клавиатура за по-лесно програмиране и настройки. 
Алгоритмите за добавяне на нови устройства към системата са дадена в точка “5. Добавяне на нови 
устройства”. 
 

Контролни панели серия ECLIPSE – Обобщена информация за Устройствата: 

Панел 
Макс. брой 
устройства 

Клавиатури Четци Разш. зони Разш. PGM Безж. Разш. 

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

 
ЗАБЕЛЕЖКА: В контролни панели ECLIPSE 32/99 можете да присъединявате устройства на адреси от 02 до 32. 
Платката на контролния панел винаги се записва на адрес 01 и това не може да се променя. 
Препоръчително е да се записват общо до 30 устройства към системната шина, като се остави поне един 
свободен адрес. В бързата таблица на меню “9. Устройства” са представени всички типове устройства със 
съответните им подменюта за програмиране и настройка, които могат да се използват в конфигурацията на 
една система с панел Eclipse. Броят на използваните устройства и подреждането им в системата зависи от 
конкретната инсталация.  
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Бърза таблица за програмиране на меню 9. Устройства 

Текстово меню Адрес Описание 
ECLIPSE  

8 8+ 16 32 99 

01. У-во [MAIN] Платката на контролния панел – Eclipse 8, Eclipse 8+, Eclipse 16, Eclipse 32, Eclipse 99 

     1. Номер 8 0 1 0 Преглед на ID номера на платката  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

     2. Групи 8 0 1 1 Присъединяване на Групи към У-во 01   ✓ ✓ ✓ ✓ 

     4. Ресурси 8 0 1 3 Преглед на хардуера на У-во 01  ✓ ✓ ✓ ✓ 

XX. У-во [LCD ] LCD Клавиатури – Eclipse LCD32 (PR), Eclipse LCD32S 

     1. Номер 8 X X 0 Преглед на ID номера на У-во LCD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

     2. Групи 8 X X 1 Присъединяване на Групи към У-во LCD  ✓ ✓ ✓ ✓ 

     3. Опции 8 X X 2 Задаване на опции за работа за У-во LCD  ✓ ✓ ✓ ✓ 

     4. Ресурси 8 X X 3 Преглед на хардуера на У-во LCD  ✓ ✓ ✓ ✓ 

     5. Чистота на комун. 6 X X 4 Преглед на качеството на връзката  ✓ ✓ ✓ ✓ 

XX. У-во [LED ] LED Клавиатури – Eclipse LED32 (PR), Eclipse LED16A, Eclipse LED8 

     1. Номер 8 X X 0 Преглед на ID номера на У-во LED ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

     2. Групи 8 X X 1 Присъединяване на Групи към У-во LED  ✓ ✓ ✓ ✓ 

     3. Опции 8 X X 2 Задаване на опции за работа за У-во LED  ✓ ✓ ✓ ✓ 

     4. Ресурси 8 X X 3 Преглед на хардуера на У-во LED  ✓ ✓ ✓ ✓ 

     5. Чистота на комун. 8 X X 4 Преглед на качеството на връзката  ✓ ✓ ✓ ✓ 

     6. Зонова релокация 8 X X 5 Задаване на първи номер на зона      ✓ 

XX. У-во [ZEXP]/[PEXP] Разширителни модули – Eclipse Zone8 (PS) - зони, Eclipse PGM8 (PS) - изходи 

     1. Номер 8 X X 0 Преглед на ID номера на У-во ZEXP/PEXP  ✓ ✓ ✓ ✓ 

     2. Групи 8 X X 1 
Присъединяване на Групи към У-во 
ZEXP/PEXP 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

     4. Ресурси 8 X X 3 Преглед на хардуера на У-во ZEXP/PEXP  ✓/ ✓/ ✓ ✓ 

     5. Чистота на комун. 8 X X 4 Преглед на качеството на връзката  ✓ ✓ ✓ ✓ 

XX. У-во [WEXP] Разширителен модул за безжични устройства – Eclipse WL  

     1. Номер 8 X X 0 Преглед на ID номера на У-во WEXP  ✓ ✓ ✓ ✓ 

     2. Групи 8 X X 1 Присъединяване на Групи към У-во WEXP  ✓ ✓ ✓ ✓ 

     4. Ресурси 8 X X 3 Преглед на хардуера на У-во WEXP  ✓ ✓ ✓ ✓ 

     5. Чистота на комун. 8 X X 4 Преглед на качеството на връзката  ✓ ✓ ✓ ✓ 

     6. WL Устройство 8 X X 5 Обучаване на безжични устр. BRAVO  ✓ ✓ ✓ ✓ 

     7. WL Дистанционно 8 X X 6* Обучаване на дистанционни BRAVO  ✓ ✓ ✓ ✓ 

XX. У-во [PRX ] Четци на безконтактни карти – Eclipse PR, Eclipse PR IT 

     1. Номер 8 X X 0 Преглед на ID номера на У-во PRX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

     2. Групи 8 X X 1 Присъединяване на Групи към У-во PRX  ✓ ✓ ✓ ✓ 

     3. Опции 8 X X 2 Задаване на опции за работа за У-во PRX  ✓ ✓ ✓ ✓ 

     4. Ресурси 8 X X 3 Преглед на хардуера на У-во PRX  ✓ ✓ ✓ ✓ 

     5. Чистота на комун. 8 X X 4 Преглед на качеството на връзката  ✓ ✓ ✓ ✓ 

     7. Режим охрана A 8 X X 7 Задаване на режим на включване A ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

     8. Режим охрана B 8 X X 8 Задаване на режим на включване B ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 
* Адрес 8хх6 е достъпен само през основния екран на инженерно програмиране с адресни менюта. 
 
ВНИМАНИЕ: Към конфигурацията на един панел Eclipse може да се присъединят до 4 отделни безжични 
разширителя Eclipse WL! 
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УСТР. 01 
НОМЕР 

ТЕКСТ МЕНЮ 9. Устройства – 01. У-во [MAIN] – 1. Номер 

АДРЕС 8010 

ОПЕРАЦИЯ 810 + 01 
 

 
Идентификационен номер за Устройство 01.  
Това меню е само за преглед. 

Устройство 1 винаги е платката на контролния 
панел и се изписва на LCD екрана с уникално име и 
фабричен номер, или се индикира при LED 
клавиатурите с номер 1. 
Пример: Преглед на ID номера на платката, адресно 
меню. 
  

 
 

 
 
По подразбиране: MAIN 

 

 

УСТР. 01 
ГРУПИ 

ТЕКСТ МЕНЮ 9. Устройства – 01. У-во  [MAIN] – 2.Групи 

АДРЕС 8011 

ОПЕРАЦИЯ 811 + 01 
 

 

 

 

 

 

Асоцииране на групи към Устройство 01 
 
На този адрес към Устройство 1 се асоциират тези групи, към които то принадлежи. Могат да 
се задават една или повече групи в зависимост от организацията на системата.  
При работа с текстови менюта, групата се избира с бутон “1” и се изключва с бутон “0”. 
При работа с адресни менюта, групата се избира с цифров бутон съответстващ на номера ѝ. 
Последващо натискане на същия бутон изключва групата*.  
Избраната конфигурация от групи се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
 

* За да асоциирате всички групи едновременно натиснете бутон “0”. 
Eclipse 99: За да изберете група 10, натиснете последователно бутон  и 0; Група 11 – 
бутон  и 1, Група 12 – бутон  и 2 и т.н. За да изключите съответно същите групи, 
използвайте същата комбинация от бутони.  
 
Настройка по подразбиране: Група 1 

 

УСТР. 01 
РЕСУРСИ 

ТЕКСТ МЕНЮ 9. Устройства – 01. У-во [MAIN] – 4. Ресурси (входове/ изходи) 

АДРЕС 8013 

ОПЕРАЦИЯ 813 + 01 
 

 

 

 

 
 

 

Ресурси (входове/ изходи) на Устройство 01. 
Това меню е само за преглед и дава информация за максималния брой входове и изходи на 
устройството. 
 

Индикация: 
LCD 32 (S): На екрана се показват максималния брой входове [In] и изходи [Out]. 
LED 16A VG/32: Максималният брой входове и изходи се преглеждат с помощта на 
стрелките. При преглед на входовете свети светодиод “A1”, Зона 15 мига, а зонов 
светодиод от 1 до 8 показва максималния им брой. При преглед на изходите свети 
светодиод “A2”, Зона 15 мига, а зонов светодиод от 1 до 8 показва максималния им брой. 
Забележка: Зона 10 съответства на “0” – т.е. липсва хардуерен ресурс вход или изход в 
устройството. 
LED 8/16A: Максималният брой входове и изходи се преглеждат с помощта на стрелките. 
При преглед на входовете, Зона 1 мига, светещ цифров бутон показва максималния им 
брой.  При преглед на изходите, Зона 2 мига, светещ цифров бутон показва максималния 
им брой. Бутон “0” свети при липса на хардуерен ресурс вход или изход в устройството.  

 

Следват адреси за програмиране на Устр. 2 в системата – първото обучено към конфигурацията на системата. 
Препоръчва се това да е LCD клавиатура за управление. Най-общо Устройства 03-32 се програмират по 
аналогичен начин, но с някои ограничения или допълнителни менюта според типа и функционалността им. 
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УСТР. 02 
НОМЕР 

ТЕКСТ МЕНЮ 9. Устройства – 02. У-во [Име] – 1. Номер 

АДРЕС 8020 

ОПЕРАЦИЯ 810 + 02 
 

 Идентификационен номер за Устройство 02. 
Меню за визуализация на идентификационен номер на Устройство 2 свързано към 
системната шина. В таблицата по-долу са дадени типовете устройства, които могат да се 
добавят към системната конфигурация: 

Индикация 
Описание 

ECLIPSE  

LED LCD 8* 8+/16** 32*** 99*** 

2 LCD Клавиатура LCD 32/ 32S ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 LED Клавиатура LED 8/ 16A/ 32 ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 ZEXP Разширител на зони  ✓ ✓ ✓ 

5 PEXP Разширител на PGM изходи   ✓ ✓ 

6 WEXP Безжичен разширител  ✓ ✓ ✓ 

7 PRX Четец на карти (самостоятелен четец) ✓ ✓ ✓ ✓ 

11 SIRN Безжична сирена BRAVO SR  ✓ ✓ ✓ 

12 MC Безжичен магнитен контакт BRAVO MC  ✓ ✓ ✓ 

13 PIR Безжичен детектор за движение BRAVO PIR  ✓ ✓ ✓ 

15 REMT Дистанционно управление BRAVO RC  ✓ ✓ ✓ 

16 FIRE Безжичен пожарен детектор BRAVO FD  ✓ ✓ ✓ 

18 FLD Безжичен детектор за вода BRAVO FL  ✓ ✓ ✓ 
 

* 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 с изключение на разширител на PGM изходи. 
*** 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 (WEXP), 
който е добавен предварително към системата. 
 

Стъпките по добавяне (обучение) на ново устройство са дадени в точка 5. Добавяне на нови 
устройства. Можете също така да въведете директно уникалния номер на устройството в 
полето, като използвате цифровите бутони на клавиатурата. 
 

За да изтриете устройството от адреса, натиснете и задръжте бутон “0” за 2-3 
секунди. 
 

По подразбиране: (препоръчително) LCD/ LED клавиатура 

 
 

УСТР. 02 
ГРУПИ 

АДРЕС 8021 

ОПЕРАЦИЯ 811 + 02 

ТЕКСТ МЕНЮ 9. Устройства – 02. Устройство [Име] – 2. Групи 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Асоцииране на групи към Устройство 02 
В това меню към Устройство 2 се асоциират тези групи, към които то принадлежи. Могат да се 
задават една или повече групи в зависимост от организацията на системата.  
При работа с текстови менюта, групата се избира с бутон “1” и се изключва с бутон “0”. 
При работа с адресни менюта, групата се избира с цифров бутон съответстващ на номера ѝ. 
Последващо натискане на същия бутон изключва групата*.  
Избраната конфигурация от групи се потвърждава с натискане на бутон ENTER. 
 

* За да асоциирате всички групи едновременно натиснете бутон “0”. 
Eclipse 99: За да изберете група 10, натиснете последователно бутон  и 0; Група 11 – 
бутон  и 1, Група 12 – бутон  и 2 и т.н. За да изключите съответно същите групи, 
използвайте същата комбинация от бутони.  
 
Ако устройството е четец на карти, зададените на този адрес номера на групи ще бъдат 
включвани под охрана тип „Пълно включване“ при поднасяне на валидна карта. 
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 Клавиатури и модули: Ако към устройствата се забранят за работа всички групи в 
системата, те ще бъдат неактивни независимо дали за тях има програмирани опции или 
не. При въвеждане на забрана на всички групи към клавиатура, тогава чрез нея ще може да 
се осъществява само инженерно програмиране, докато достъпа до мениджърско и 
потребителско програмиране е забранен. През клавиатурата също ще е невъзможно 
всякакво управление на системата – включване, изключване, байпасиране и т.н. 
LED 8: Клавиатурата поддържа работа само с една група. При задаване на повече една 
група за работа с клавиатурата, то активна ще бъде само групата с най-малък номер. 
LED 16A: Клавиатурата поддържа работа само с три групи с имена А, В и С. При задаване 
на повече от три групи за работа с клавиатурата, то активни ще бъдат първите три с 
най-малки номера. 
 

Четци на карти: Ако на този адрес се забранят за работа всички групи, с четеца ще 
може да се управлява само според зададените режими на работа РЕЖИМ А и РЕЖИМ B. 
 

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. 
 

Клавиатура 
Тип на  

дисплея 

Индикация 

Група 1 

LED 8 LED Иконен Без специфична индикация 

LED 16A / 16A VG LED Иконен A 

LED 32 LED Иконен A1 

LCD 32 (S) LCD Текст 1 

  

Клавиатура 
Тип на  

дисплея 

Индикация 

Група 1 Група 2 Група 3 

LED 8* LED Иконен 1 група: Без специфична индикация 

LED 16A / 16A VG LED Иконен A B C 

LED 32 LED Иконен A1 A2 A3 

LCD 32 (S) LCD Текст 1 2 3 

  

Клавиатура 
Тип на  

дисплея 

Индикация ГРУПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 

LED 8* LED Иконен 1 група: Без специфична индикация 

LED 16A / 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 

 
* LED8 може да се управлява само една група в системата. Номера ѝ се програмира в меню “9. 
Устройства - XX. У-во - 2. Групи” (адрес 8xx1), където “xx” е номера на клавиатурата в системата. 
** LED16А/ LED 16A VG  може да управлява до 3 групи в системата. Номерата на използваните групи 
се програмират в меню “9. Устройства - XX. У-во - 2. Групи” (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. 
*** При свързване към панел Eclipse 99 може да се асоциират за работа до 8 групи. Номерата на 
използваните групи се програмират в меню “9. Устройства - XX. У-во - 2. Групи” (адрес 8xx1), където 
“xx” е номера на клавиатурата в системата. Групите се визуализират с букви A1-А8, където A1 е 
групата с най-малък номер, а А8 – групата с най-голям номер по ред. Обърнете внимание, че е 
възможно да няма съответствие между номера на групата и показваната от клавиатурата буква. 
 

Настройка по подразбиране: Група 1 

 
 

УСТР. 02 
ОПЦИИ 

ТЕКСТ МЕНЮ 9. Устройства – 02. У-во [Име] – 3. Опции 

АДРЕС 8022 

ОПЕРАЦИЯ 812 + 02 
 

 

 

 

 

Задаване на опции за Устройство 02 
В това меню се програмират набор опции за Устройство 2.  
При работа с текстови менюта, опцията се избира с бутон “1” и се изключва с бутон “0”. 
При работа с адресни менюта, опцията се избира с цифров бутон съответстващ на номера ѝ. 
Последващо натискане на същия бутон изключва опцията.  
Избраните опции се потвърждават с натискане на бутон ENTER. 
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• Опции от 1 до 5 могат да се програмират за свързаните към системната шина LCD 
клавиатури. За LED клавиатури могат да се програмират опции от 1 до 4. 

• Опция 1 може да се програмира за свързаните към системната шина четци на карти. 

• Опциите трябва да се програмират за всяко устройство на съответния адрес.  

• Опции не могат да се програмират за устройства от типа MAIN, ZEXP, PEXP и WEXP. 
 

Описанието на опциите за е: 

1 КАМБАНКА 

Разрешаване на звукова сигнализация “Камбанка”. При задаване на 
опцията, звуковата сигнализация “Камбанка” ще се възпроизвежда 
при отваряне на зона от тип входно-изходна. 
 
 
 
Забележка: Тази опция се отнася само за конкретното 
устройство (клавиатура или четец) и може индивидуално да се 
разреши или забрани само за него. За да е активна, “Камбанката” 
трябва да е разрешена и за съответната зона в меню “4. Входове 
– 5. Зони – XX. Зона – 5. Опции 2” (адрес 2хх5), опция “6. Камбанка”, 
където “хх” е номер на зона. Също така, устройството и зоната 
трябва да са асоциирани поне към една обща група. 

2 
СКРИВАНЕ НА 
ИНФОРМАЦ. ЗА 
ЗОНА 

Скриване на информация за зоните, когато системата не е в режим 
на охрана.  
Когато тази опция е изключена, при отваряне на зоната се появява 
съобщение на дисплея на LCD клавиатурите за номера на 
задействаната зона. На дисплея при LED клавиатурите номера на 
отворената зона мига. 
Когато тази опция е включена, информацията за зоните е скрита. 
 
 
 

 

3 
ПОВЕРИТЕЛЕН 
РЕЖИМ* 

Превключване в Поверителен режим. “Поверителен режим” е 
специализиран режим за работа, при който системната информация 
на дисплея и светодиодните бутони се скрива.  
Когато тази опция е изключена, режимът е забранен. 
Когато тази опция е разрешена, режимът е разрешен и ако не се 
работи с клавиатурата, системната информация се скрива след 
изтичане на програмираното време в меню “2. Настройки – 04. 
Конф. Таймер” (адрес 0014). При активиране на режима, на екрана 
на LCD клавиатурите се изписва съобщение “Поверителен режим”, 
а дисплея при LED клавиатурите остава тъмен до излизане от 
режима. 
Забележка: При вход в “Поверителен режим” се скрива 
системната индикация, но звуковата при настъпване на проблем 
ще е активна. 
 
 
 
 

Внимание: Изход от режима се осъществява според 
настройката на опция “4. Изход от Поверителен Режим”. 

4 
ИЗХОД ОТ 
ПОВЕРИТЕЛЕН 
РЕЖИМ*  

Определя начина, по който потребителят може да излезе от 
“Поверителен режим”. 
Когато тази опция е изключена, изход от “Поверителен режим” ще 
се осъществява с натискане на произволен бутон от клавиатурата. 
Когато тази опция е разрешена, изход от “Поверителен режим” ще е 
възможен само след въвеждане на валиден потребителски код. 
 
 
 
 
 

Внимание: Ако опция “3. Поверителен режим” е изключена, 
програмирането на опция “4. Изход от Поверителен Режим” е без 
значение. Виж също ограниченията в настройките при задаване на 
стандарт EN50131 Grade2/Grade3, дадени в края на менюто. 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 1 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Камбанка” 
Разрешен - “✓Камбанка” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 2 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Скрив.Инфо.Зона” 
Разрешен - “✓Скрив.Инфо.Зона” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 3 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Поверит.Режим” 
Разрешен - “✓ Поверит.Режим” 

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 4 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Изх.Повер.Режим” 
Разрешен - “✓Изх.Повер.Режим” 
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5 
ОСНОВЕН 
ЕКРАН 

Тази опция е достъпна само за LCD клавиатури! 

Чрез опцията се задава типа на информацията показвана на 
основния екран на LCD клавиатура.  
Когато тази опция е изключена, на основния екран се изписва името 
на системата и текущи час и дата, както и съобщения за проблеми, 
ако са налични.  
Когато тази опция е зададена, на основния екран се изписват 
номерата на всички групи в системата заедно с текущото им 
състояние. Съобщения за проблеми не се изписват, но могат да се 
преглеждат чрез стрелките или бутон TRBL. 
 
 
 

 

* Опции 3 и 4 автоматично се разрешават и не могат да се променят, когато в 
меню “2. Настройки – 15. Стандарт” (адрес 0096) е зададена опция EN50131 G2 или 
EN50131 G3.  
При разрешаване на опциите клавиатурата влиза в режим за скриване на основния екран 
независимо от режима на работа на системата (под охрана или не). Опция “Поверителен 
режим” не е активна докато системата е в режим на програмиране от инженер, мениджър 
или потребител. 
 

По подразбиране: 2. Показване на зонова информация, 5. Основен екран – име система 

 

УСТР. 02 
РЕСУРСИ 

ТЕКСТ МЕНЮ 9. Устройства – 02. У-во [Име] – 4. Ресурси 

АДРЕС 8023 

ОПЕРАЦИЯ 813 + 02 
 

 

 

 

 

Ресурси (входове/ изходи) на Устройство 02. 
Това меню е само за преглед и дава информация за максималния брой входове и изходи на 
устройството. Подробно описание за представянето на хардуерните ресурси е дадено в меню 
“9. Устройства – 01. У-во [MAIN] – 4. Ресурси”. 
 

По подразбиране: според типа на устройството и избрания тип на свързване 

 

УСТР. 02 
КОМУНИК. 

ТЕКСТ МЕНЮ 9. Устройства – 02. У-во [Име] – 5. Чистота на комуникация 

АДРЕС 8024 

ОПЕРАЦИЯ 814 + 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка на чистотата на комуникация между Устройство 02 и контролния панел 
В това меню инсталаторът може да провери чистотата на комуникация (качеството на 
връзката) между устройството и контролния панел. На екрана се изписва информация за 
силата на сигнала в проценти и брой изпратени (↑) и повторени (↓) информационни пакети 
между устройствата.  
Пример за проверка през адресни менюта: 

 

 

УСТР. 02 
ЗОНОВА 

РЕЛОКАЦИЯ 

ТЕКСТ МЕНЮ 9. Устройства – 02. У-во [Име] – 5. Зон. Релокация 

АДРЕС 8025 

ОПЕРАЦИЯ 815 + 02 
 

 

 

Показване на зони през LED клавиатура. 
Това е специализирано меню достъпно за програмиране само през LCD клавиатура или 
софтуер ProsTE. В менюто се програмира номер на зона, която ще се показва като първа 
на дисплея на LED клавиатурата.  

Индикация адресни менюта: 
LCD: Забранен - ; Разрешен - 5 
LED: Забранен - ; Разрешен -  

Индикация текстови менюта: 
Забранен - “  Основен екран” 
Разрешен - “✓Основен екран” 
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Тъй като LED клавиатурите имат ограничение в показването на всички реални зони в панел  
Eclipse 99 (LED32 може да показва до 32 зони, LED16A - до 16 зони и LED8 - до 8 зони), 
инсталаторът има възможност да организира показването им, като ги ограничи само до 
тези, които са присъединени към група/групи, разрешени за работа през съответната 
клавиатура.  

 

В менюто, инсталаторът настройва номер на зона, която ще се показва като Зона 01 на 
дисплея на LED клавиатурата.  
Пример. Клавиатура LED8 е присъединена за работа към Група 1 (Група 1 включва за работа зони 
от 01 до 15). Потребителите работещи с тази клавиатура имат права да включват/изключват 
охраната и да байпасират зони от 10 до 15 в системата. Така в този случай, инсталаторът 
трябва да настрои в това меню Зона 10, която ще бъде първата показвана на дисплея на 
клавиатурата: 
 

   
 

Така потребителите ще виждат състоянието само на тези зони, с които имат права да 
работят.  

 
 

По този начин инсталаторът ще може да организира по-лесно управлението от потребител в 
големи системи с до 99 зони, като използва LED клавиатури и разпределение на зоните в 
групите. 
Препоръчва се предварително планиране и организиране на Групите, Зоните и Потребителите, 
при използване на LED клавиатури за управление в системи с повече от 32 зони, реализирани с 
панел Eclipse 99.  
 

По подразбиране: Зона [01] 

 
Следващите менютата са достъпни за програмиране само за безжичен разширител Eclipse WL (XX е номер на 
устройство от 02 до 32). Към един контролен панел Eclipse 16/32/99 могат да се свърват до 4 безжични 
разширителя.  Детайлна информация за работата на безжичния разширител можете да намерите в 
Ръководство за инсталиране и програмиране на безжичен разширител Eclipse WL. 
 

WL у-во 
[XX] 

ТЕКСТ МЕНЮ 9. Устройства – хх. У-во [WEXP] – 6. WL у-во 

АДРЕС 8хх5 

ОПЕРАЦИЯ 815 + хх 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение на устройства към безжичен разширител 
В това меню се обучават безжични устройства от серия BRAVO към безжичния разширител. 
Могат да се добавят устройства от тип PIR, MC, FL, FD и SR. Броят на обучените безжични 
устройства, варира според типа на контролния панел: до 16 устройства към Eclipse 8+/16; до 
32 устройства към Eclipse 32/99. 

 

След вход в менюто инсталаторът трябва да зададе номер на устройство с цифровите бутони 
на клавиатурата и да потвърди с бутон ENTER. Ако въведеният номер е свободен на екрана 
на LCD клавиатурите се изписва FREE [________], при LED 16A VG/LED 32 клавиатура светят 
светодиоди от 1 до 16, а при LED 8/ 16A – свети бутон “0”. 
За да обучите безжично устройство, му свалете капака и издърпайте предпазната лента на 
батерията. Докато сте на избраната свободна позиция натиснете бутон ENTER на 
клавиатурата и докато е изписано съобщение “Търсене…” натиснете бутон ENROLL на 
безжичното устройство. Ако обучението е успешно на екрана на клавиатурата ще се изпише 
типа на устройството, заедно уникален идентификационен код. Последващо натискане на 
бутон ENTER ще върне стъпка назад към адреса за въвеждане номер на ново устройство. 
 
Всички обучени към разширител Eclipse WL безжични устройства от тип PIR, MC, FD, FL и 
SR трябва допълнително да се присъединят към свободни номера зони – виж примерите 
след меню “4. Входове – 5. Зони – 01. Зона – 1. Присъединяване” (адрес 2010), а всички 
устройства от тип SR трябва допълнително да се присъединят и към свободни номера 
на изходи с избран тип за работа като сирена – виж описанието на меню “5. Изходи – 
2.PGMи – 01. PGM – 1. Присъединяване” (адрес 3010). 

 

Реални зони в Eclipse 99 → 

Показвани зони → 
Eclipse LED8 
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WL Дист. 

[XX] 

ТЕКСТ МЕНЮ 9. Устройства – хх. У-во [WEXP] – 7. WL дист. 

АДРЕС 8хх6 

ОПЕРАЦИЯ 816 + хх 
 

 

 

 

 

 

 

Обучение на дистанционни към безжичен разширител 
В това меню се обучават дистанционни управления BRAVO RC/RC-41/RC-21/RC-11  към 
безжичния разширител. Броят на обучените дистанционни зависи от типа на контролния 
панел: до 32 към Eclipse 8+/16; до 64 към Eclipse 32; до 99 към Eclipse 99. 
 

При използване на адресни менюта, адрес 8хх6 е достъпен за избор само от основния 
екран за въвеждане номер на адрес. 
 
Процедурата по обучение на дистанционни е аналогична тази описана за безжичните 
устройства. 

 

Обучените дистанционни управления се присъединяват автоматично към номерата на 
потребителите в системата – RC 1 към Потребител 1, RC 2 към Потребител 2 и т.н. 
Вижте също забележката след описанието на менюта “З. Кодове – 1. Потребители – 01. 
Потребител – 6. Функц. Бутон  (A)/ 7. Функц. Бутон (B)”. 

 
Следващите менютата са достъпни за програмиране само за четци на безконтактни карти (XX е номер на 
устройство от 02 до 32). 

УСТР. XX 
РЕЖИМ А 

ТЕКСТ МЕНЮ 9. Устройства – XX. Устройство [PRX] – 7. Режим охрана А 

АДРЕС 8xx7 

ОПЕРАЦИЯ 817 + xx 
 

 
“Работен режим А” на четец на безконтактни карти. 
В това меню инженерът има възможност да програмира различен тип включване или 
изключване на охраната за всяка една от групите в системата. Комбинацията от типове 
включване или изключване съставя работен режим А за четеца. Управлението на охраната за 
групите програмирано за Режим А е независимо от зададеното за четеца в меню “9. 
Устройства – ХХ. У-во [Име ] – 2. Групи” (адрес 8хх1). 
При активиране на работен режим А свети непрекъснато зелен светодиод на предния панел 
на четеца. 
Възможно е да се задава тип на включване за една или повече групи в зависимост от 
организацията на системата. За да се зададе тип се натиска цифров бутон, както следва: 

Бутон Функция 
Индикация 

LCD LED LED8/ 16А 

0 Групата не променя състоянието си [] [10] Бутон [0] 

1 Изключване на охраната [d] [1] Бутон [1] 

2 Пълно включване [f] [2] Бутон [2] 

3 Включване с оставане [s] [3] Бутон [3] 

4 Нощна охрана [S] [4] Бутон [4] 
 

Индикация: 
LCD: На екрана се изписва буква съответстваща на избрания тип на включване на групата. 
LED: След вход на адреса системата показва въведения тип на включване за Група 1. На 
екрана цифрите се преглеждат една по една с помощта на стрелките. След всяко натискане 
на цифров бутон курсора автоматично преминава към следващата група. 
 

По подразбиране: Група 1 – [s] Включване с оставане 

 

 

УСТР. XX 
РЕЖИМ В 

ТЕКСТ МЕНЮ 9. Устройства – XX. Устройство [PRX] – 8. Режим охрана B 

АДРЕС 8xx8 

ОПЕРАЦИЯ 818 +   xx 
 

 
“Работен режим В” на четец на безконтактни карти. 
Програмирането е аналогично на това описано за “Работен режим А”, като комбинацията от 
типове включване или изключване съставя “Работен режим В” за четеца. 
При активиране на работен режим В свети непрекъснато жълт светодиод на предния панел 
на четеца. 
По подразбиране: Група 1 – [S] Нощна охрана 

Номера на устройства от 03 до 32 се програмират по аналогичен начин на съответните адреси. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблица на събитията 

Код 
LED 

Индикация 
Номер 

събитие 
Описание 

Системно 
събитие (LOG) 

Допълнителен 
параметър 

CID 
Код 

SIA 
Код 

1  1 Алармено събитие тип „Взлом“ Z## Alarm Зона No/ име 1 13A BA 

2  2 Възстановяващо събитие тип „Взлом“ Z## Alarm R Зона No/ име 3 13A BH 

3  3 Алармено събитие тип Пожар Z## Fire Зона No/ име 1 11A FA 

4  4 Възстановяващо събитие тип Пожар Z## Fire R Зона No/ име 3 11A FH 

5  5 Алармено събитие тип Паника Z## Panic Зона No/ име 1 12A PA 

6  6 Възстановяващо събитие тип Паника Z## Panic R Зона No/ име 3 12A PR 

7  7 Алармено събитие тип Тампер Z## Tamper Зона No/ име 1 137 TA 

8  8 Възстановяващо събитие тип Тампер Z## Tamper R Зона No/ име 3 137 TR 

9  9 
Алармено събитие тип Медицинска 
аларма 

Z## Medical Зона No/ име 1 1AA MA 

10  10 
Възстановяващо събитие тип 
Медицинска аларма 

Z## Medical R Зона No/ име 3 1AA MR 

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

Z## 24h Alarm Зона No/ име 1 13A BA 

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

Z## 24h Alarm R Зона No/ име 3 13A BH 

13  13 
Задействана зона с AUX атрибут 
„Загуба АС" 

Z## AC Loss Зона No 1 3A1 AT 

14  14 
Възстановяване зона с AUX атрибут 
„Загуба AC" 

Z## AC Restore Зона No 3 3A1 AR 

15  15 
Задействана зона с AUX атрибут 
„Ниска батерия" 

Z## Batt Low Зона No 1 3A2 YT 

16  16 
Възстановяване зона с AUX атрибут 
„Ниска батерия" 

Z## Batt Restore Зона No 3 3A2 YR 

17  17 
Задействана зона с AUX атрибут 
„Детектор наводнение" 

Z## Water leak Зона No 1 154 WA 

18  18 
Възстановяване зона с AUX атрибут 
„Детектор  наводнение" 

Z## Water leak R Зона No 3 154 WR 

19  19 
Задействана зона с AUX атрибут „Газ 
детектор" 

Z## Gas Зона No 1 151 GA 

20  20 
Възстановяване зона с AUX атрибут 
„Газ детектор" 

Z## Gas R Зона No 3 151 GR 

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

Z## GSM Link Зона No 1 354 YS 

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

Z## GSM Link R Зона No 3 354 YK 

23  23 
Задействана зона с AUX атрибут „Газ 
повреда" 

Z## Gas Trbl Зона No 1 157 GT 

24  24 
Възстановяване зона с AUX атрибут 
„Газ повреда" 

Z## Gas Trbl R Зона No 3 157 GR 

25  25 
Задействана зона с AUX атрибут 
„Висока температура“ 

Z## High Temp Зона No 1 158 KA 

26  26 
Възстановяване зона с AUX атрибут 
„Висока температура" 

Z## High Temp R Зона No 3 158 KR 

27  27 
Задействана зона с AUX атрибут 
„Ниска температура“ 

Z## Low Temp Зона No 1 159 ZA 

28  28 
Възстановяване зона с AUX атрибут 
„Ниска температура" 

Z## Low Temp R Зона No 3 159 ZR 

29  29 
Задействана зона с AUX атрибут 
„Загуба топлина" 

Z## Heat Loss Зона No 1 153 ZA 

30  30 
Възстановяване зона с AUX атрибут 
„Загуба топлина" 

Z## Heat Loss R Зона No 3 153 ZR 

31  31 
Активирана зона с атрибут  „Запис в 
LOG1) 

Z## Open Зона No - - 

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

Z## Close Зона No - - 

33  33 Байпас на зона Z## Bypassed Зона No/ име 1 57A UB 

34  34 Възстановена зона от байпас Z## UnBypassed Зона No/ име 3 57A UU 

35  35 Бързо включване – Пълно QuickArm A# Група No/ име 3 4A8 CL 

36  36 Бързо включване – С оставане QuickArm A#Stay Група No/ име 3 4A8 CL 

37  37 Бързо включване - Нощна QuickArm A#Inst Група No/ име 3 4A8 CL 

38  38 Включване с код - Пълно U##Arm A# Потр./Група No 3 4A1 CL 

39  39 Включване с код – С оставане U##Arm A#Stay Потр. No/ име 3 4A1 CL 

40  40 Включване с код - Нощна U##Arm A#Inst Потр. No/ име 3 4A1 CL 

41  41 Изключване с код U##Disarm A# Потр./ Група No 1 4A1 OP 

42  42 Дист. включване - Пълно U##RemArm A# Потр./ Група No 3 4A7 CQ 

43  43 Дист. включване – С оставане 
U##RemArm 

A#Stay 
Потр./Група No 3 4A7 CQ 



Серия ECLIPSE 8/8+/16/32/99 – Описание за програмиране от инженер

 

 
87 

44  44 Дист. включване - Нощна 
U##RemArm 

A#Inst 
Потр. No/ име 3 4A7 CQ 

45  45 Дистанционно изключване 
U##RemDisarm 

A# 
Потр./Група No 1 4A7 OQ 

46  46 Вкл. с ключалка - Пълно Z##KeyArm A# Зона/Група No 3 4A9 CS 

47  47 Вкл. с ключалка – С оставане 
Z##KeyArm 

A#Stay 
Зона No/ име 3 4A9 CS 

48  48 Вкл. с ключалка - Нощна 
Z##KeyArm 

A#Inst 
Зона No/ име 3 4A9 CS 

49  49 Изключване с ключалка Z##KeyDisarm A# Зона/Група No 1 4A9 OS 

50  50 Пълно вкл. по график AutoArm A# Група No 3 4A3 CA 

51  51 С оставане вкл. по график AutoArm A#Stay Група No 3 4A3 CA 

52  52 Изключване по график AutoDisarm A# Група No 1 4A3 OA 

53  53 Пълно вкл. при липса на движение AutoArm A# Група No 3 4A3 CA 

54  54 Вкл. с ост. При липса на движение AutoArm A#Stay Група No 3 4A3 CA 

55  55 
Неготова зона с FORCE атрибут при 
включване 

Z## Forced Зона No/ име 1 57A UB 

56  56 
Неготова зона с FORCE атрибут при 
изключване 

Z## Included Зона No/ име 3 57A UU 

57  57 Забавяне при включване по график 
U## ArmExtend 

A# 
Потр./Група No 1 464 CE 

58  58 Въведен код при нападение U## Duress Alarm Потр. No/ име 1 121 HA 

59  59 
Изпратена медицинска паника от 
клавиатура 

KBD## Medical Клавиатура No 1 1AA MA 

60  60 
Възстановена медицинска паника от 
клавиатура 

KBD## Medical R Клавиатура No 3 1AA MR 

61  61 
Изпратена полицейска паника от 
клавиатура 

KBD## Panic Клавиатура No 1 12A PA 

62  62 
Възстановена полицейска паника от 
клавиатура 

KBD## Panic R Клавиатура No 3 12A PR 

63  63 
Изпратена пожарна паника от 
клавиатура 

KBD## Fire Клавиатура No 1 11A FA 

64  64 
Възстановена пожарна паника от 
клавиатура 

KBD## Fire R Клавиатура No 3 11A FH 

  65 Блокирана клавиатура KBD## Lockout Клавиатура No 1 421 JA 

  66 Вход в инженерно програмиране Installer In - 1 627 LB 

  67 Изход от инженерно програмиране Installer Out - 1 628 LX 

  68 Вход в инженерно програмиране Download Start - 1 411 RB 

  69 
Изход от режим за дистанционно 
програмиране 

Download End - 1 412 RS 

  70 Периодичен тест Periodic Tst Rep - 1 6A2 TX 

  71 Ръчен тест Manual Tst Rep - 1 6A1 TX 

  72 
Липса на основно захранващо 
напрежение 

AC Failure - 1 3A1 AT 

  73 
Възстановено основно захранващо 
напрежение 

AC Restore - 3 3A1 AR 

  74 Нисък заряд на батерия Battery Low - 1 3А2 YT 

  75 Липса на батерия Battery Missing - 1 311 YM 

  76 Батерията е възстановена Battery Restore - 3 3A9 YR 

  77 Късо съединение изход сирена Bell Short - 1 321 YA 

  78 Повреда в изход сирена Bell Absent - 1 321 YA 

  79 Сирената е възстановена Bell Restore - 3 321 YH 

  80 
Повреда в 2-проводна пожарна 
линия (PGM4) 

Fire line Flt - 1 373 FT 

  81 
2-проводна пожарна линия  
възстановена (PGM4) 

Fire line Rstr - 3 373 FJ 

  82 Изгорял предпазител Fuse Blow - 1 3AA YP 

  83 Предпазител възстановен Fuse Restore - 3 3AA YQ 

  84 Липса на телефонна линия Comm Ch Trouble PSTN 1 351 LT 

  85 Телефонна линия възстановена 
Comm Ch 
Restore 

PSTN 
3 351 LR 

  86 Подаване на захранване Power UP - 1 3A8 RR 

  87 Ресет на системата Reset - 1 3A5 YW 

  88 Промяна час Time Changed - 3 625 JT 

  89 
Невъзможност за изпращане на 
съобщение 

Report Error - 1 354 YC 

  90 
Невъзможност за изпращане на 
съобщение /Комуникацията с 
мониторинг станция възстановена 

Report Restore - 3 354 YK 

  91 Загуба на периферно устройство D## Absent Устр. No/ име 1 333 ET 

  92 Периферно устройство възстановено D## Restore Устр. No/ име 3 333 ER 

  93 Тампер от периферно устройство D## Tamper Устр. No/ име 1 145 TA 

  94 Тампер от устройство възстановен D## Tamper R Устр. No/ име 3 145 TR 
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  95 
Неуспешно вкл. по опция “без 
движение” 

A## Failed 
AutoArm 

Група No - - 

  96 Променен потребителски код 
U# #Code 
Changed 

Потр. No/ име - JV 

  97 Невалидни час и дата Invalid clock - 1 626 JT 

  98 
Изчистване на паметта от 
потребител 

U# #Memory 
Clear 

Потр. No/ име - - 

  99 
Включване без преглед на текущи 
събития за проблеми 

U# #OverrideARM Потр. No/ име - - 

  100 
Нисък заряд на батерия на безжично 
устройство 

WLDev##Batt 
Low 

WLУстр. No/ име 1 384 XT 

  101 
Възстановена батерия на безжично 
устройство 

WLDev##Batt OK WLУстр. No/ име 3 384 XR 

  102 
Загуба на батерия на безжично 
устройство 

WLDev##Batt 
Lost 

WLУстр. No/ име 1 381 US 

  103 Възстановено безжично устройство WLDev##Restore WLУстр. No/ име 3 381 UR 

  104 
Замърсена камера на безжичен 
детектор за пожароизвестяване 

WLDev##Clear 
Fire 

WLУстр. No/ име 1 616 AS 

  105 
Възстановяване на безжичен 
детектор за пожароизвестяване 

WLDev##Fire 
Rest 

WLУстр. No/ име 3 616 AN 

  106 
Заглушаване на безжичен 
разширител 

WLExp RF 
Jamming 

Устр. No/ име 1 344 XQ 

  107 
Заглушаване на безжичен 
разширител Възстановяване 

WLExp RF Jam 
Rest 

Устр. No/ име 3 344 XH 

  108 
Загуба основно захранване на 
устройство 

D## AcLost Устр. No/ име 1 342 ET 

  109 
Възстановяване на захранване на 
устройство 

D## Ac Restore Устр. No/ име 3 342 ER 

  110 Проблем с батерия на устройство WLDev##Batt Trbl WLУстр. No/ име 1 338 ET 

  111 
Възстановяване на батерия на 
устройство 

WLDev##Batt 
Rest 

WLУстр. No/ име 3 338 ER 

  112 Изгорял предпазител на устройство D## Fuse Blown Устр. No/ име 1 337 ET 

  113 
Възстановен предпазител на 
устройство 

D## Fuse Rest Устр. No/ име 3 337 ER 

  118 
Проблем в комуникацията за 
мониторинг станция 

Comm Ch Trouble GPRS 1350 YS 

  133 
Достигнат е броят невалидни кодове, 
въведен на адрес 16 (Менюта за 
програмиране от Мениджър). 

Remote Access 
Code 

Тампер - JA 

  134 

Принудително включване под 
охрана, когато има проблем с 
комуникацията (PSTN/GPRS/LAN) и 
свързването на сирена към изход 
PGM5/Bell (Eclipse 32/99) е 
некоректно – липсва балансиращ 
резистор между клеми +P и 
PGM5/Bell. 

Prevent-Settings - 1455 CD 

  135 
Разредена батерия (проблем с 
батерията) на безжична сирена (SIR) 

WLDev PGM## 
Batt Low 

PGM No/име - - 

  136 
Възстановена батерия на безжична 
сирена (SIR) 

WLDev PGM## 
Batt OK 

PGM No/име - - 

  137 
Безжична сирена – загубено 
устройство (SIR) 

WLDev PGM## 
Lost 

PGM No/име - - 

  138 Възстановена безжична сирена (SIR) 
WLDev PGM## 

Restore 
PGM No/име - - 

  139 
Проблем с тампер на безжична 
сирена (SIR) 

WLDev PGM## 
Tamper 

PGM No/име - - 

  140 
Възстановен тампер на безжична 
сирена (SIR)  

WLDev PGM## 
Tamper Restore 

PGM No/име - - 

 
(1) – Събитията не се изпращат към софтуер за мониторинг. 

Поддържани съобщения за събития според софтуерната версия на Eclipse VD гласов дайлер: 

Eclipse VD 
(версия) 

Съобщения за събития (номер) 

До SW 2.00  1, 3, 5, 7, 9, 58, 59, 61, 63, 72, 74, 75, 91, 93 

SW 2.0 - 2.15 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 35, 38, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 58, 59, 61, 63, 65, 72, 73, 74, 75 

SW 2.16 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 58, 59, 61, 63, 65, 72, 73, 74, 75, 91, 93 

Поддържани съобщения за събития изпращани с мелодия, когато гласовият дайлер е разрешен за работа 
(адрес 6100) но липсва или е повреден: 1, 3, 5, 7, 9, 17, 59, 61, 63, 91, 93 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Алгоритъм „Забавяне на сигнал пожар“ ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Алгоритъм за управление чрез VD/ DTMF дайлер 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задействане на пожарна зона. 

Стартиране на сирената. 

Стартиране на таймер 30 сек. 

Добавяне на събитието в LOG. 

Стартиране на алармен цикъл. 

Изход 

Не 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Не 

Не 

Не 

Не 

Въвеждане на 

валиден 

потребителски 

код за спиране 

на сирената. 

Отстранена  

ли е причината за 

задействане? 

Старт таймер 90 сек. 

Спиране на сирената. 

Активирана втора 

пожарна зона? 

Изтекло ли е времето за 

закъснение на  

сирените? 

Отстранена ли е 

причината за 

задействане? 

 

Натиснат бутон  

CANCEL или ENTER? 

Ако в 
продължение на 
40 секунди няма 
действие - 
натиснат бутон, 
системата 
автоматично ще 
прекъсне 
линията. 
 
* Забележка:  
При работа с панел 
Eclipse 8, 
съобщенията за 
въвеждане на 
номер на Група се 
пропускат и 
потребителят не 
е необходимо да 
въвежда номер. При 
работа с панел 
Eclipse 8+/16 
съответствието 
на Групите е 
следното: Група 1 
(A), Група 2 (B) и 
Група 3 (C).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Структура на текстовите менюта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Към меню 2. НАСТРОЙКИ 
 

Има няколко начина за настройка на параметри в текстовите менюта: 
 
- Когато в подменюто може да се избере само една опция, атрибут или 
параметър от списък, инсталаторът достига до желаната настройка със стрелките 

и потвърждава с бутон . Системата издава звук за потвърждение и 
автоматично излиза от подменюто. При последващ вход в същото меню 
настроения параметър се изобразява със символ “отметка” отпред . Виж също 
Пример 1. 
- Когато в подменюто могат да се изберат няколко опции, атрибути или 
параметри едновременно от списък, инсталаторът използва стрелките, за да 

достигне до всяка една от тях и ги разрешава с бутон . Настроения 
параметър се изобразява със символ “отметка” отпред. За забрана на параметър 

се натиска бутон  – символ отметка се изтрива. След разрешаване на всички 
необходими опции, атрибути или параметри, окончателния избор се потвърждава 

с бутон . Виж също Пример 2. 
 

Код на Инженер (7777) 

1. Поддръжка 1. Преглед на LOG 

2. Тест Зони 

3. Тест Изходи 

4. Тест Комуникатор 

5. Софт.Версия 

Пример 1 (ECLIPSE 8) Пример 2 (ECLIPSE 8) 

 

 
 

Текстовите менюта са достъпни за работа само през LCD клавиатура! 
Показаните менюта са разписани за Eclipse 99. 

Някои от текстовите менюта не са достъпни за работа в панел  
ECLIPSE 8/8+/16/32  – виж също детайлните описания в точка 7! 
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Към меню 3.КОДОВЕ 
 
 

2. Настройки 01. Код Принуда Изключено / Включено 

02. Блок. Клавиат. 

03. ЗвукТехнПроб Технически проблеми: 
1. Отпадане 230V 
2. Пробл. батерия 
3. Изгорял предп. 
4. Ком. проблем 
5. Тампер 
6. Грешка в BUS 
7. Пожарна линия 
8. Проблем сирена 
9. Невал. час-дата 
10. WLУ-во проблем 
11. WL RF смущ. 
12. AUX PSU пробл.  

04. Конф.Таймер* 10 – 180 сек; [010] 

05. Закъсн. 230V* 000 – 255 мин; [030] 

06. Звуч. Тампер Изключено / Включено 

 

10. Ресет Мениджър Код: 0000 

 11. Име Система 

12. Час [00:00] 

 13. Дата [01/01/19] 

 14. Тип на меню    Адресно меню 
   Операционно меню 
✓ Текстово меню 

07. Закъс.Аларма* 

08. Ресет Система 

09. Ресет на меню 1. Настройки 
2. Кодове (потребители) 
3. Входове 
4. Изходи 
5. Групи 
6. Графици 
7. Комуникатор 
8. Устройства 

 

Важи за менюта 09 и 10! 
 
Частичен ресет: 
Изберете менюто за ресет, 
като използвате стрелките. 
Въведете последователно код 
1,2,3,4, 5 и 6, и потвърдете с 
бутон ENTER. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Използвайте бутон: 

  за ВКЛЮЧВАНЕ 

Изключено / Включено 

 

 <<   ТТЕ   >> 

✓Без Ограничения 
   EN50131 G2    
   EN50131 G3 

* ЗАБЕЛЕЖКА 
Когато опция EN50131 G2/G3 е 
разрешена, системата 
автоматично настройва: 
04. Конфиг. Таймер [10-30 сек] 
05. Закъсн. 230V [0-60 мин] 
07. Закъсн. Аларма [Разрешено] 
Виж също забележките към 
менюта 3. Кодове, 6. Групи и 9. 
Устройства 

Изключено / Включено 

 

Изключено / Включено 

 

или 02. Камбанка (Eclipse 8) 

Изключено / Включено 

15. Стандарт* 
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Към меню 4. ВХОДОВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кодове 1. Потребители 01. Потребител 1. Опции ✓ Изключване 
✓ Част. включване 
✓ Байпасиране 
✓ Програмиране 
✓ Мениджър 

 

2. Групи ✓ Група 1 
✓ Група 2 
    …. 
✓ Група 16 

3. Име 

4. Опции за четец ✓ Изключване 
    Забр. включване 
    Вкл. с оставане 
    Пълно включване 
✓ Нощна охрана 

 

5. График 

02. Потребител 

99. Потребител 

2. Инженер 1. Код Инженер 

2. Код Поддръжка 

3. Дължина код* 

4. Клон. кодове 

4/ 6 

00-16; 00  
* ЗАБЕЛЕЖКА 
Когато опция EN50131 G2/G3 е 
разрешена, системата 
автоматично настройва: 
“3. Дължина Код” се 
превключва към 6 цифри и тази 
стойност не може да се променя. 

 

6. Функц. Бут“”(A) 
– дистанционни 
(BRAVO RC/RC-41/ 

RC-11) 

✓ Изключена 
    Нощна охрана 
    Вкл. с оставане 
    Пожар 
    Медицинска  
    Полиция 
    PGM Switch (Ключ) 

7. Функц. Бут“B”– 
дистанционни 
(BRAVO RC-41) 

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Използвайте бутони: 

   
за ИЗКЛЮЧВАНЕ 

  
за ВКЛЮЧВАНЕ 

✓ Изключена 
    Нощна охрана 
    Вкл. с оставане 
    Пожар 
    Медицинска  
    Полиция 
    PGM Switch (Ключ) 
 

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Брой графици: 
Eclipse 32: 1-8 

Eclipse 99: 01-16 

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Брой групи: 
Eclipse 8+: 1-3 
Eclipse 16: 1-3 
Eclipse 32: 1-8 
Eclipse 99: 01-16 
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Към меню  5. ИЗХОДИ 

 

 

4. Опции 1 

5. Опции 2 

4. Входове 1. Свързване 1/2/3/4/5/6/7/8/9 

2. Авто байпас 

3. Незаб. зона Изключено / Включено 

 

✓ Група 1 
    Група 2 
    …. 
    Група 16 

5. ОПЦИИ 2 
    Вр.зак.сирена 
    Забав. на пожар 
    Тиха аларма 
    Видео при вкл. 
    Запис в LOG 
    Камбанка 
    Брояч на импулси 
✓ Забавяне при вкл. 

 

6. КЛЮЧАЛКА 
    СмянаНиво/Latch 
✓ Забр. Включ. 
    Вкл. с оставане 
    Пълно включване 
    Нощна охрана 
    Изключване 
    Инвертиране 

    Без изходно време 

7. ДОПЪЛНИТЕЛНА 
✓ 0.Незаб.АлармЗона 
    1.Отпад. на 230V  
    2.Ниска батерия 
    3.Детек. за вода 
    4.Газ детектор 
    5.Пробл. GSM връзка 
    6.НискоНиво Газ 
    7.Висока темп. 
    8.Ниска темп. 
    9.Загуба на топлина 

 

Избери опции 

Избери опции 

 

4. Брояч на импулси 1. Бр. Импулси 

 

2-9; 0 

2. Вр.за бр. импулси 

 

000-255сек; 000 

5. Зони 01. Зона 

 

1. Присъединяване 

 2. Тип 

 

    Изключена 
✓ Входно-изходна 
   Зависима 
   Незабавна 
   Пожарна 
   Паника 
   Тампер 
   Медицинска 
   Ключалка 
   Допълнителна 
   Входно-изходна 2 

4. ОПЦИИ 1 
    Авто. байпас 
✓ Байпас 
    Вкл. с оставане 
    Нощна охрана 
    Вкл. след Затв. (Force) 
    Двойно действие 
    Вх./Изх. Финал 
    Вис. чувств. 64ms 

6. Ключалка 

99. Зона 

 

6. Клонир. зони 

7. Допълнителна 

8. Име 

9. Съпрот. зона 

Избери опции 

 

 
Избери опции 

 

0-9; 6  

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Използвайте бутон: 

  за ВКЛЮЧВАНЕ 

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Използвайте бутони: 

   
за ИЗКЛЮЧВАНЕ 
 

  
за ВКЛЮЧВАНЕ 

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Брой групи: 
Eclipse 8+: 1-3 
Eclipse 16: 1-3 
Eclipse 32: 1-8 
Eclipse 99: 01-16 

3. Групи 
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Към меню 6. ГРУПИ 

 

 

01. PGM 

 

1. Присъединяване 

 2.  Опции 

 

    Сирена 
    Пол.Инверт. (NC) 
    Закъсн. в мин. 
    Пожарна сирена 
    Деакт. в мин. 

99. PGM 

 

3. Групи ✓ Група 1 
    Група 2 
    …. 

    Група 16 

4. Активиране 

5. Параметър 1 

6. Параметър 2 

7. Таймер деакт. 

4. АКТИВИРАНЕ 
    Изключена 
    Отваряне Зона 
    Байпас Зона 
    Зона в тампер 
    Зона в аларма 
    Зона в пожар 
    Зона в мед. Аларма 
✓ Включване Група 
    Група в аларма 
    Паника в група 
    Валиден код 
    Код Принуда 
    Блокирана клав. 
    Валидна карта 
    Невалидна карта 
    Валидно RC 
    BRAVO RC Button 
    Системна грешка 
    Вход Инженерно меню 
    Камбанка 
    Видео при включване 
    РесетПож.Детек. 
    Вр. график 
    Отдалеч. контрол 
    Аларма или входно време* 

 

*ECLIPSE 8/8+/16 

 

 

Избери опция 

8. Закъснение 

Изберете Параметър 1 
според типа на 
активиращото 

събитие. 

000-255сек; 000 

 

Изберете Параметър 2 
според типа на 
активиращото 
събитие. 
 

или 5. Изходи 1. Настр. PGM     Прог.Пож.Изход 

(ECLIPSE 32/99) 

    Серийна Връзка 

(ECLIPSE 8/8+) 

За типа на 
активиращото 
събитие 
виж ТАБЛИЦА 1 в 
меню “5. Изходи” – 
стр. 54. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Използвайте бутон: 

  за ВКЛЮЧВАНЕ 

000-255сек; 000 

 

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Брой групи: 
Eclipse 8+: 1-3 
Eclipse 16: 1-3 
Eclipse 32: 1-8 
Eclipse 99: 01-16 

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Използвайте бутони: 

   
за ИЗКЛЮЧВАНЕ 
 

  
за ВКЛЮЧВАНЕ 

2. PGM-и 
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Към меню 7. ГРАФИЦИ 

 

 

1. Група 

 

01. Изходно време 

 

[0-255 сек; 045] 

16. Група 

 

02. Входно време* 

 

03. Алармен цикъл 

E 

[0-255 мин; 001] 

04. Номер за ком. 

E 

[FFFF] 

05. Опции Сирена 

E 

[Изберете опция 

06. Опции Вкл/Изкл 

E 

[Изберете опция 

07. Паники 

E 

[Изберете опция 

[Вх. 1] [Вх.2] 
[0-255 сек; 015] 

08. Име 

E 
09. Вр.зак.Сирена 

E 

[0-255 сек; 000] 

6. Групи 1. Дължина КодГр. 

05. ОПЦИИ СИРЕНА 
    Сигнал Включване 
    Сигнал Изключване 
    Сиг. При памет 
    Извест. 10 мин 
✓ Вр.Пож.Аларма 

06. ОПЦИИ ВКЛ/ИЗКЛ 
    Изключване по График 
    Авт. Вкл. С оставане 
    Изчиств. Байпас 
✓ Бързо включване* 
    Вкл. при липса движ. 

07. ПАНИКИ 
    Полиция 
    Тиха Полиция 
    Медицинска 
    Тиха Медицинска 
    Пожар 

[ 4 / 6 ] 

2. Двойно действие 

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Използвайте бутони: 

  за ИЗКЛЮЧВАНЕ 

  за ВКЛЮЧВАНЕ 

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Брой групи: 
Eclipse 8+:1-3 
Eclipse 16: 1-3 
Eclipse 32: 1-8 
Eclipse 99: 01-16 

[1-5 мин; 3] 

3. Вкл.Липса Движ. [1-255 мин; 0] 

4. Вр. на отлагане [0-255 мин; 010] 

* ЗАБЕЛЕЖКА 
Когато опция EN50131 G2/ е разрешена, системата автоматично настройва: 
02. ВХОДНО ВРЕМЕ: Вх.1 и Вх.2 са ограничени в граници [00-45 сек] 
06. ОПЦИИ ВКЛ/ИЗКЛ: [Бързо Вкл. е Забранено] 
Виж също менюта 2. Настройки и  9.Устройства. 
 
[Вх.1] – Входно време 1 използва се за зони тип Входно-изходна. 
[Вх.2] – Входно време 2 използва се за зони тип Входно-изходна 2. 

 

10. График 

E 

00-16; 00  

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Брой графици: 
Eclipse 32: 1-8 
Eclipse 99: 01-16 

5. Групи 
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Забележка: Менютата са достъпни само в алармен панел ECLIPSE 32/99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към меню 8. КОМУНИКАТОР 

 

 

7. Графици 1. Времеви графици 1. Врем. график 1. Начало [00:00] 

2. Край [23:59] 

3. Седмични дни ✓Понеделник 
✓Вторник 
✓Сряда 
✓Четвъртък 
✓Петък 
✓Събота 
✓Неделя 

4. Опции     Почивни дни 
    Инверт. График 

16. График 

 

2. Календар 01. Януари     Ден 01 
    .... 
    Ден 31 

02. Февруари     Ден 01 
    .... 
    Ден 28 (29) 

12. Декември     Ден 01 
    .... 
    Ден 31 

Празничните дни се задават 
поотделно за всеки месец. 
Използвайте бутон “1” за да 
ги маркирате – маркираните 
почивни дни се представят 
със символ “✓” отпред. 

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Използвайте бутони: 

  за ИЗКЛЮЧВАНЕ 

  за ВКЛЮЧВАНЕ 

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Брой графици: 
Eclipse 32: 1-8 
Eclipse 99: 1-16 
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Към меню 9. УСТРОЙСТВА 

 

6. Брой позвън. 

PHONE 

[00-99; 04] 

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Използвайте бутони: 

  за ИЗКЛЮЧВАНЕ 

  за ВКЛЮЧВАНЕ 

2. VD Бр. повтор. 

4. VD Избор на език 

5. VD Тел. номера 

8. Комуникатор 1. Цифр. Ком. 1. Опции ✓ Вкл. Дайлер  ✓ Сляпо набиране 
    Монит.тел.линия ✓ Алтернативно 
    TLM аларма      PSTN съобщ.панел 
    Импулсно наб.      AJAX съобщ.панел 

2. Брой опити [1-9; 4] 

3. Тестово съобщ. 1. Час 

 

[00:05] 

2. Период 

 

[000-255 часа; 024] 

4. Закъс. За пробл. [000-255мин; 000] 

5. Тел. номера 1. Телефон 

 

1. Номер 

 2. Протокол [CID/ SIA] 

 

 

3. Тип на съобщ. 

 

3. ТИПОВЕ СЪОБЩЕНИЯ 
✓ Аларма & Възстан. 
✓ Тампер & Възстан. 
✓ Паника & Принуда 
✓ Пожарна аларма 
✓ Вкл, Изкл, Байпас 
✓ Мед. аларма 
✓ Техн.Пробл & Възст. 
✓ Специални 

4. Присъед. Групи 

 

4. Телефон 

6. UDL 2. PC ID 

PHONE 

[1234] 

5. Опции 

PHONE 

    Тел. Секретар 
✓ Разреши Модем 2. Гласов дайлер 1. VD Опции ✓ VD Известяване 

✓ VD Управление 
    Без Име на Обект 

4. Присъед. Групи 

 

3. Тип Съобщения 

 

[0-9; 3] 

[00-99]; [00 - English] 

1. Номер 

 

За цифровия комуникатор и 

гласовия дайлер 

(съобщение “Вкл,Изкл,Байпас” 

не е включено по подразбиране 

в менюто на гласовия дайлер) 

1. Телефон 

 

[00] - English 
[11] - Български 
 
 
 

 

8. Телефон 
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* ЗАБЕЛЕЖКА 
Когато опция EN50131 G2/ е разрешена, системата 
автоматично настройва: 
3. Опции: “Поверителен режим” и “Изход 
Поверителен режим” винаги са включени и не могат 
да се променят. 
Опция “Основен екран” може да се програмира само 
за LCD клавиатури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към меню 1. Поддръжка 

 

1) Менюто е достъпно само за LED клавиатури. 
2) Менютата са достъпни само за четци на безконтактни карти [PRX ]. 
3) Менютата са достъпни само за безжичен разширител Eclipse WL [WEXP]. 

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Използвайте бутони: 

  за ИЗКЛЮЧВАНЕ 

  за ВКЛЮЧВАНЕ 

9. Устройства 01. У-во [MAIN] 1. Номер 

2. Групи ✓ Група 1 
    Група 2 
    …. 
    Група 16 4. Ресурси 

02. У-во [ИМЕ ] 1. Номер 

2. Групи ✓ Група 1 
    Група 2 
    …. 
    Група 16 

3. Опции*     Камбанка 
    Скрив. Инфо.Зона 
    Поверителен режим 
    Изход Повер.Режим 
    Основен екран 4. Ресурси 

5. Чистота комун. 

31. У-во [ИМЕ ] 

7. Режим Вкл. А 

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Брой групи: 
Eclipse 8+: 1-3 
Eclipse 16: 1-3 
Eclipse 32: 1-8 
Eclipse 99: 01-16 

8. Режим Вкл. В 

 

В менютата се задават комбинации от действия за 
управление на охраната в отделните групи в 
системата. За всяка група се задава действие, като се 
използват се бутоните: 
 

Бутон Описание Индикация 

[0] Без промяна [*] 

[1] Изключване на охраната [d] 

[2] Пълно включване [f] 

[3] Включване с оставане [s] 

[4] Нощна охрана [S] 

 

[s*******] 

[S*******] 

6. WL у-во 

 

Номер на у-во 

7. WL Дист. 

 

Номер на дист. 

Поддържани типове безжични устройства от серия 
BRAVO: 
 

Устройство Описание 

PIR Безжичен детектор за движение 

MC Безжичен магнитен контакт 

FLD Безжичен детектор за вода 

FIRE Безжичен пожарен детектор 

SIRN Безжична сирена 

REMT Дистанционно управление 

 
 
 

6. Зон. Релокация Начална зона 1) 

2) 

3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Диаграми на свързване и зонова информация 
(Стойността се проверява в меню “4. Входове – 5. Зони – ХХ. Зона – 9. Съпротивление на зона” (адрес 

2хх9), където “хх” е номер на зона) 

Легенда: “” значи по-ниска от показваната стойност; “” означава по-висока от показваната стойност 

 

Диаграми на единично свързване 

   

  

  

 

Диаграми на сдвоено свързване 
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