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- Телетек Електроникс EАД не носи отговорност 
за възникнали повреди и неизправности в па-
нела при използване на други модели адаптери 
със сходни електрически параметри. 
 
- При подмяна на батерии в панела и устройст-
вата използвайте само такива одобрени от Те-
летек Електроникс EАД и с описаните в това ръ-
ководство технически параметри. 
 
- Панел BRAVO е проектиран според и отговаря 
на високите изисквания за тест и експлоатация 
на безжични алармени системи. Възможно е 
обаче да възникнат определени ограничения 
при експлоатацията му, дължащи се на ниска 
мощност на излъчване и ограничен честотен об-
хват: 

А) Устройствата могат да се блокират от радио 
сигнали със стойности близки до работната чес-
тота независимо от използвания цифров алгори-
тъм на работа. 
Б) Всяко устройство може да отговаря само на 
един получен сигнал по едно и също време. 
В) Всички безжични устройства трябва да бъдат 
тествани редовно за откриване на евентуални из-
точници на радио заглушаване и предотвратяване 
на проблеми. 

 
- Всяка промяна или модификация на изделието 
от потребител, която не е изрично одобрена от 
Телетек Електроникс EАД може да доведе до 
обезсилване на съпровождащата документация 
и сертификати. 
- Изделието трябва да се инсталира само от ото-
ризиран персонал с подходящо техническо об-
разование. При необходимост от отваряне на ку-
тията, задължително първо изключете основ-
ното захранване. 
 
Внимание: Това описание съдържа информация за 
ограниченията при използването и функционира-
нето на продукта и информация за ограниченията в 
отговорностите на производителя. 
Описанието трябва да бъде внимателно прочетено! 
 
Производителят си запазва правото на промени 
без предизвестие! 
 
Опазване на околната среда 

 
Директива за изхвърляне на батерии – 
информация за потребителя 
(2013/56/ЕО) 
 

Изхабените батерии от устройства след замяна не 
трябва да се изхвърлят заедно с общите битови от-
падъци. Химическите елементи, съдържащи се в 
батериите, имат вредно влияние върху здравето на 
човека и негативно въздействие върху околната 
среда. 
Рециклирането на изхабени батерии и отпадъци от 
батерии допринася за защитата, опазването и по-
добряването на околната среда. 

СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ! 



BRAVO – Безжичен алармен контролен панел 
 

3 

1. Обща информация за системата 
BRAVO е безжичен алармен контролен панел под-
ходящ за инсталиране в домове и малки офиси. 
Системата се управлява лесно чрез дистанционно 
управление и мобилно приложение MobileTTE за 
смарт телефони (изисква се монтиран GPRS или 
LAN модул към конфигурацията на панела). 
 
Към панела, опционално на слот, могат да се доба-
вят до два комуникационни модула (GPRS, LAN, 
PSTN, PSTN VD или MOUT/ PGM).  GPRS и LAN мо-
дулите са подходящи за управление, програмиране 
и мониторинг през web интерфейс Ajax SP или мо-
билно приложение MobileTTE. 
 
Чрез специализирания софтуер ProsTE се извърш-
ват настройки, като връзката с панела се осъщест-
вява посредством стандартен кабел USB – mini 
USB или USB – micro USB (зависи от версията на 
панела). USB интерфейсът е разположен от външ-
ната страна на кутията и е достъпен без отваряне 
на капака. 
 

Поддържани типове периферни устройства: 
• BRAVO PIR – Детектор за движение, вътрешен 

монтаж 
• BRAVO PIR EXT GJD - Детектор за движение, 

външен монтаж 
• BRAVO Curtain – Комбиниран детектор за дви-

жение и микровълнов, тип “Завеса”  
• BRAVO MC – Магнитен контакт  
• BRAVO FL – Детектор за наводнение  
• BRAVO FD – Пожароизвестителен детектор 
• BRAVO RC – Двупосочно дистанционно с 4 бу-

тона 
• BRAVO RC-41 - Еднопосочно дистанционно с 4 

бутона 
• BRAVO RC-21 - Еднопосочно дистанционно с 2 

бутона 
• BRAVO RC-11 - Еднопосочно дистанционно с 1 

бутон 
• BRAVO SR200 – Сирена, външен монтаж  
• BRAVO SR300 - Сирена, външен монтаж 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Технически и функционални характеристики 
Общи за панела 

- Тип на индикацията Светодиодна (LED) 
- Групи 1 
- Макс. брой зони/ детектори 16 (вкл. PIR, MC, FL, FD, PIR “Завеса”) 
- Макс. брой дистанционни управления 8 
- Макс. брой външни сирени 1; 115dB 
- Вградена сирена 85 dB 
- Памет за събития 300 събития 

Безжична връзка 
- Честота за комуникация 868MHz - 869MHz (Adaptive Frequency Agility Algorithm) 
- Тип на комуникацията Двупосочна  
- Кодиране на сигналите ДА; Според изискванията на EN50131 Grade 2 
- Разпознаване на заглушаване на сигнала ДА; Според изискванията на EN50131 Grade 2 

Основно захранване на панела 
- BRAVO EXT Външно захранване: 5 VDC/ 1A 
- BRAVO INTR Вградено импулсно захранване: 100-240VAC; 50-60Hz 
- Вътрешна защита Самовъзстановяем предпазител 2.5А, 250 VAC 

Консумация  
- BRAVO EXT 200mA 
- BRAVO INTR 150mA 

Резервно захранване на панела 

- Батерия 1 х 3.7 V/ 4100mAh; Li-Po, Тип А според EN50131 Grade 2, 
макс. размери 80х65х10mm 

Околна среда 
- Работна температура -10°C до +40°C, клас II (за вътрешен монтаж) 
- Степен на относителна влажност 93% @ +30°C 
- Размери 220х160х38mm 
- Тегло, кг BRAVO EXT – 1,223kg; BRAVO INTR – 1,376kg 
- Материал ABS пластмаса 

   - Цвят Перлено бял 
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2. Планиране на инсталацията 
За да бъде работата на безжичната система макси-
мално ефективна, преди да пристъпите към мон-
тажа, планирайте предварително разположението 
на контролния панел и безжичните устройства в по-
мещенията. 
 
• Контролният панел трябва да се инсталира в по-

мещения, които се намират над земното рав-
нище. 

 

 
 
• Намалете броя на препятствията между конт-

ролния панел и безжичните устройства за пости-
гане на по-силен сигнал. 

 

 
 
 
• Контролният панел трябва да се инсталира на 

минимално разстояние поне 2 метра от други из-
точници на радиосигнали (Wi-Fi или Bluetooth ру-
тери, безжични телефонни централи и други). 

 

 
 

ВНИМАНИЕ: Не инсталирайте панела близо 
до източници на силни радио полета, тъй като 
те могат да причинят интерференция и по този 
начин да намалят работоспособността на сис-
темата и радио обхвата ѝ на действие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Контролният панел трябва да се монтира приб-

лизително в центъра на охранителната система. 
 

 
 
 

Минималното разстояние между панела и обу-
чените към него периферни устройства трябва 
да е 1 метър, за да се гарантира коректна ра-
бота на системата, включително и в тест ре-
жим. 

 

 
 
 
• При монтиране на контролния панел в ъгъл, ос-

тавете следните минимални разстояния: 
o 20 см от лявата странична повърхност за оси-

гуряване на достъп до USB интерфейса за 
програмиране; 

o 5 см от останалите страни за осигуряване на 
топлообмен и вентилация. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ: Мястото за инсталиране на конт-
ролния панел трябва да е сухо и да не бъде 
подложено на резки температурни промени. 
Контролният панел трябва да се монтира в 
близост до заземителни и телефонни кабели. 

 
• Радио обхватът на безжична система BRAVO 

може да варира в зависимост от конструкцията и 

> 20 см. 

> 2 м. 

Вградени силнотокови 
линии 

Wi-Fi/ Bluetooth рутери 

Безжични телефонни 
централи 

>  5 см. 

>  5 см. 

-10°С 

+40°С 

Вход 

> 1 м. 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
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градивните елементи на обекта, където се инс-
талира. 
Внимание: Посочените по-долу стойности са 
ориентировъчни. 

 

 

Силата на радио сигнала нама-
лява с 10-20% при преминаване 
през стени изградени от дървен 
материал или гипс картонени 
плоскости. 

 

Силата на радио сигнала нама-
лява с 30-40% при преминаване 
през тухлени стени. 

 

Силата на радио сигнала нама-
лява с 40-60% при преминаване 
през стени от железобетон. 

 

Силата на радио сигнала нама-
лява с 80%, а в определени слу-
чаи и до 100% (пълно отраже-
ние) при наличие на метални 
стени или повърхности. 

 
 

ВАЖНО: 
При необходимост от увеличаване на чувстви-
телността на панела при приемане на сигналите 
от безжичните устройства (поради специфични 
условия на обекта - подсилени конструкции на 
стените между помещенията, отдалечени зони 
за охрана и др.), инсталаторът може да направи 
настройка в панела като превключи мини ключ 8 
в позиция ON - виж раздел “Хардуерни наст-
ройки” (точка  4). 
 
В режим на повишена чувствителност на 
панела при приемане, минималното разсто-
яние между панела и обучените към него пе-
риферни устройства трябва да е 2 метра, за 
да се гарантира коректна работа на систе-
мата, включително и в тест режим. 

 
 
 

 
 
 

3. Основни стъпки при инсталиране 
ВНИМАНИЕ: Панелът трябва да се свързва 
само към електрически вериги, защитени с ав-
томатичен предпазител 10A/B или друг с по-
високи параметри. 

 
3.1. Подготовка за монтаж 

 
• Отвъртете двата винта, държащи капака към ос-

новата, и отворете кутията. 
Внимание: Винтовете са с прекъсната резба и 
не е необходимо пълното им отвъртане. Те 
трябва да останат прихванати към капака. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Монтирайте дъното на кутията като използвате 

подходящи крепежни елементи в зависимост от 
монтажната повърхност. 

 

 
 
 

1. Отчупете капачката от дъното за закреп-
ване на захранващия кабел - виж монти-
ране на BRAVO INTR (т. 3.3). 
2. Фиксирайте дъното към монтажната по-
върхност и го нивелирайте преди оконча-
телното му закрепване чрез допълнител-
ните отвори. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

> 2 м. 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
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3.2. Монтаж и свързване на BRAVO EXT 
• Прокарайте конектора на захранващия адаптер 

по водещия кабелен канал и го изведете от вът-
решната страна на дъното. 
 

 
 
Дължината на кабела на адаптера е ~1700мм, 
така че в близост до панела трябва да има зах-
ранващ контакт. 
 
ВНИМАНИЕ: Използвайте само оригиналния 
захранващ адаптер 5V/ 1A, който се доставя с 
оборудването! 
 

• Подгответе панела за свързване към мрежа 
230V. 

 

 
 

1. Свържете извода на адаптера към входа 
на платката. 
2. Кабелът на батерията трябва да е свър-
зан към извод “Battery”. 
3. Според конфигурацията на системата 
направете настройки с превключване на 
мини ключовете в определена позиция – 
виж раздел “Хардуерни настройки” (точка 4). 
4. Включете захранването на батерията – 
позиция “ON” на ключа. 

 
 

• Затворете кутията, следвайки обратно стъпките 
от т. 3.1. 

• Включете адаптера в захранващия контакт и 
пристъпете към обучение на периферните уст-
ройства – виж раздел “Конфигуриране на систе-
мата” (т. 6). 

 

3.3. Монтаж и свързване на BRAVO INTR 
BRAVO INTR е безжичен панел с вграден захран-
ващ блок, който е фабрично монтиран към дъното 
на кутията. 
 
• Подгответе панела за свързване към мрежа 

230V. 
 

 
 

1. Прокарайте основния захранващ кабел по 
водещия кабелен канал и го изведете от 
вътрешната страна на дъното. 
2. Фиксирайте основния захранващ кабел 
към дъното с пластмасовата капачка и кре-
пежните винтове от допълнителните еле-
менти. 
3. Свържете основния захранващ кабел към 
клема “L/N” на захранващия блок като спаз-
вате поляритета. 
4. Уверете се, че на клема “5VDC” на зах-
ранващия блок е поставен специализиран 
кабел за свързване към основната платка. 
Забележка: Подсигурете позицията на ка-
бела да е подобно на показаната на схе-
мата и да не се променя при включване 
към основната платка и затваряне на ка-
пака! 

 
ВНИМАНИЕ: Подаването на основно захран-
ване (230V +10%/-15%, 50-60Hz) се извършва 
САМО след окончателно затваряне на кутията 
и включено захранване на батерията! 

 
 
• При осъществяване на електрическото свърз-

ване към основния захранващ блок спазвайте 
поляритета на връзката. Краищата на основния 
захранващ кабел трябва да са зачистени и стег-
нати здраво към клемата на захранващия блок - 
използвайте плоска отвертка за затягане на вин-
товете

Места за  
монтиране  
на комуник. 

модули 

Слот 1 

Слот 2 

ИНСТАЛИРАНЕ 
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ВНИМАНИЕ: Захранващите проводници 
трябва да влизат плътно в гнездата на кле-
мата! 

 

  
 
 
• Свържете кабела от клема “5VDC” към извода на 

основната платка. 
 

 
 

1. Свържете конектора на кабела от клема 
“5VDC” на захранващия блок към извод 
“5VDC” на платката. 
2. Кабелът на батерията трябва да е свързан 
към извод “Battery”. 
3. Според конфигурацията на системата нап-
равете настройки с превключване на мини 
ключовете в определена позиция – виж раз-
дел “Хардуерни настройки” (точка 4). 
4. Включете захранването на батерията – по-
зиция “ON” на ключа. 
 
 

• Затворете кутията, следвайки обратно стъпките 
от т. 3.1. 
 

• Подайте основно захранване и пристъпете към 
обучение на периферните устройства – виж раз-
дел “Конфигуриране на системата” (т. 6). 

3.4. Монтаж на BRAVO PIR 
BRAVO PIR е безжичен детектор за вътрешен мон-
таж, който отчита движение в охраняваната зона. 
 
Технически характеристики: 

Сертификат GRADE 2, Class II 
Батерия (тип CR123A) 1 х 3 V/ 1500mAh,  
Живот на батерията  
(макс, без LED индикация*) 3 години 

Работна честота ~868 MHz 
Радио обхват (открито) до 400m 
Работна температура -10°C - +50°C 
Температура на съхранение - 40°C - +50°C 
Защита от дневна светлина 5 200 Lux 
PET защита (малки животни) До 12 кг 
Скорост на детектиране 0.3 m/s - 3.0 m/s 
Ъгъл на покритие 90° 
Височина на монтаж 1.5 - 3.6 m (2.1 m) 
Брой зони на детекция 54 
Размери 66 x 132 x 60 mm 
Обхват при монтаж в ъгъл 12 m x 12 m (90°) 
Обхват при монтаж на стена 17 m x 15 m (110°) 

 
* Мини превключвател DSW 1 на панела е в позиция OFF (виж 
точка 4.1). 
  
Монтаж 
1. Отворете кутията, като използвате малка плоска 
отвертка (1) - леко натиснете в отвора от долната 
страна (2), след което отворете капака нагоре (3) 
2. Свалете платката от основата, като натиснете 
щипката (4) и издърпате (5). 
 

 
  
3. Монтирайте основата на детектора на избраното 
място за монтаж. Използвайте показаните отвори за 
монтаж в зависимост от това дали детекторът се 
монтира на стена, или в ъгъл.  
        

             

ИНСТАЛИРАНЕ 

Места за 
 монтиране  
на комуник. 

модули 

Слот 1 

Слот 2 

Монтаж на стена Монтаж в ъгъл 
Място за 

монтиране 
на стойка 
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ВНИМАНИЕ: При използване на стойка за 
монтаж не може да се използва втория там-
пер бутон за самоохрана (от обратната 
страна на платката) и не се покриват изиск-
ванията на стандарт EN50131 Grade 2!  

 
Монтирайте пластините за втория тампер-ключ, в 
зависимост от това къде е направен монтажа: 
 

 

 
 
Работна диаграма: 
 

 

4. Монтирайте платката обратно, като първо я пос-
тавите в страничните щипки. 

 

 
 
5. Обучете детектора към панела както е описано в 
раздел “Конфигуриране на системата”, т. 6.2. 
 
 
Описание на елементите на платката 
 

 
 
1 - Предпазна лента на батерията, която се сваля 
непосредствено преди обучението на детектора към 
панела. 
2 - Бутон ENROLL. Използва се за обучение на де-
тектора към панела. 
3 - Първи тампер бутон за самоохрана. Сигнализира 
при отваряне на капака на детектора. 
4 - Бутон RST (RESET). Използва се за ресет на де-
тектора. 
5 - Джъмпер DOUBLE KNOCK (режим на работа 
“Двойно действие”). Поставете джъмпер на изводите 
(от дясно), за да включите режим на работа “Двойно 
действие”. 
6 - Джъмпер BACK TAMPER (следи състоянието на 
Втори тампер бутон за самоохрана). Поставете 
джъмпер на изводите (от ляво), за да разрешите ра-
ботата на втория детектор за самоохрана.  
7 - Сензор за движение. 
8 - Антена. 
9 - Втори тампер бутон за самоохрана (от обратната 
страна на платката). Задейства се при демонтаж на 
основата на детектора от мястото на инсталиране, 
когато е разрешен за работа – има поставен джъм-
пер на изводи BACK TAMPER. 
 
 
 
 
 
 
 

При  
монтаж  
на стена 

Отчупете 
елемента 

При  
монтаж  
в ъгъл 

Отчупете 
елемента 

ИНСТАЛИРАНЕ 
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3.5. Монтаж на BRAVO PIR  EXT GJD 
BRAVO PIR EXT GJD е безжичен детектор за вън-
шен монтаж, подходящ за различни приложения в 
зависимост от изискванията за охрана.  
 
Технически характеристики: 

Батерия 3х3 V/ 1500mAh,  
тип CR123A 

Живот на батерията  
(макс, без LED индикация*) 3 години 

Работна честота ~868 MHz 
Консумация 35μА 
Радио обхват (открито) до 400m 
Работна температура -20°C - +55°C 
Защита от дневна светлина 50 kLux 
Покритие (чрез настройване на 
положението на PIR елемента) 180° pan; 90° tilt 

Ъгъл на покритие (настройва се 
според приложението) 10° - 70° 

Височина на монтаж (опти-
мално) 1.5 - 3 m 

Обхват (настройва се според 
приложението) 6 - 30 m 

Брой зони на детекция 28 
Размери 145x120x155mm 
Степен на защита IP65 

 
* Мини превключвател на панела DSW 1 е в позиция OFF (виж 
точка 4.1). 
  
Комплектация 
Детектор BRAVO PIR EXT GJD се доставя в комп-
лектация със следните допълнителни елементи: 
- 1 бр шаблон за разпробиване 
- Дюбели (3х31.75mm) и винтове (3х31.75mm) за 
монтаж 
- 2 бр резервни завеси (за ограничаване на покрити-
ето на PIR частта) 
- 1 бр маскираща лента 
- 2 бр допълнителни подложки за тампер 
- 1 бр капачка за тампер 
- 1 бр специализиран инструмент за отваряне 
 
Монтаж 
1. Свалете капака, като използвате специализира-
ния инструмент за отваряне - натиснете и завъртете 
в посочените места от двете страни на детектора: 
 

 
2. Изберете височината на монтаж според изисква-
нията за охрана - виж също точка 3 по-долу. 

Използвайте приложения шаблон, за да отбележите 
и разпробиете монтажните отвори. Изберете под-
ложка за задния тампер в зависимост от монтажната 
повърхност - изберете тази, която осигурява най-до-
бър контакт и държи тампера затворен. 

 
1 - Монтажни отвори 
2 - Позиция на задния тампер 
 
 
Монтирайте основата на де-
тектора, като използвате дю-
белите и винтовете от комп-
лекта. 
 
 

 
3. Настройте положението на оптичната част в зави-
симост от приложението и изискванията за охрана. 
Използвайте показаните диаграми на покритие. 
При необходимост да се ограничи и обособи охраня-
вания периметър, преместете завесите по дължи-
ната на PIR елемента. При необходимост от допъл-
нително стесняване на работния периметър използ-
вайте допълнителните завеси от резервните части.  
Можете да направите допълнителни настройки, чрез 
завъртане на PIR елемента под ъгъл хоризонтално 
(pan) или вертикално (tilt). 
 

                 
 
В зависимост от приложението можете да маскирате 
част от PIR елемента за постигане на максимална 
ефективност при работа – виж примерите в работ-
ните диаграми. 
 
Работни диаграми 
Диаграма на покритие при максимален обхват: 
 

 
 

ИНСТАЛИРАНЕ 
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Пример 1 - Оптимален режим 
  

 
 

Работна диаграма при използване на максималния 
обхват на детектора: 
- Височина на монтаж: 3 m 
- Обхват: до 30 m 
- Настройка по вертикала (tilt): 0° 
 
 
Пример 2 - Режим “Алея за домашни любимци” 
 

 
 
Работна диаграма при използване на детектора в 
режим “Алея за домашни любимци”: 
- Височина на монтаж: 1.5 m 
- Обхват: до 30 m 
- Настройка по вертикала (tilt): -2° 
- Използвайте маскиращата лента като я изрежете и 
залепите върху посоченото място на PIR елемента. 
 
 
Пример 3 - Режим “Завеса” 
 

 
 
Работна диаграма при използване на детектора в 
режим “Завеса”: 
- Височина на монтаж: 6 m 
- Обхват: до 5 m 
- Настройка по вертикала (tilt): 45° 
- Използвайте маскиращата лента като я изрежете и 
залепите върху посоченото място на PIR елемента. 
 
4. Свалете предпазните ленти на батериите. BRAVO 
PIR EXT GJD се захранва с помощта на три батерии 
– една върху основната платка, а две се намират на 
втората платка разположена зад PIR елемента. 
 
5. Обучете детектора към системата както е описано 
в раздел “Конфигуриране на системата”, т. 6.2. 
 
 
 

 
Описание на елементите на платката 
 

 
 
1 – Предпазна лента на батерията, която се сваля 
непосредствено преди обучението на детектора към 
панела. Другите две батерии се намират на втората 
платка разположена зад PIR елемента. 
 

 
 
 
2 – Бутон ENROLL. Използва се за обучение на де-
тектора към панела. 
3 – Светодиод за статуса на детектора.  
4 – Джъмпер Т2 (BACK TAMPER - следи състояни-
ето на Втори тампер бутон за самоохрана). Поста-
вете джъмпер на изводите, за да разрешите рабо-
тата на втория детектор за самоохрана.  
5 – Втори тампер бутон за самоохрана. Сигнализира 
при демонтаж на основата на детектора от монтаж-
ната повърхност, когато е разрешен за работа – има 
поставен джъмпер на изводи T2. 
6 – Бутон RESET. Използва се за ресет на детек-
тора. 
7 – Тампер бутон за самоохрана. Сигнализира при 
отваряне на капака на детектора. 
8 – Светодиод за светлинна индикация при задейст-
ване на детектора. Разположен е от обратната 
страна на платката. Работата му може да се заб-
рани хардуерно от панела – виж т. 4.1. 
9 – Подложка за обратния тампер. В комплектацията 
на детектора са включени общо 3 подложки с раз-
лична височина, като инсталаторът трябва да из-
бере тази, която осигурява най-добър контакт с мон-
тажната повърхност. 

Секция до 30m 

Секция от 10 до 20 m 

Маскирайте сек-
цията в режим 

“Алея за домашни 
любимци” 

Маскирайте в ре-
жим “Завеса” 

ИНСТАЛИРАНЕ 



BRAVO – Безжичен алармен контролен панел 
 

11 

3.6. Монтиране на BRAVO Curtain 
BRAVO Curtain е безжичен детектор за движение 
(PIR) комбиниран с микровълнов елемент (MW) за 
приложение в инсталации изискващи покритие от 
тип “Завеса”. PIR и MW елементите работят в “И” ло-
гическа функция. 
 

Технически характеристики: 
Батериен пакет (батерия 
тип CR123A) 1 х 3 V/ 1500mAh 

Живот на батерията ~1 година 
Работна честота ~868 MHz 
Радио обхват (открито) До 400m 
Работна температура -20°C - +60°C 
PIR част, ъгъл на покритие 90° верт., 7.5° хор. 
MW част, ъгъл на покритие 80° верт., 32° хор. 
Макс. покритие на PIR и 
MW частта 12m 

Височина на монтаж (опти-
мално) 1.5 - 3m (2.1m) 

Време на задействане 
между две аларми 

3/6 мин. (програмируемо 
чрез мини ключ) 

Размери 129 x 40 x 48 mm 
Защита IP54; IP65* 

 

* Когато се монтира в специален защитен кожух за външен 
монтаж (продава се отделно). 
 
Съдържание на комплекта: 
Детектор BRAVO Curtain се доставя в комплектация 
със следните допълнителни елементи: 
- 1 бр стойка за монтаж в ъгъл 
- 1 бр стойка за монтаж на стена 
- 1 бр малка плоска отвертка 
- 2x10mm винтове за монтаж на задната основа 
- 1x13mm винт за монтаж на предния капак 
- 1 бр пластмасова капачка 
 
Монтаж 
1. Свалете капака на детектора и извадете платката.  
Под нея е разположена захранващата батерия с 
фабрично монтирани изводи и конектор за включ-
ване. 
 
2. Изберете височина на монтаж според изисквани-
ята на обекта. Използвайте стойките за монтаж на 
стена или в ъгъл според мястото на инсталиране.  
 

  

Монтирайте основата на детектора към стойката с 
предоставените винтове 2x10mm. 
 

 
 
3. Настройте мини ключовете според изискванията 
на инсталацията – позиция 1 от описаните елементи 
на платката. 
 

4. От обратната страна на платката, свържете конек-
тора на батерията към изводите на платката, за да 
захраните детектора. Изчакайте около 30 секунди до 
приключване на първоначалната инициализация – 
трите светодиода от предната страна на платката 
премигват последователно.  
 

5. Обучете детектора към системата както е описано 
в раздел “Конфигуриране на системата”, т. 6.2. 
 

6. Поставете платката обратно в основата като я на-
местите под страничните пинове (1). Поставете 
предния капак (2) и го фиксирайте към основата с 
винта (3). Поставете предпазната капачка (4). 
 

 
 
7. Тествайте детектора за правилна работа. 
 

 
Специален режим на тест 

BRAVO Curtain има специален режим за тест на 
работата. За да го стартирате, превключете мини 
ключ 4 на платката в позиция ON. Докато е в тес-
тов режим, детекторът ще изпраща сигнали към 
панела всеки път при задействане (отчитане на 
движение). За да изключите тестовия режим превк-
лючете мини ключ 4 на платката в позиция OFF. 
Забележка: Детекторът остава в този режим 
още 3 минути след приключване на теста. 

 

Стойка за 
монтаж 
на стена 

Стойка за 
монтаж в 
ъгъл 

Места за мон-
тиране на ос-
новата към 

стойката  

ИНСТАЛИРАНЕ 
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Работни диаграми: 
 

• Изглед отстрани 
 

 
 
 

• Изглед отгоре  
 

 
 
 

Пример 1 – Периметрова защита около сграда 
Височина на монтаж около 2.1m от земята, но може 
да се инсталира и на по-горни етажи при условие, че 
има 2.1m до хоризонтална повърхност с ширина по-
вече от 1.5m (например балкони, тераси). Уверете 
се, че няма прегради, които да пречат на детекцията 
(улуци, външни щори). 
 

 
 
Пример 2 – Защита на прозорци 
Височина на монтаж около 2.1m от хоризонталната 
повърхност. 
 

 

Описание на елементите на платката 
Елементите на платката на BRAVO Curtain са разпо-
ложени от двете ѝ страни. 
 

 
 
 

1 – Мини превключватели със специални функции: 
No Описание По подразб. 

1 

Индикация за разредена батерия: 
OFF – Няма индикация;  
ON – Жълтия светодиод мига през 2 се-
кунди при разредена батерия 

OFF 

2 
Време на задействане между две 
аларми:  
OFF – 3 минути*; ON – 6 минути* 

ON 

3 
Индикация за аларма: 
OFF – Няма индикация; ON – Червеният 
светодиод свети постоянно при аларма 

OFF 

4 

Тестов режим: 
OFF – Изход от режима се осъществява 3 
минути след изключване.  
ON – Детекторът изпраща сигнали към 
панела при всяко задействане.  

OFF 

 
* При отчитане на движение, детекторът изпраща алармен 
сигнал и влиза в неактивен режим за 3/6 минути (според наст-
ройката), като през този период той няма да отчита движе-
ние или да изпраща други аларми с цел пестене на батерията. 
 

2 – Тампер бутон за самоохрана 
3 – Светодиодна индикация: 

LED Режим Описание 

Червен 
Тест Свети при отчитане на движение.  
Готовност/ 
Аларма 

Свети при отчитане на движение, ко-
гато ключ 3 е в позиция ON.  

Жълт 
Тест Свети при задействане на MW частта.  

Готовност Свети при разредена батерия, когато 
ключ 1 е позиция ON. 

Зелен Тест Свети при задействане на PIR частта. 
 

4 – Настройка на обхвата на MW и PIR частта. 
5 – Сензор за движение (PIR). 
6 – Бутон RESET. Използва се за ресет на детек-
тора. 
7 – Бутон ENROLL. Използва се за обучение на де-
тектора към панела. 
8 – Изводи за включване на батерията. 
9 – Не се използва. 
10 – Антена. 

ИНСТАЛИРАНЕ 

Предна Задна 

За превключване 
на мини  

ключовете  
използвайте  

малката отвертка 
от комплекта  



BRAVO – Безжичен алармен контролен панел 
 

13 

3.7. Монтаж на BRAVO MC 
BRAVO MC е безжичен магнитен контакт за вътре-
шен монтаж, за отчитане на отваряне на врата или 
прозорец. BRAVO MC разполага с допълнителен жи-
чен вход, към който може да свърже жичен магнитен 
контакт или датчик за ролетна щора. 
 
Технически характеристики: 

Сертификат GRADE 2, Class II 
Батерия (тип CR123A) 1 х 3 V/ 1500mAh,  
Живот на батерията  
(макс, без LED индикация*) 3 години** 

Работна честота ~868 MHz 
Радио обхват (открито) до 400m 
Работна температура -10°C - +50°C 
Температура на съхранение - 40°C - +50°C 
Разстояние за сработване 25-30mm 
Жичен вход 1 
Размери 93 x 31 x 27 mm 

 
* Мини превключвател на панела DSW 1 е в позиция OFF (виж 
точка 4.1).  
** При свързване на жичен магнитен контакт или датчик за ро-
летна щора към жичната зона на BRAVO MC животът на ба-
терията ще се намали при повишена честота на използване. 
 
 
Монтаж 
1. Свалете основите на BRAVO MC и магнита. 
 

 
 
 
2. Монтирайте основите на избраното място за мон-
таж, като внимавате за позицията на магнита спрямо 
корпуса на BRAVO MC. 
 

 

Забележка: При използване на жичния вход е 
необходимо да разпробиете допълнителен от-
вор за прокарване на кабелите. 

 
ВНИМАНИЕ: Свалете капачката от основата, 
за да гарантирате двойното действие на там-
пер ключа за самоохрана. 

 
3. Обучете детектора към панела както е описано в 
раздел “Конфигуриране на системата”, т. 6.2. 
 
4. Монтирайте BRAVO MC и магнита към основите. 
 

ВНИМАНИЕ: Използвайте пластмасовите под-
ложки към магнита при монтаж върху метални 
повърхности. Подложките ще предпазят маг-
нитното поле от “окъсяване”. 

 
 
 
Описание на елементите на платката 
 

 
 
1 – Предпазна лента на батерията, която се сваля 
непосредствено преди обучението на детектора към 
панела. 
2 – Тампер бутон с пружина за самоохрана. 
3 – Бутон ENROLL. Използва се за обучение на де-
тектора към панела. 
4 – Бутон RESET. Използва се за ресет на детек-
тора. 
5 – Клема “Wire Zone”. Използва за свързване на жи-
чен магнитен контакт или датчик за ролетна щора. 
6 – Джъмпер “Pulse”. Поставя се, в случай че към 
клема “Wire Zone” има свързан датчик за ролетна 
щора, като джъмпер “WireZ” също трябва да е поста-
вен – виж Пример 1. 
7 - Джъмпер “WireZ”. Поставя се, в случай че към 
клема “Wire Zone” има свързан жичен магнитен кон-
такт - виж Пример 2. 
8 - Антена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТАЛИРАНЕ 

Капачка 
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Пример 1 – Свързване на датчик за ролетна щора 
 

 
 
- Поставете джъмпер “WireZ”. 
- Поставете джъмпер “Pulse”. 
- Свържете датчика за ролетна щора към изводите 
на клема “Wire Zone”. Внимание: Свързващите про-
водници може да с дължина до 5м. 
 
Начин на действие: 
При свързване на датчик за ролетна щора към 
клема “Wire Zone”, BRAVO MC ще следи за сработ-
ването му и ще подава алармен сигнал, когато сис-
темата е под охрана. При постъпване на поне 5 им-
пулса от датчика в рамките на 10 секунди ще се по-
даде сигнал за отворена зона. Времето за изчакване 
преди подаване на следващ сигнал за отворена е 
зона е 30 секунди. 
  
 
Пример 2 – Свързване на жичен магнитен контакт 
 

 
 
- Поставете джъмпер “WireZ”. 
- Свържете жичния магнитен контакт към изводите 
на клема “Wire Zone”. Внимание: Свързващите про-
водници може да с дължина до 5м. 
 
Начин на действие: 
При свързване на жичен магнитен контакт към клема 
“Wire Zone” BRAVO MC ще следи за сработването 
му и ще подава алармен сигнал, когато системата е 
под охрана. BRAVO MC ще се активира при отва-
ряне на жичната част и ще се възстанови само след 
затварянето ѝ. Отваряне на безжичната част няма 
да активира детектора. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.8. Монтаж на BRAVO SR200 
BRAVO SR200 е безжична електродинамична си-
рена за външен монтаж. 
 
Технически характеристики: 

Литиев батериен пакет 3 х 3 V/ 15Ah,  
тип CR4615, размер D 

Живот на батерията 3 години* 
Изпращане на сигнал за 
изтощена батерия: 

При стойност 
<8.2VDC 

Работна честота ~868 MHz 
Радио обхват (открито) до 400m 
Работна температура -25°C - +60°C 
Температура на съхране-
ние - 30°C - +65°C 

Сила на звука 115dB/ 1 m 
Размери 180 x 210 x 85 mm 

 
* При нормално използване на сирената (например 1 алармено 
събитие на месец с включен строб, програмиран  алармен ци-
къл 1 минута и 8 сигнала за включване/изключване на ден при 
средна температура 25°C).  
При по-често използване на сирената или програмиран алармен 
цикъл над 1 минута, животът на батериите ще се намали. 
Използването на опционално захранване с външен адаптер 
12V/1A ще удължи живота на батериите. 
 
 
Монтаж 
1. Използвайте малка плоска отвертка, за да повдиг-
нете и отстраните капачката. Отвъртете винта фик-
сиращ капака към основата. Повдигнете капака на-
горе и го свалете. 
 

 
 
2. Отстранете световода, развийте винтовете и сва-
лете последователно металния и пластмасовия ка-
пак. 
 

 
 
3. Използвайте шаблона на гърба на опаковъчната 
кутия, за да означите и разпробиете монтажните от-
вори. 
 

ИНСТАЛИРАНЕ 
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4. Монтирайте сирената, като първо захванете винта 
на централния отвор, а след това страничните вин-
тове след като нивелирате сирената. 
 

 
 
5. Настройте тампера като използвате винта – регу-
лирайте позицията така, че винта да опира в мон-
тажната повърхност, а контактната пластина да е в 
заключено положение при затворен капак на сире-
ната (пластината е хоризонтална и при натискане с 
капака затваря тампер ключето под нея – чува се из-
щракване). 
 

 
 
6. Обучете сирената към панела както е описано в 
раздел “Конфигуриране на системата”, т. 6.5. 
 
Описание на елементите на платката 
 

 
 

1 – Извод за свързване на батерията. 
2 – Светодиод за състоянието на сирената. 
3 – Сигнализация в режим “Аларма”. 
4 – Изводи SPK (SPEAKER) и TAMPER. Към тях се 
включват звукоизлъчвателя и тампер ключа. 
5 – Бутон ENROLL. Използва се за обучение на си-
рената към панела. 
6 – Бутон RESET. Използва се за ресет на сирената. 
7 – Клеми +12VDC и GND за опционално захранване 
с адаптер 12VDC/ 1A – виж също т. 10.4. 
8 – Антена. 

3.9. Монтаж на BRAVO SR300 
BRAVO SR300 е безжична пиезо сирена за външен 
монтаж. Сирената се предлага в два варианта, в за-
висимост от типа на използваните батерии: BRAVO 
SR300 AKL и BRAVО SR300 LIT. 
 
Технически характеристики: 

Сертификат: 
- BRAVO SR300 ALK 
- BRAVO SR300 LIT 

 
GRADE 2, Class II 
GRADE 2, Class IV 

Батерия: 
- BRAVO SR300 ALK 
- BRAVO SR300 LIT 

 
4х1.5V, alkaline, LR14 
2х3V / 4х3V, Li-MnO2 

Живот на батерията  3 години* 
Изпращане на сигнал за 
изтощена батерия: 
- BRAVO SR300 ALK 
- BRAVO SR300 LIT 

 
 
При стойност <5.1VDC 
При стойност <5.5VDC 

Работна честота ~868 MHz 
Радио обхват (на открито) до 400m 
Работна температура: 
- BRAVO SR300 ALK 
- BRAVO SR300 LIT 

 
-10°C - +40°C 
-25°C - +60°C 

Сила на звука 110dB/ 1 m 
Размери 310 x 230 x 60 mm 

 
* При нормално използване на сирената (например 1 алармено 
събитие на месец с включен строб, програмиран  алармен ци-
къл 1 минута и 8 сигнала за включване/изключване на ден при 
средна температура 25°C).  
При по-често използване на сирената или програмиран алармен 
цикъл над 1 минута, животът на батериите ще се намали. 
Използването на опционално захранване с външен адаптер 
12V/1A ще удължи живота на батериите. 
 
Монтаж 
1. Повдигнете капака нагоре и го свалете. Развийте 
винтовете и свалете последователно металния, а 
след него и пластмасовия капак. 

 
 
2. Използвайте шаблона на гърба на опаковъчната 
кутия, за да означите и разпробиете монтажните от-
вори. 
 

 

ИНСТАЛИРАНЕ 
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3. Монтирайте сирената, като първо захванете винта 
на централния отвор, а след това страничните вин-
тове след като нивелирате сирената. 
 

 
 
4. Настройте тампера като използвате винта – регу-
лирайте позицията така, че винта да опира в мон-
тажната повърхност, а контактната пластина да е в 
заключено положение при затворен капак на сире-
ната (пластината е хоризонтална и при натискане с 
капака затваря тампер ключето под нея – чува се из-
щракване). 
 

 
 
5. Обучете сирената към панела както е описано в 
раздел “Конфигуриране на системата”, т. 6.5. 
 
Описание на елементите на платката 
 

 
 

1 – Извод за свързване на батерията. 
2 – Светодиод за състоянието на сирената. 
3 – Сигнализация в режим “Аларма”; допълнителна 
сигнализация (тип “бягаща светлина”). 
4 - Изводи SPK (SPEAKER) и TAMPER. Към тях са 
включени звукоизлъчвателя и тампер ключа. 
5 – Бутон ENROLL. Използва се за обучение на си-
рената към панела. 
6 – Бутон RESET. Използва се за ресет на сирената. 
7 – Клеми +12VDC и GND за опционално захранване 
с адаптер 12VDC/ 1A – виж също т. 10.4. 
8 – Изводи LED. На изводите се поставя джъмпер за 
включване на допълнителна сигнализация (тип “бя-
гаща светлина”). Внимание: Тази функционалност 
е активна само при опционално захранване с вън-
шен адаптер 12VDC/ 1A. 

3.10. Монтаж на BRAVO FL 
BRAVO FL е безжичен детектор за вода.  
 
Технически характеристики: 

Батерия 1 х 3 V/ 1500mAh,  
тип CR123A 

Живот на батерията  
(макс, без LED индикация*) 3 години 

Работна честота ~868 MHz 
Радио обхват (открито) до 400m 
Работна температура -10°C - +50°C 
Температура на съхранение - 40°C - +50°C 
Размери: 

- тяло 
- сензор за вода 

 
93 x 31 x 27 mm 
64 х 19 х 13 mm 

Свързващ проводник 2х0.35mm, бял, 
2 метра 

 
* Мини превключвател на панела DSW 1 е в позиция OFF (виж 
точка 4.1). 
 
Монтаж 
1. BRAVO FL е подготвен за директен монтаж на 
мястото на инсталация. Основното тяло и сензора 
за вода са свързани с проводник с дължина 2 метра. 
 

 
 
 
2. Свалете основата на BRAVO FL и я подгответе за 
монтаж на избраното място за инсталиране. 
 

 
 

 

 
 
 
Забележка: Основата на детектора, може да се 
монтира и с двойно лепяща лента на мястото за 
инсталиране. 

Основно тяло 

Сензор за вода Свързващ 
проводник 

ИНСТАЛИРАНЕ 
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3. Монтирайте сензора за вода на максимално разс-
тояние 5 мм пода на охраняваното помещение, а ос-
новното тяло на по-висока позиция, до 2 метра над 
него. 
 

 
 

ВНИМАНИЕ: Не променяйте дължината на 
свързващия проводник! 

 
 
4. Обучете детектора към панела както е описано в 
раздел “Конфигуриране на системата”, т. 6.2. 
 

Забележка: BRAVO FL може да се обучи към 
всяка зона в панела, като автоматично ѝ се 
присъединява тип “24-часова зона под ох-
рана”. 

 
ВНИМАНИЕ: При задействане на детектора се 
изпраща алармено съобщение за НАВОДНЕ-
НИЕ през наличните комуникационни канали и 
се активира светодиодната индикация за проб-
лем, КАТО НЕ СЕ АКТИВИРАТ СИРЕНИТЕ 
(вградената и/или външна). 

 
 
Описание на елементите на платката 
 

 
 
1 – Предпазна лента на батерията, която се сваля 
непосредствено преди обучението на детектора към 
панела. 
2 – Бутон ENROLL. Използва се за обучение на де-
тектора към панела. 
3 – Бутон RESET. Използва се за ресет на детек-
тора. 
4 – Клема за свързване на жична зона. Към клемата 
има фабрично свързан проводник 2 метра. 
5 – Антена. 

3.11. Монтаж на BRAVO FD 
BRAVO FD е безжичен детектор за пожароизвестя-
ване от комбиниран тип – оптично-димен и темпера-
турен (rate-of-rise) детектор.  
 
Технически характеристики: 

Батерии 2 х 3 V/ 1500mAh, 
тип CR123A 

Живот на батерията  
(макс, без LED индикация*) 3 години 

Работна честота ~868 MHz 
Радио обхват (открито) до 400m 
Работна температура -10°C - +50°C 
Температура на съхране-
ние - 40°C - +50°C 

Размери  
(с монтирана основа) 103х56mm 

Чувствителност  Rate-of-rise 10ºC/ min 
(max 60ºC) 

Клас, в съответствие с 
EN54-5 A1R 

 
* Мини превключвател на панела DSW 1 е в позиция OFF (виж 
точка 4.1). 
 
 
Монтаж 
1. Свалете детектора от основата, като завъртите 
основата по посока на часовниковата стрелка и ед-
новременно с това въртите детектора в обратната 
посока. 
 

 
 
 
 
2. Монтирайте основата на избраното място за инс-
талиране. 
 

ВНИМАНИЕ: Избягвайте поставянето на де-
тектора в близост до следните източници на 
смущения:  
- нажежаеми повърхности; 
- директни въздушни потоци от комини, про-
зорци, вентилатори и източници на изпарения;  
- дим, сажди или други замърсители. 

2 м Макс. 
5 мм 

ИНСТАЛИРАНЕ 
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3. Обучете детектора към панела както е описано в 
раздел “Конфигуриране на системата”, т. 6.2. 
 

Забележка: BRAVO FD може да се обучи към 
всяка зона в панела, като автоматично ѝ се 
присъединява тип “Пожарна”. 

 
4. Монтирайте детектора обратно към основата - 
ориентирате маркера от външната страна на кор-
пуса му да съвпадне с късия маркер от външната 
страна на основата. След това леко натиснете и за-
въртете детектора по посока на часовниковата 
стрелка докато маркера на корпуса му съвпадне с 
дългия маркер на основата. 
 

 
 

Описание на елементите на платката 
 

 
 
1 – Предпазна лента на батериите, която се сваля 
непосредствено преди обучението на детектора към 
панела.  
2 – Бутон ENROLL. Използва се за обучение на де-
тектора към панела. 
3 – Бутон RESET. Използва се за ресет на детек-
тора. 
4 – Светодиод за състоянието на детектора. 
5 – Тампер бутон за самоохрана. 

3.12. Дистанционни серия BRAVO 
Серия BRAVO включва няколко модела дистанци-
онни управления (еднопосочни и двупосочни) с раз-
личен брой бутони, подходящи при различни прило-
жения. 
 

3.12.1 BRAVO RC 
BRAVO RC е двупосочно дистанционно за: 

- Включване и изключване на охраната в система 
BRAVO; 
- Подаване на допълнителни команди към па-
нела, програмируеми през ProsTE; 
- Проследяване статуса на системата; 
- Информация, чрез светлинна сигнализация за 
настъпили алармени събития. 
 

Технически характеристики: 
Сертификат GRADE 2, Class II 
Батерия (тип CR2450) 1 х 3 V/ 600 mAh,  
Живот на батерията 3 години 
Работна честота ~868 MHz 
Радио обхват (открито) до 200m 
Работна температура -10°C - +50°C 
Температура на съхра-
нение - 40°C - +50°C 

Размери  32х65х16mm 
 
Включване на батерията 
1. Свалете капака на дистанционното управление 
като развиете двата винта: 

 
 
2. Свалете предпазната лента на батерията: 
 

 
 
3. Затворете капака на дистанционното. 
 
4. Обучете дистанционното към панела както е опи-
сано в раздел “Конфигуриране на системата”, т. 6.3. 
 

ВНИМАНИЕ: Двупосочните дистанционни мо-
гат да се обучат към и да работят само с един 
BRAVO панел.  

 
Забележка: В точки 8 и 9 от настоящото описа-
ние ще намерите информация за работата с дис-
танционно управление от Потребител. 
В точка 10.2. е описана последователността за 
смяна на батерията. 

ИНСТАЛИРАНЕ 
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Специализирана индикация на BRAVO RC 

Бутон  има различна светлинна и звукова сигнали-
зация при натискане на бутон за управление: 
 

Бутон Цвят Звук Действие 

 Зелено Два сигнала Пълно включване 

 Зелено Един сигнал Според програми-
раното за бутона*  

 Зелено Три сигнала Изключване 

Всеки 

Жълто Продължително Изтощена батерия 
на дистанционно** 

Червено Продължително Липсва връзка с 
панела 

Мига 
бързо в 
червено 

- 

Дистанционното не 
е обучено към па-
нела или е ресети-
рано. 

 
* Програмирането на бутона се извършва със софтуер ProsTE 
като действието може да е различно за всяко дистанционно. 
** Индикацията се показва след тази на основното действие на 
натиснатия бутон и се отнася за конкретното дистанционно 
управление.  

При натискане на бутон  се извежда последова-
телно информация за статуса на системата и нали-
чие на памет за аларми: 
 
Икона Цвят Звук Описание 

 

Зелено Три сигнала Изключена охрана 
Червено Два сигнала Включена охрана 
Мига в 
червено  

Комбинирана 
мелодия 

Памет за аларми 
(при изключване) 

 
3.12.2 BRAVO RC-XX 

BRAVO RC-XX е серия еднопосочни дистанционни 
предлагащи различна функционалност. 
 
ВНИМАНИЕ: Всяко еднопосочно дистанционно 
може да се обучи към и да работи с два или по-
вече BRAVO панела едновременно. 

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

   
- Включване; 
- Изключване; 
- A и B са бу-
тони с програ-
мируема функ-
ция 

- Включване; 
- Изключване. 
 

- 1 програми-
руем бутон, 
подходящ за 
подаване на па-
ника. 

 
За обучението на еднопосочните дистанционни към 
панел BRAVO не е необходима предварителна под-
готовка. Виж точка 6.4. 

3.13. Монтаж на комуникационни модули 
Панел BRAVO е разработен за работа с различни по фун-
кционалност и предназначение комуникационни модули. 
Панелът може да работи едновременно с до два комуни-
кационни модула, които се свързват към Слот 1 и/или 
Слот 2 на основната платка. 
 

 
 

ВНИМАНИЕ: Комуникационните модули трябва да се 
монтират към панела САМО ПРИ изключено основно 
и резервно захранване. 
Комуникационните модули трябва да се разрешат за 
работа през програма ProsTE или Ajax SP. 

 
Приоритетът при работа (изпращане на съобщения за съ-
бития) се задава хардуерно чрез мини превключвател 6 
на платката – виж т. 4. Хардуерни настройки. 
 

При избран тип на комуникацията “Алтернативно” (пози-
ция OFF на превключвател 6), разпределението на прио-
ритета при изпращане е следният: 

• Слот 1 – Основен комуникационен канал. 
• Слот 2 – Резервен комуникационен канал. 

Конфигуриране на параметрите на модулите се осъщест-
вява само със софтуер ProsTE. 
 

Типове комуникационни модули BRAVO: 

Модул Функционалност Контрол и 
Управление 

GPRS 

- Изпращане на съобщения за съ-
бития до Потребител; 
- SMS за събития до 4 тел. ном.; 
- Дист. управление на охраната, 
байпасиране на зони, преглед на 
събития и програмиране на пара-
метри на панела (Ajax SP). 

MobileTTE, 
Ajax SP 

LAN 

- Изпращане на съобщения за съ-
бития до Потребител; 
- Дист. управление на охраната, 
байпасиране на зони, преглед на 
събития и програмиране на пара-
метри на панела (Ajax SP). 

MobileTTE, 
Ajax SP 

PSTN 

- Изпращане на съобщения за съ-
бития до 4 телефонни номера; 
- Избор на комуникационен прото-
кол SIA, CID или Потребителски. 

- 

PSTN 
VD 

- Изпращане на съобщения за съ-
бития до 4 телефонни номера с 
гласово известяване; 
- Управление на охраната по теле-
фонна линия чрез гласова навига-
ция. 

PSTN  
(при избран 

протокол  
“Гласов  

асистент”) 

MOUT/ 
PGM 

- Режим MOUT. Изпращане на съ-
общения за събития през трансми-
тер към център за мониторинг; 
свързване на жична сирена с вън-
шно захранване. 
- Режим PGM. Управление на до-
машна автоматика, чрез PGM из-
ходите на модула. 

MobileTTE, 
Ajax SP 

Интерфейсни  
конектори за  
монтиране на  

комуникационни  
модули 

Слот 1 

Слот 2 

ИНСТАЛИРАНЕ 
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3.13.1. Модул BRAVO TTE GPRS 
BRAVO TTE GPRS ком. модул е сертифициран по 
GRADE_2, Class II, SP2 (SMS), SP5 (GPRS). 

Внимание: Използваната SIM карта трябва да под-
държа работа с 2G мрежи. BRAVO TTE GPRS модул с 
ревизия SW 9.4.3 и по-висока, поддържа работа със 
SIM карти с роуминг план и автоматично превключ-
ване между мобилните оператори (клетъчни мрежи) 
в различни държави. 

 

Монтаж 
1. Свалете капака на панела – виж т. 3.1. Изключете 
основното и резервно захранване. Монтирайте анте-
ната в отвора на платката (1, 2), прокарайте кабела 
между монтажните стойки (3), монтирайте BRAVO 
TTE GPRS (4) и го фиксирайте с винтове към основ-
ната платка. Свържете антената към конектора на 
модула. 

 

 
 

2. Изключете проверката за PIN код на SIM кар-
тата. Поставете SIM картата в гнездото на модула. 
3. Включете основното и резервно захранване на па-
нела и затворете капака. 
4. Използвайте софтуер ProsTE за да разрешите мо-
дула за работа и да направите необходимите наст-
ройки. 
 

Описание на елементите на платката 
 

 
 

1 – Конектор за включване към основната платка 
(намира се на обратната страна на модула). 
2 – Светодиод Тх – премигва при предаване на съ-
битие. Свети постоянно при липса на връзка със 
сървъра. 
3 – Светодиод за състоянието на модула “Device 
State”: 

Цвят Описание 
Червено 
(свети) 

Проблем със SIM картата, проблем с мрежата, 
липса на връзка със сървъра. 

Оранжево 
(мига) 

Модулът предава събития по резервен (Back 
up) канал. 

Зелено 
(мига) 

Модулът е в нормален работен режим (има 
връзка със сървъра и предава успешно). 

 

4 – Светодиоди за определяне на силата на радио 
сигнала “Signal Strength”: 

LEDs     
Сигнал Няма Слаб Добър Мн. добър 

 

5 – Конектор за свързване на антена.  
6 – Монтажни отвори. 
7 – Гнездо за поставяне на micro SIM карта. 

3.13.2. Модул BRAVO MOUT  
Монтаж 
1. Свалете капака на панела – виж т. 3.1. Изключете 
основното и резервно захранване на панела.  
Монтирайте BRAVO MOUT към Слот 1 или Слот 2 на 
основната платка. 
2. Фиксирайте модула с винтове към основната 
платка на панела. 
3. Свържете изходите на модула според конкрет-
ното приложение. 
ВНИМАНИЕ: Функцията на изходите може да се 
настройва в два работни режима само чрез софтуер 
ProsTE: 
- MOUT – Предаване на сигнали към трансмитер или 
свързване на жична сирена (виж Приложения 1 и 2). 
- PGM – Програмируеми изходи OC, 100mA (виж 
Приложение 3). 
 
4. Включете основното и резервно захранване на па-
нела и затворете капака. 
 
Описание на елементите на платката 
 

 
 
1 – Конектор за включване към основната платка 
(намира се на обратната страна на модула). 
2 – Монтажни отвори. 
3 – Клеморед: 

Изход Режим MOUT Режим PGM 
On/P1 Събитие “Вкл. / Изкл.”. OC, 100mA 
A/P2 Събитие “Аларма взлом”. OC, 100mA 

T/P3 Събитие “Тампер /  
Загубено устройство”. OC, 100mA 

P/P4 Събитие “Аларма паника”. OC, 100mA 
F/P5 Събитие “Пожар”. OC, 100mA 

S/P6 

Събитие “Сирена” - повтаря 
зададеният алармен цикъл 
на външна жична сирена 
(тихите аларми не въздейс-
тват на този изход). 

OC, 100mA 

SirTmp 
Забраняване на постъпва-
щите сигнали за технически 
повреди от жична сирена. 

- 

GND Обща маса Обща маса 
 
4 – Светодиод за състоянието на модула “Device 
State”: 

Цвят Описание 
Жълто Режим на първоначална инициализация или ре-

сет. 
Червено Липса на комуникация с панела. 
Зелено Модулът е в нормален работен режим. 
 
5 – Джъмпер SirTmp (виж схема на свързване между 
BRAVO MOUT и жична сирена в Пример за приложе-
ние 2). 
 

Използвайте  
двата винта 
за пластмаса 

Използвайте  
винта за  

метал 

Използвайте  
двата винта 
за пластмаса 

Използвайте  
винта за  

метал 

ИНСТАЛИРАНЕ 



BRAVO – Безжичен алармен контролен панел 
 

21 

 
Пример за приложение 1 (режим MOUT) 
Свързване на модул BRAVO MOUT към трансми-
тер TP2000 за предаване на съобщения за съби-
тия към мониторинг станция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Пример за приложение 2 (режим MOUT) 
Свързване на жична сирена към модул BRAVO 
MOUT. 
 

 
  

ИНСТАЛИРАНЕ 

ВНИМАНИЕ:  
 
При монтиране на BRAVO MOUT 
към Слот 1 и избран тип на комуни-
кацията “Алтернативно”, панелът 
ще предава само през основния ка-
нал и никога през резервния, неза-
висимо от това дали предадения 
сигнал е приет или не от центъра за 
мониторинг. 
 
При монтиране на BRAVO MOUT 
към Слот 2 и избран тип на комуни-
кацията “Алтернативно”, панелът 
ще предава само през основния ка-
нал, а при неуспех през резервния. 
 
 
 
 
 

Външен  
захранващ блок 

12V DC 
 
 

Външен  
захранващ блок 

12V DC 
 
 

Платка сирена 
 
 

Съвместими външни сирени 
 
 

Забележка: 
Джъмпер SirTmp трябва да е премахнат 
при свързване на външна жична сирена към 
модул BRAVO MOUT, за да се подават сиг-
нали за технически повреди към панела: 
- При отворен тампер на външната сирена; 
- При прекъсване на връзката между жичната 
сирена и модул BRAVO MOUT. 
 
Когато джъмпер  SirTmp е поставен, панел 
BRAVO няма да следи състоянието на свър-
заната жична сирена. 
 
 
 
 
 

Индикация на панел BRAVO при свързване 
на външна сирена към модул BRAVO MOUT 

Към модул BRAVO MOUT може да се свърже 
една външна жична сирена, която в режим на 
програмиране и избрана “Група Сирени” се по-
казва като заета позиция 16*. 
 
* Забележка: Индикацията ще е активна непосред-
ствено след включване на модул BRAVO MOUT към 
платката на панела, при избран режим на работа 
MOUT. 
 
За коректна работа на жичната сирена е задъл-
жително свързването на 2х680K резистора 
както е показано на схемата.  
Добавената жична сирена може да се байпа-
сира от панела подобно на останалите без-
жични устройства. 
При възникване на техническа повреда в жич-
ната сирена (тампер сигнал или прекъсната 
връзка между сирената и модул BRAVO MOUT) 
индикацията в режим преглед на проблеми е: 
 

 
 
 
 

ВНИМАНИЕ: Трансмитерът трябва да е отдалечен 
на минимум 5 м разстояние от BRAVO панела, за 
да се гарантира коректната работа на системата! 
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Пример за приложение 3 (режим PGM) 
Използване на модул BRAVO MOUT за управление 
на реле през PGM изходите. 
 

 

На всеки PGM изход може да се зададе индивиду-
ално име, чрез софтуер ProsTE. PGM изходите мо-
гат да се управляват през потребителски интерфейс 
MobileTTE. 
 

ВНИМАНИЕ: При монтиран BRAVO MOUT 
настроен за работа в режим PGM, Слот 1 и 
Слот 2 на панела работят заедно, незави-
симо от позицията на ключ DSW 6. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.3. Модули BRAVO PSTN и  
                           BRAVO PSTN VD  

Монтаж 
1. Свалете капака на панела - виж т. 3.1. Изключете 
основното и резервно захранване на панела.  
Монтирайте BRAVO PSTN (PSTN VD) към Слот 1 
или Слот 2 на основната платка. 
2. Фиксирайте модула с винтове към основната 
платка на панела. 
3. Свържете телефонната линия към клеми Т и R, и 
телефонен апарат към клеми T1 и R1. Няма изиск-
ване за спазване на поляритет при свързване. 
 

 
 
4. Включете основното и резервно захранване на па-
нела и затворете капака. 
5. Използвайте софтуер ProsTE за да разрешите мо-
дула за работа и да направите необходимите наст-
ройки. 
6. Направете тест на комуникатора както е описано в 
точка 9.7. 
 
Описание на елементите BRAVO PSTN 
 

 
 
1 – Конектор за включване към основната платка 
(намира се на обратната страна на модула). 
2 – Монтажни отвори. 
3 – Клеми за свързване на телефонна линия и теле-
фонен апарат. 
 
4 - Светодиод за състоянието на модула “Device 
State”: 

Цвят Описание 
Червено Липсва телефонна линия. Невъзможност 

за изпращане на постъпило събитие. 

Зелено Модулът е в нормален работен режим 
(има връзка с телефонната линия и пре-
дава успешно). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТАЛИРАНЕ 

Външен  
захранващ блок 

12/24VDC 
 
 

Кабел 
усукана 
двойка 
 
 

Използвайте  
двата винта 
за пластмаса 

Използвайте  
винта за  

метал 
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Описание на елементите BRAVO PSTN VD 
BRAVO PSTN VD комуникационен модул е сертифи-
циран по GRADE 2, Class II, SP1 (voice protocol), SP2 
(digital protocol). 
 
 

 
 

 
1 – Конектор за включване към основната платка 
(намира се на обратната страна на модула). 
2 – Монтажни отвори. 
3 – Клеми за свързване на телефонна линия и теле-
фонен апарат. 
 
4 - Светодиод за състоянието на модула “Device 
State”: 

Цвят Описание 
Червено Липсва телефонна линия. Невъзможност 

за изпращане на постъпило събитие. 

Зелено Модулът е в нормален работен режим 
(има връзка с телефонната линия и пре-
дава успешно). 

 
5 – Държач с поставена мини SD карта, със запи-
сани гласови съобщения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.13.4. Модул BRAVO LAN 
Монтаж 
1. Свалете капака на панела – виж т. 3.1. Изключете 
основното и резервно захранване на панела.  
Монтирайте BRAVO LAN към Слот 1 или Слот 2 на 
основната платка. 
2. Фиксирайте модула с винтове към основната 
платка на панела. 
3. Свържете мрежовия кабел към LAN конектора. 
4. Включете основното и резервно захранване на па-
нела и затворете капака. 
5. Използвайте софтуер ProsTE за да разрешите мо-
дула за работа и да направите необходимите наст-
ройки. 
 
Описание на елементите на платката 
 

 
 
1 – Конектор за включване към основната платка 
(намира се на обратната страна на модула). 
2 – Монтажни отвори. 
3 – Светодиоди за състоянието на модула: 
Светодиод Описание 

Send 
(жълт) 

Мига при предаване на събитие към 
сървър Ajax SP. 

Stat Rec 
(червен/ 
зелен) 

Свети в червено при липса на връзка 
със сървър Ajax SP. 
Свети в зелено при наличие на посто-
янна връзка със сървър Ajax SP. 
Премигва червено-зелено при преда-
ване на събитие към сървър Ajax SP, 
заедно със светодиод Send.  

 
4 – Конектор за LAN мрежа със светодиодна индика-
ция за състоянието: 
Светодиод Описание 

Speed  
(зелен) 

Светодиод премигващ при наличие на 
активност по мрежата; не свети при 
липса на LAN мрежа. 

Link 
(жълт) 

Свети постоянно при наличие на връзка 
с мрежа; не свети при липса на връзка.  

 
ВНИМАНИЕ: Работа с комуникационен модул 
BRAVO LAN се поддържа от хардуерна версия 
5.00 на панел BRAVO и по-висока. 
Версията на панела е отпечатана на стикер 
върху основната платка. 

 

 

 

Използвайте  
двата винта 
за пластмаса 

Използвайте  
винта за  

метал 

Използвайте  
двата винта 
за пластмаса 

Използвайте  
винта за  

метал 

ИНСТАЛИРАНЕ 
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4. Хардуерни настройки 
 

4.1. Мини превключватели (dip-switch) 
Чрез мини превключвателите (dip-switch ключета) се 
извършват функционални настройки, свързани с ра-
ботата на системата. 
 
Всеки превключвател има две позиции ON и OFF, с 
които се задава съответната функционалност. 
За да превключите на съответната позиция, използ-
вайте малък подходящ инструмент. 
 

ВНИМАНИЕ: Номерата на превключвателите 
са описани в съответствие с позицията им 
върху платката. 

 
Подреждането на ключовете и съответната им функ-
ционалност са както следва: 
 

No Описание 
Позиция 

OFF ON 

8 Режим на повишена чувстви-
телност на панела   

7 Не се използва - - 
6 Тип на комуникацията Алтерн. Всички 

5 Тип на зоните  
(виж точка 4.2) 

Конфиг. 
1 

Конфиг. 
2 

4 Звукова сигнализация при 
включване/ изключване    

3 
Изчистване на байпасирани 
зони при изключване на охра-
ната 

  

2 LED Индикация – панел  * 

1 LED Индикация - детектори   
 

- Разрешено;  - Забранено 
 
* Забележка: При превключване в позиция ON светодиод-
ната индикация е забранена, когато системата е вклю-
чена под охрана. Светодиодът за статус мига при отб-
рояване на входно или изходно време. При изключена ох-
рана светодиодната индикация на панела е активна. 
 
Всички превключватели са поставени в първона-
чална позиция OFF от производителя. 
 
За да превключите позицията на dip-switch клю-
четата, отворете предния капак и изключете ос-
новното захранване и батерията на панела. За да 
превключите на съответната позиция, използвайте 
малък подходящ инструмент. След приключване 
включете последователно батерията и основното 
захранване на панела. 
 
Настройката на мини превключвателите не се 
променя след пълен хардуерен ресет на панела. 
Чрез софтуерни приложения ProsTE и Ajax SP, 
текущата хардуерна настройка може само да се 
преглежда. 
 

4.2. Типови конфигурации на зоните 
Инсталаторът има възможност да избере между две 
конфигурации за типовете на използваните зони, 
чрез настройване на позицията на мини превключ-
вател 5. 
 
Типовете зони се описват както следва: 
• Входно-изходна (Entry-Exit) - Осигурява време 

за поемане под и снемане на охраната на обекта. 
След поемане под охрана задействането на дат-
чик в тази зона не предизвиква аларма до изти-
чане на програмираното изходно време. 
При нарушаване на зоната в режим на охрана, 
аларма не се предизвиква преди изтичане на 
програмираното входно време. 

• Зависима (Follow) - Това е алармена зона, ак-
тивна само когато обектът е поет под охрана. Зо-
ната е с моментално действие. Активирането на 
зоната по време на входно или изходно време не 
предизвиква алармена ситуация. 

• Моментална (Instant) - Алармена зона, активна е 
само когато обектът е поет под охрана. Зоната е 
с моментално действие. Активирането на зоната 
при задействано входно време ще предизвика 
алармена ситуация, при която през първите 30 
секунди ще свири само сирената на панела и ако 
охраната не се изключи в този период ще се акти-
вира и външната сирена, и ще се изпрати съоб-
щение към мониторинг център. 

• Пожарна (Fire) - 24-часова пожарна зона под ох-
рана. Към нея се присъединяват всички детек-
тори за пожароизвестяване BRAVO FD. Зоната се 
активира при задействане на детектора, като не-
забавно се включват сирените и се изпраща 
алармено съобщение за ПОЖАР през наличните 
комуникационни канали. 

• 24-часова зона под охрана. Към нея се присъе-
диняват всички детектори за наличие на вода 
BRAVO FL. Зоната се активира при задействане 
на детектора и се изпраща алармено съобщение 
за НАВОДНЕНИЕ през наличните комуникаци-
онни канали, без да се включват сирените. 

 
Описанието на типовете конфигурации избираеми с 
мини превключвател 5 е следното: 
 

Зона 
No 

Конфигурация Тип 
Детектор* 1 2 

1 Входно-изходна Моментална MC или PIR 

2 
Входно-изходна 

Моментална 
MC 

Зависима PIR 

3-16 

Моментална, по-
жарна или 24-ча-
сова зона под ох-
рана. 

Моментална, 
пожарна или 
24-часова зона 
под охрана. 

Всеки  
детектор 

 
* Към всяка зона може да се обучи един детектор 
независимо от типа му. Посочените типове де-
тектори в таблицата са препоръчителни при реа-
лизиране на конфигурация 1. 

ХАРДУЕРНИ НАСТРОЙКИ 
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4.3. Пълен хардуерен ресет 
При извършване на пълен хардуерен ресет се възс-
тановяват всички заложени настройки по подразби-
ране и се изтриват обучените към панела устройс-
тва. 
 
За да направите пълен хардуерен ресет: 

1. Изключете основното и резервно захранване 
на панела. 
2. Поставете джъмпер на изводи RESET. 
3. Включете основното и резервно захранване 
на панела - светодиодите за зони (1-16) премиг-
ват последователно в различни цветове – сиг-
нализация тип “бягаща светлина”. 
4. Свалете джъмпера от изводи RESET - пане-
лът преминава в нормален работен режим, като 
свети в зелено само светодиодът за статус на 
системата. 

 
Забележка: Можете да пропуснете светлинната 
индикация тип “бягаща светлина”, като непосред-
ствено след включване на основното и резервно 
захранване директно свалите джъмпера от изводи 
RESET. 
 
 

При първоначално включване и след всеки ре-
сет, панелът преминава през процедура за 
първоначална инициализация - светодиодът 
за статус мига за 10-15 секунди до установя-
ване на състоянието на системата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4. Звукова сигнализация от панел 
BRAVO 

 
Сигнализация Описание 

Бутон* Кратък звуков сигнал указващ 
натискане на бутон.  

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

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

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

Изходно 
време* 

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

Технически 
проблем* 

Два кратки звукови сигнала на 
всеки 20 секунди, указващи 
технически проблем. Звуковата 
сигнализация се спира с 
натискане на бутон “Внимание”. 

Камбанка* 

Кратки звукови сигнали с 
увеличаващ се период, указващи 
отваряне на зона в режим тест; 
задействана входно-изходна зона 
при изключена охрана. 

Включване 
под охрана 

Мини превключвател 4 е поставен 
на позиция ON. 
Един кратък звуков сигнал при 
включване на охраната. 

Изключване 
на охраната 

Мини превключвател 4 е поставен 
на позиция ON. 
Два кратки звукови сигнала при 
изключване на охраната. 
Четири кратки звукови сигнала 
при изключване на охраната, в 
случаите когато има памет за 
алармено събитие. 

 
 
* Забележка: Сигнализацията може да се забрани 
чрез софтуер ProsTE. 
 
 
 
 
 
 

ХАРДУЕРНИ НАСТРОЙКИ 
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5. Описание на предния панел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

5.1. Бутони  
 

Управление на системата 

 

Бутон Програмиране 
- Вход/ Изход в режим “Обучение на уст-
ройства” – виж т. 6.1; 
- Превключване между групи устройства 
в режим “Обучение на устройства”; 
- Вход в режим за въвеждане на потреби-
телски код за изключване на охраната – 
виж т. 8.3.2. 
 
Светлинна индикация 
След вход в режим “Обучение на уст-
ройства” свети в червено. 

 

Бутон Изтриване 
- Изтриване на устройство от системата в 
режим “Обучение на устройства” - виж т. 
7.6. 
- Потвърждение на потребителски код за 
изключване на охраната - виж т. 8.3.2. 

 
Назад 

 

 
Напред 

Стрелки 
- Придвижване между зони/ позиции в ре-
жим “Обучение на устройства”, при прег-
лед на байпасирани устройства, или при 
преглед на аларми; 
- Избор на цифри при въвеждане на спе-
циализиран код за изключване на охра-
ната - виж т. 8.3.2. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Състояние на системата 

 

Бутон Преглед на алармите 
- Вход/ Изход в режим “Преглед на алар-
мените събития” - виж т. 9.2. 
 
Светлинна индикация 
Свети постоянно в червено при наличие 
на запис за аларма в паметта за съби-
тия. След вход в режим “Преглед на 
алармените събития” мига, докато се 
преглеждат алармите. 

 

Бутон Внимание 
- Вход/ Изход в режим “Преглед на проб-
леми” - виж т. 9.1. 
 
Светлинна индикация 
При наличие на проблем в системата 
свети постоянно в жълто. След вход в 
режим “Преглед на проблеми” мига. 

 

Бутон Байпасиране 
- Вход/ Изход в режим “Байпасиране на 
зони/ устройства” – виж т. 7.5. 
 
Светлинна индикация 
Свети постоянно в жълто при наличие на 
байпасирани устройства в системата. 
Мига в режим “Байпасиране на зони/ уст-
ройства”. 

 
 
 

БУТОНИ И ИНДИКАЦИЯ 

Панел BRAVO – поглед отпред, отворен капак. 

Информационни 
бутони за  
състоянието на  
системата 

Бутони за  
управление на 

системата 

Светодиодна  
индикация за  

системата 

Статус на  
системата 

Светодиодна ин-
дикация за зони/ 
устройства 

Групи 
устройства 

Проблеми 
устройства 

Проблеми 
панел 
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5.2. Светодиодна индикация 
Статус на системата 

Информационен светодиод за текущия статус 
на системата: 

Зелено 

- Нормален работен режим. 
- Системата е в готовност за включване 
под охрана. 
- Мига при търсене на свободен канал. 

Червено - Системата е включена под охрана. 
- Мига по време на алармен цикъл. 

Не  
свети 

- Системата не е в готовност за включване 
под охрана - има отворени зони с момен-
тално задействане. 
- Липса на основно и резервно захран-
ване. 
- Не е отстранен джъмпер RESET след 
първоначално включване. 
- Проблем в панела или устройство. 

 

 

Индикатори за групи устройства 

 

Детектори 
Към групата могат да се присъединяват 
до 16 бр устройства от тип BRAVO PIR, 
MC, FL и FD. Към всяка зона може да 
се присъединява само 1 детектор. 
 
Светлинна индикация 
Свети постоянно в червено при задейст-
ван детектор, заедно с номер зона. 
В режим “Обучение на устройства” свети 
в червено, като индикация за избрана 
група. 

 

Дистанционни управления 
Към групата могат да се присъединяват 
до 8 бр устройства от тип BRAVO RC. 
 
Внимание: Обучените към позиции на 
панела 1 и 2 дистанционни управле-
ния стават ГЛАВНИ и задължително се 
използват за вход в режим “Обучение 
на устройства” - виж т. 6.3. 
 
Светлинна индикация 
В режим “Обучение на устройства” свети 
в червено, като индикация за избрана 
група. 

 

Сирени 
Към групата може да се присъедини 1 бр 
безжична външна сирена. 
 
Светлинна индикация 
В режим “Обучение на устройства” свети 
в червено, като индикация за избрана 
група. 

 
Индикация за Режим на тест 

 

Режим на тест 
Индикация за влизане на панела в тестов 
режим – виж точка 7.4. 

Индикатори за проблеми в устройства 

 

Технически проблем 
Индикация за: 
- Тампер в устройство; 
- Липсващо устройство. 

 

Нисък заряд на батерия 
Индикация за нисък заряд на батерия в 
устройство. 

Светлинна индикация 
В режим “Преглед на проблеми” съответният инди-
катор свети в жълто, номерът на първото устройс-
тво с проблем мига, заедно с индикатора за група 
посочващ типа му. Ако има други устройства с 
проблем техните номера светят в жълто. Преглед 
на типа им се извършва със стрелките. 
 

Индикатори за проблеми в панела 

 

Тампер в панела 
Индикация за активиран тампер - кутията 
е отворена или тампер пластината за са-
моохрана на кутията е счупена. 

 

Отпадане на основно захранване 230V 
Звуковата сигнализация за отпадане на 
основно захранване може да бъде неза-
бавна или да се включи отложено след 
определен период от време. 
По подразбиране сигнализацията е неза-
бавна. Периодът за отложено включване 
може да се настройва само чрез софтуер 
ProsTE. 

 

Нисък заряд на батерия 
Индикация за нисък заряд, липса или из-
ключена батерия в панела. 

 

Проблем с комуникационен канал 
Индикация за отпаднала връзка на някой 
от използваните модули за комуникация. 

Светлинна индикация 
В режим “Преглед на проблеми” съответният инди-
катор свети в жълто. 
 

Индикатори за зони/ устройства 
 

 
 
Светлинна индикация 

Цвят 
Режим 

Обучение Тест 
Зелено Свободна позиция Успешен тест 
Червено Заета позиция Неуспешен тест 

Жълто Байпасирано 
устройство Отворена зона 

Не свети 
Позицията не се из-
ползва за дадения 

тип устройство 

Няма записано ус-
тройство на пози-

цията 
 

БУТОНИ И ИНДИКАЦИЯ 
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6. Обучение на устройства 
Обучението е процес по присъединяване на уст-
ройства към системата. 
Светодиодната индикация означава: 
 

 
 
Група устройства е избрана, когато светодиодът под 
съответната икона свети постоянно в червено. 
Изходът от режим “Обучение на устройства” е авто-
матичен, когато в продължение на 10 минути няма 
натиснат бутон за управление. Изход от режима 
може да се направи и с неколкократно натискане на 
бутон “Програмиране”. 
 
ВНИМАНИЕ: Към всяка позиция (зона) може да 
се обучи само 1 детектор. 
 

Минималното разстояние между панела и обу-
чените към него периферни устройства трябва 
да е 1 метър (в Режим на повишена чувстви-
телност – 2 метра), за да се гарантира корек-
тна работа на системата, включително и в тест 
режим. 

 

 
 
 
 
 

6.1. Достъп до режим “Oбучение на уст-
ройства” 
 
• Ако системата е нова, извършен е хардуерен ре-

сет или към конфигурацията няма обучени 
ГЛАВНИ дистанционни, за вход в режим “Обуче-
ние на устройства” натиснете бутон: 

 
 
• Ако към конфигурацията на системата има обу-

чени ГЛАВНИ дистанционни, за вход в режим 
“Обучение на устройства” изберете последова-
телно: 
 
 
 
 

 
 

6.2. Алгоритъм за обучение на детектор 
• Подгответе детектора за обучение - свалете ка-

пака, така че да имате достъп до платката и бате-
рията. 

• Влезте в режим “Обучение на устройства”. 
• Автоматично се стартира менюто за обучение на 

детектори. Светодиодът под иконата свети в чер-
вено и зона 1 мига: 
 

 
 

Номерата на свободните зони (без обучени детек-
тори) светят в зелено, а заетите - в червено. Текущо 
избраният номер на зона мига. 
 
• Използвайте бутоните със стрелки, за да избе-

рете номер на свободна зона - мига в зелено. 
• Свалете предпазната лента от батерията - свето-

диодите на детектора светят последователно в 
червено и зелено. 

• Натиснете бутон ENROLL на платката на детек-
тора - светодиодите премигват в червено и след 
кратък интервал – в зелено. Панелът издава сиг-
нал за потвърждение, а текущо избраният номер 
зона мига в червено. 

• Отидете на предвиденото място за монтаж и нап-
равете тест за силата на радио сигнала – виж т. 
7.1. 

• Затворете капака на детектора и проверете рабо-
тата му - при задействане съответният номер 
зона на панела свети в червено заедно с иконата 
на групата. 
 

 
6.3. Алгоритъм за обучение на двупо-

сочно дистанционно – BRAVO RC 
• Подгответе дистанционното за обучение - отво-

рете капака и свалете предпазната лента на ба-
терията. Затворете капака и навийте винтовете. 

• Влезте в режим “Обучение на устройства”. 
• Автоматично се стартира менюто за обучение на 

детектори. Натиснете бутон “Програмиране” още 
веднъж, за да преминете към менюто за обуче-
ние на дистанционни. Светодиодът под иконата 
свети в червено и позиция 1 мига: 
 

 
 
Номерата на свободните позиции (без обучени дис-
танционни) светят в зелено, а заетите – в червено. 
Текущо избраната позиция мига. 
 
 

Бутона 
мига 

Бутон на ГЛАВНО 
дистанционно 

до 30 сек 

> 1 м. 

КОНФИГУРИРАНЕ НА СИСТЕМАТА 

Групи устройства 

Позиция на устройство 
(номер на зона) 
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ВНИМАНИЕ: Обучените към позиции 1 и 2 
дистанционни управления се наричат ГЛАВНИ 
и се използват за вход в режим “Обучение на 
устройства” и тест на зоните. 

 
• Използвайте бутоните със стрелки, за да избе-

рете номер на свободна позиция - мига в зелено. 
• Натиснете произволен бутон на дистанционното - 

светодиод “Info” премигва в червено и след кра-
тък интервал свети продължително в зелено. Па-
нелът издава сигнал за потвърждение, а текущо 
избраната позиция мига в червено. 

• След изход от режим “Обучение на устройства” 
дистанционното е готово за работа. 
 
6.4. Алгоритъм за обучение на еднопо-

сочно дистанционно – BRAVO RC11/21/41 
• Влезте в режим “Обучение на устройства”. 
• Автоматично се стартира менюто за обучение на 

детектори. Натиснете бутон “Програмиране” още 
веднъж, за да преминете към менюто за обуче-
ние на дистанционни. Светодиодът под иконата 
свети в червено и позиция 1 мига: 
 

 
 
• Номерата на свободните позиции (без обучени 

дистанционни) светят в зелено, а заетите – в чер-
вено. Текущо избраната позиция мига.  

• Използвайте бутоните със стрелки, за да избе-
рете номер на свободна позиция - мига в зелено. 

• За обучение на BRAVO RC-21 и BRAVO RC-41 
натиснете два пъти бързо бутон “отворен кати-
нар”, а след това го натиснете и задръжте за 3-5 
сек: 
 

 
 
 
 
• За обучение на BRAVO RC-11 се използва само 

червения бутон – натиснете го два пъти бързо, а 
след това го натиснете и задръжте за 3-5 сек. 

• Светодиодния индикатор на дистанционното ще 
премигне три пъти в червено. 

• Панелът издава сигнал за потвърждение, а те-
кущо избраната позиция мига в червено. 
 

По подразбиране бутон  на BRAVO RC, бутони 
“A” и “B” на BRAVO RC-41, както и бутона на BRAVO 
RC-11 нямат зададена функционалност. Инсталато-
рът може да ги програмира, като им зададе функци-
оналност чрез софтуер ProsTE. 
Функционалността на всеки един бутон може да е 
различна според типа на работата му в системата.  
 

6.5. Алгоритъм за обучение на външна  
сирена 

• Подгответе сирената за обучение - свалете капа-
ците, така че да имате достъп до платката. 

• Влезте в режим “Обучение на устройства”. 
• Автоматично се стартира менюто за обучение на 

детектори. Натиснете бутон “Програмиране” още 
два пъти, за да преминете към менюто за обуче-
ние на сирени. Светодиодът под иконата свети в 
червено и позиция 1 мига: 
 

 
 
Панелът поддържа работа само с една безжична 
външна сирена, която се обучава на позиция 1. 
 
• Включете батерията - светодиодът свети после-

дователно в червено и зелено. 
• Натиснете бутон ENROLL на платката на сире-

ната - светодиодът премигва в червено и след 
кратък интервал - в зелено. Панелът издава сиг-
нал за потвърждение, а позицията мига в чер-
вено. 

• Отидете на предвиденото място за монтаж и нап-
равете тест за силата на радио сигнала - виж т. 
7.1.  

• Затворете капаците и проверете работата на си-
рената при включена охрана. 

• По подразбиране аларменият цикъл на сирената 
е настроен на 1 минута. Инсталаторът може да 
програмира друга продължителност до 3 минути 
чрез софтуер ProsTE. 

 

 
Полезни съвети... 

• Преминаване между групите устройства може 
да се извърши и със стрелките - при достигане 
на последната зона/ позиция автоматично се 
преминава към следващата група устройства. 
 

• Оставете обучението на дистанционните на 
последно място - така достъпът до режима за 
обучение ще е улеснен по време на инсталаци-
ята. 
 

• В режим “Обучение” зоните/ позициите на бай-
пасираните устройства светят в жълто. 
 

• Използвайте двойно лепяща лента за закреп-
ване на детекторите по време на обучение - 
възможно е да промените мястото за монтаж за 
постигане на по-добро покритие на сигнала. 
 

• След обучение към панела, запишете номера 
на зоната на стикер и го залепете от вътреш-
ната страна на корпуса на детектора. 
 

• Попълнете картата на системата дадена в т.11. 
  

КОНФИГУРИРАНЕ НА СИСТЕМАТА 

Натиснете два 
пъти бързо 

Натиснете и зад-
ръжте за 3-5 сек. 
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7. Тест на устройства 
7.1. Радио тест на устройства 

Радио тестът служи за проверка на силата на сиг-
нала и комуникацията между устройството  (BRAVO 
PIR, MC, FL, FD, SR200, SR300) и панела на избра-
ното място за монтаж. 
Радио тест може да се извършва, както непосредст-
вено след обучение на устройство към панела, така 
и по време на поддръжка при съмнение за нарушена 
комуникация. 
 

За да направите радио тест на устройство: 
• Свалете капака, за да си осигурите достъп до 

платката. 
• Натиснете бутон ENROLL - светодиодите мигват 

еднократно в зелено. До 30 секунди следва нова 
индикация, според която се определя качеството 
на сигнала: 
- 3 премигвания в зелено – покритието е добро и 
е налична стабилна връзка с панела; 
- 3 премигвания в червено – няма покритие и 
връзка с панела; 
- 3 премигвания в жълто – има покритие на сиг-
нала, но връзката с панела е нестабилна. В този 
случай се препоръчва промяна на избраното 
място за монтаж и провеждане на нов радио тест. 
 

 
Полезни съвети... 

• Препоръчва се първият радио тест да се из-
върши непосредствено след обучение на уст-
ройството, тъй като по този начин може да се 
избере място с най-добро покритие на радио 
сигнала. 

 
 

7.2. Тест за работата на дистанционно 
Чрез теста се проверява комуникацията между па-
нела и дистанционното, като и позицията, на което 
то е обучено. 
За да проведете тест за работоспособност на дис-
танционно управление: 
• Влезте в режим “Обучение на устройства”. 
• Стартира се меню за обучение на детектори. 
• За провеждане на теста натиснете: 

• BRAVO RC - Бутон . 
• BRAVO RC-21/41 – Бутон  или  
• BRAVO RC-11 – Единичния бутон 

 
• Панелът превключва автоматично в менюто за 

обучение на дистанционни като номерът на пози-
цията, към която е обучено дистанционното мига. 

 
 

7.3. Тест за работата на външна сирена 
Тестът може да се проведе при зададена опция 
“Проверка на сирената” на програмируем бутон на 
дистанционно. Когато опцията е програмирана и за-
писана в панела чрез софтуер ProsTE, при всяко на-
тискане на бутона на дистанционното, обучената 
външна сирена издава еднократен звуков сигнал. 

7.4. Тест за работата на зоните 
(Walk Test) 

Чрез този тест се проверява работоспособността на 
устройствата обучени към съответните зони и кому-
никацията им с панела. 
Тестът може да се извърша само ако към панела 
има обучено ГЛАВНО дистанционно. 
 
За да проведете тест за работата на зоните влезте в 
режим на обучение на устройства и натиснете 3 
пъти бутон “Програмиране”, за да се придвижите до 
режима за тест на зони – светодиода му свети в чер-
вено: 
 

 
 
• Отваря се времеви прозорец от 10 минути. Всяко 

натискане на произволен бутон на главно дистан-
ционно стартира нов времеви прозорец от 10 ми-
нути. 

• На контролния панел светят в червено всички 
зони, към които има обучени детектори. 

• Активирайте детектор – съответната зона свети в 
жълто, което означава, че е задействана. Пане-
лът потвърждава провеждането на теста със сиг-
нализация “Камбанка”, а външната сирена - с кра-
тък звуков и светлинен сигнал. 

• Тестът се счита за успешен, ако след възстановя-
ване на зоната, номерът ѝ свети в зелено. 

• Тестът се счита за неуспешен, ако след възста-
новяване на зоната, номерът ѝ свети в червено. 

 
Изходът от режим “Тест на зоните” е автоматичен 
след 10 минути, ако няма натиснат бутон на дистан-
ционното. Изход от режима може да се направи по 
всяко време с натискане на бутон “Програмиране”. 
 

7.5. Байпасиране на устройства 
Това е режим, при който устройствата от всички ти-
пове могат да се забраняват, като временно се изк-
лючват от конфигурацията на системата. Състояни-
ето на байпасираните устройства не се следи от па-
нела. 
 

• За да байпасирате (забраните) детектор: 
- Влезте в режим “Обучение на устройства”. 
- Изберете със стрелките устройството, което ис-
кате да байпасирате.  
- Номерът на селектираната позиция на панела 
мига в червено, а светодиодите на устройството 
в жълто. 

- Натиснете бутон “Байпасиране” . 
- Номерът на селектираната позиция на панела 
мига в жълто. 
- Натиснете няколко пъти бутон “Програмиране” 

, за да излезете от режим “Обучение”. 
- Бутон “Байпасиране” свети в жълто, което е ин-
дикация за наличие на байпасирани устройства. 

КОНФИГУРИРАНЕ НА СИСТЕМАТА 
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• За да разрешите (де-байпасирате) детектор: 
- Влезте в режим “Обучение на устройства”. 
- Номерата на байпасираните устройства светят 
в жълто.  
- Селектирайте със стрелките номера на байпа-
сираното устройство – мига в жълто. 

- Натиснете бутон “Байпасиране” . 
- Номерът на селектираната позиция на панела 
мига в червено. 
- Натиснете няколко пъти бутон “Програмиране” 

, за да излезете от режим “Обучение”. 
 

При забрана/ разрешаване на дистанционни управ-
ления и външна сирена светлинната сигнализация 
от панела е същата. 
 

• За да забраните/ разрешите дистанционно: 
- Влезте в режим “Обучение на устройства”. 

- Натиснете бутон “Програмиране” . 
- Изберете със стрелките номер на дистанци-
онно, което искате да забраните/ разрешите. 

- Натиснете бутон “Байпасиране” . 
- Натиснете няколко пъти бутон “Програмиране” 

, за да излезете от режим “Обучение”. 
 

• За да забраните/ разрешите външна сирена: 
- Влезте в режим “Обучение на устройства”. 

- Натиснете два пъти бутон “Програмиране” . 

- Натиснете бутон “Байпасиране” . 

- Натиснете бутон “Програмиране” , за да из-
лезете от режим “Обучение”. 

 

Забележка: Ако към панела има свързана жична 
сирена през модул BRAVO MOUT, тя се показва на 
позиция 16 при избрана група Сирени. Жичната си-
рена се байпасира с избор на позиция 16 и натис-
кане на бутон “Байпасиране”. 

 
 

7.6. Изтриване на устройства 
При изтриване на устройство то се премахва на-
пълно от конфигурацията на системата. 
• За да изтриете устройство: 

- Влезте в режим “Обучение на устройства”. 
- Изберете със стрелките номер на устройството 
в панела, което искате да изтриете. 
- Номерът на селектираната позиция мига в чер-
вено на панела, а светодиодите на устройството 
мигат в жълто. 

- Натиснете и задръжте бутон “Изтриване”  
докато не получите звукова сигнализация за пот-
върждение*. 
- Номерът на селектираната позиция на панела 
мига в зелено. 
- Натиснете бутон “Програмиране” няколко пъти, 
за да излезете от режим “Обучение”. 

 
* Забележка: Изтриването може да продължи до 15 
секунди, ако устройството липсва или е било ре-
сетирано предварително. 

7.7. Ресет на детектори и сирена 
При тази операция устройството връща фабричните 
си настройки. Но позицията, към която е било обу-
чено в панел BRAVO остава заета. Ако не се изтрие 
заетата в панела позиция, при следващо обучение 
на същото устройство в панела, то ще бъде запи-
сано на същата позиция. 
 
За да направите ресет на детектор или безжична си-
рена: 

- Свалете капака на устройството. 
- При поставена батерия натиснете бутон 
“RESET” или “RST” за 3-5 секунди до премигване 
на светодиодите три пъти в зелено. 

 
7.8. Ресет на дистанционно 
- Натиснете и задръжте едновременно бутони  

 +  на дистанционното докато бутон  

светне в червено. 

- Отпуснете бутони  +  . 

- Натиснете бутон   докато свети в червено 

(бутона свети в продължение на 5 секунди). 

 - Изчакайте бутон   да премигне три пъти в 

зелено – дистанционното е ресетирано. 

ВНИМАНИЕ: Преди ресет на ГЛАВНО дистан-
ционно трябва задължително да го изтриете 
или байпасирате от панела! 

 
 

 
Полезни съвети... 

• При извършване на тест за работата на зоните 
се включват и байпасираните към момента уст-
ройства. 

• Стартирайте теста и започнете обхождането на 
системата от най-близките детектори, като след 
всеки тест натискайте произволен бутон на дис-
танционното, за да удължите времето за тест. 

• Ако не познавате конфигурацията на системата, 
можете да проверите кой детектор към коя зона 
е обучен, като влезете в режим “Обучение” - но-
мерът на селектираното устройство на панела 
мига в червено, а светодиодите му в жълто. 

• Препоръчва се батериите на байпасираните, из-
тритите и ресетираните устройства да се сва-
лят, ако те няма да се използват. 

• Ако цялата конфигурирана система BRAVO 
няма да се използва продължително време 
Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО БАТЕРИИТЕ НА ВСИЧКИ 
БЕЗЖИЧНИ УСТРОЙСТВА ДА СЕ ИЗВАДЯТ 
след изключване на основното и резервно 
захранване на панела. 

 
 

КОНФИГУРИРАНЕ НА СИСТЕМАТА 
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8. Управление на охраната 
 

ВАЖНО: За да управлявате и преглеждате статуса 
на вашата BRAVO система дистанционно, трябва да 
имате монтиран GPRS или LAN модул в конфигура-
цията на панела и инсталирано мобилно приложе-
ние MobileTTE, на вашия смарт телефон, което 
може да изтеглите оттук: 
 

      
 

8.1. Пълно включване под охрана  
(Full ARM) 

В този режим се охраняват всички зони в системата, 
с изключение на тези байпасирани от Потребителя. 
Включването се осъществява чрез дистанционно 
управление, мобилно приложение MobileTTE или 
потребителски web интерфейс Ajax SP.  
 
За да включите охраната с дистанционно 
управление натиснете бутон . Стартира се 
отброяване на време за изход, през което 
Потребителят трябва да напусне охраняваните 
зони.  
 

ВНИМАНИЕ: Включването под охрана може 
да бъде моментално без отброяване на из-
ходно време. Това зависи от избраната типова 
конфигурация на зоните - виж настройката на 
мини превключвател 4 в картата на обекта! 

 
8.2. Включване “С оставане” 
(Stay ARM) 

В този режим Потребителят включва само 
определени зони - това е тип частично включване 
под охрана. Зоните, които няма да се охраняват в 
този режим се програмират чрез софтуер ProsTE. 
 
За да включите охраната с дистанционно 
управление натиснете бутон , А или B. Стартира 
се отброяване на време за изход, в което 
Потребителят трябва да напусне охраняваните 
зони. 
 

ВНИМАНИЕ: Програмируемите бутони трябва 
да със зададена функция “Включване с оста-
ване” чрез софтуер ProsTE - виж настройката 
в картата на обекта! 

 
8.3. Изключване на охраната 

При нарушаване на входната зона и включена 
охрана се стартира отброяване на входно време, в 
рамките на което Потребителят трябва да изключи 
охраната. 
 

8.3.1. Изключване чрез дистанционно 
За да изключите охраната натиснете бутон  на 
дистанционното. 

8.3.2. Изключване чрез клавиатурата 
Внимание: Тази функционалност е достъпна 
само при програмиран потребителски код за изк-
лючване чрез софтуер ProsTE или Ajax SP! 
 
Използвайте бутоните със стрелки за избиране 
на цифри от 1 до 9, като 10 служи за въвеждане 
на 0. 
 
Пример 
За илюстриране на последователността на работа, 
нека използваме следния пример за изключване на 
охраната с въвеждане на потребителски код 3208: 
 

Натиснете бутон  

Зона 1 мига в жълто  

Стрелка напред до цифра 3  

Зона 3 мига в жълто  
Потвърдете – натиснете и задръжте бутона 
за 2-3 секунди   

Зона 3 свети за кратко в зелено – цифрата е 
потвърдена  

Стрелка назад до цифра 2  

Зона 2 мига в жълто  
Потвърдете – натиснете и задръжте бутона 
за 2-3 секунди   

Зона 2 свети за кратко в зелено – цифрата е 
потвърдена  

Стрелка напред до цифра 10 
(10 служи за въвеждане на 0)  

Зона 10 мига в жълто  
Потвърдете – натиснете и задръжте бутона 
за 2-3 секунди   

Зона 10 свети за кратко в зелено – цифрата 
е потвърдена  

Стрелка назад до цифра 8  

Зона 8 мига в жълто  
Потвърдете – натиснете и задръжте бутона 
за 2-3 секунди   

Зона 8 свети за кратко в зелено – цифрата е 
потвърдена  
 

ВНИМАНИЕ: Въвеждането на кода може да се 
прекъсне по всяко време с натискане на бутон 
“Програмиране” - с това се изчистват въведе-
ните до момента цифри и въвеждането може 
да започне отначало. 

РАБОТА НА ПОТРЕБИТЕЛ 
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9. Работа със системата 
 
9.1. Преглед на аларми 

 

Бутон 
 

свети постоянно в червено. 

 
Натиснете бутона, за да разгледате текущите 
аларми. Номерът на зоната, в която е възникнала 
последната аларма мига. Ако има други зони с 
аларми техните номера светят постоянно. 
Използвайте стрелките, за да прегледате реда на 
възникване на алармите: 

- стрелка  за предпоследната аларма и т.н. до 
първата;  

- стрелка за връщане към последната аларма. 
Докато зоната е селектирана светодиодът на уст-
ройството регистрирало аларма мига в жълто. 
 
 

9.2. Изчистване на аларми 
Индикацията за възникнали аларми се изчиства ав-
томатично при следващото включване под охрана, 
но може да се изчисти и ръчно от потребител. 
За да изчистите ръчно индикацията за алармени 
събития, изберете последователно: 
 
 
 
 
 
 
 

9.3. Преглед на проблеми 
 

Бутон 
 

свети постоянно в жълто. 

Панелът издава два кратки звукови сигнала на 
всеки 20 секунди. Сигнализацията се спира след 
изход от режима за преглед. 

 
Натиснете бутона, за да разгледате текущите проб-
леми в устройствата и/ или в панела. 
За значението на индикацията виж т.5.1 и т.5.2. 
 
Изход от режима може да се направи с повторно на-
тискане на бутона или е автоматичен след 3 минути, 
ако няма натиснат бутон. 
 
Индикацията за възникнали проблеми ще е активна 
до отстраняване на съответния проблем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4. Преглед на байпасирани устройства 
 

Бутон 
 

свети постоянно в жълто. 

 
Натиснете бутона за преглед на байпасираните уст-
ройства. Номерът на първата зона с байпасирано 
устройство мига в жълто заедно със светодиода на 
устройството. Използвайте стрелките за преглед на 
останалите байпасирани устройства. 

С бутон    се преглеждат байпасираните уст-
ройства в другите  групи – дистанционни и сирени. 
Изход от режима може да се направи с повторно на-
тискане на бутона или е автоматичен след 3 минути, 
ако няма натиснат бутон. 
 
 
 

9.5. Изтриване на паметта за събития 
ВНИМАНИЕ: Пълният списък с последните 
300 събития може да се прегледа чрез соф-
туер ProsTE, MobileTTE и Ajax SP. 

 
За да изтриете паметта за събития: 
• Влезте в режим “Обучение на устройства”. 
• Използвайте стрелките, за да селектирате сво-

бодна зона или позиция – мига в зелено. 

• Натиснете и задръжте едновременно  + . 
• Панелът издава двукратен сигнал за потвържде-

ние. 
 
 
 
9.6. Промяна на силата на излъчване на 

дистанционно управление 
Тази функционалност дава възможност на Потреби-
теля да усили или намали силата на излъчване на 
дистанционното управление. Тази функционалност 
е достъпна само за двупосочно дистанционно управ-
ление BRAVO RC. 
 

ВНИМАНИЕ: При увеличена сила на излъч-
ване на дистанционното управление се нама-
лява живота на батерията му! 

 
За да усилите силата на излъчване натиснете ед-
новременно бутони  +  на дистанционното. 
За да намалите силата на излъчване натиснете 
едновременно бутони  +  на дистанционното. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОТА НА ПОТРЕБИТЕЛ 

Бутона 
мига 

Бутон на ГЛАВНО 
дистанционно 
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9.7. Тест на PSTN комуникатор 
Чрез теста може да се провери работата на PSTN 
комуникатора, когато към Слот 1 или 2 има 
монтиран модул BRAVO PSTN или BRAVO PSTN 
VD. 
 
Тестът представлява изпълнение на 
последователност от стъпки, които се повтарят за 
всеки от записаните телефонни номера в панела 
(записът се осъществява чрез софтуер ProsTE). 
 
За да стартирате тест на комуникатора, изберете 
последователно: 
 

 
 
 
 

 
Панелът стартира тест през първия записан 
телефонен номер по стъпки: 
1 - Набиране на телефонния номер. 
2 - Изчaкване на сигнал “handshake” от централна 
станция. 
3 - Предаване на данни към централна станция. 
4 - Изчакване на потвърждение на централна 
станция, сигнал “kissoff”. 
 
Стъпката, която текущо се изпълнява свети в жълто, 
стъпките, които предстои да се изпълнят светят в 
червено, а успешно преминалите - в зелено. 
 
При засветване в зелено на всички стъпки се счита, 
че тестът е преминал успешно за телефонния номер 
и се преминава към тест през следващия записан. 
 
Светлинната индикация при тест на всички записани 
телефонни номера е следната: 
- При тест на Телефонен номер 1 светят 
последователно зонови светодиоди от 1 до 4.  
- При тест на Телефонен номер 2 светят 
последователно зонови светодиоди от 5 до 8.  
- При тест на Телефонен номер 3 светят 
последователно зонови светодиоди от 9 до 12.  
- При тест на Телефонен номер 4 светят 
последователно зонови светодиоди от 13 до 16.  
 
Изходът от режима за тест е автоматичен след 
приключване на последния тест. 
 
Тестът може да се прекрати по всяко време с 

натискане на бутон CANCEL . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.8. Тест на индикацията на панела 
Чрез този тест се дава възможност на инсталатора 
да провери работата на светодиодната индикация 
на панела. 
 

1. Влезте в режим за тест на зони: 
 

 
 
 

 

2. Натиснете бутон . Всички светодиоди 
започват последователно да се засветват в 
цветовете, които поддържат. След приключ-
ване панелът се връща автоматично в ре-
жим за тест на зоните. 

 
 

9.9. Автоматична диагностика на пери-
ферни устройства 
Всички устройства от серия BRAVO работят по алго-
ритъм, който им позволява да провеждат перио-
дична автоматична само-диагностика на работоспо-
собността им. В случай на откриване на проблем в 
работата на устройството, светодиода му* ще 
светне постоянно в червено. В този случай, Потре-
бителят на системата трябва да свали капака на ус-
тройството и да извади батерията. 
 
Отстраняването на технически проблеми на уст-
ройства открити при автоматична само-диагностика 
се извършва само в специализиран сервиз от отори-
зиран персонал. В този случай Потребителят трябва 
да се обърне за съдействие към инсталатора или 
фирмата за поддръжка на системата. 
 
* При дистанционно BRAVO RC свети постоянно 

светодиод . 
 
Забележка: Еднопосочни дистанционни BRAVO 
RC-11/21/41 не поддържат автоматична само-ди-
агностика. 
 
Важно: Производителя препоръчва провеждане на 
регулярен тест на работата на BRAVO Curtain, 
както е описано в точка 3.6. 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

Бутона 
мига 

ГЛАВНО 
дистанционно 

до 30 сек 

РАБОТА НА ПОТРЕБИТЕЛ 

Бутона 
мига 

Бутон на ГЛАВНО 
дистанционно 

до 30 сек 
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9.9. Алгоритъм за управление на панел 
BRAVO през модул BRAVO PSTN VD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА НА ПОТРЕБИТЕЛ 

В системи с монтиран BRAVO PSTN VD комуникационен модул потребителите могат да осъществяват дис-
танционно управление на панела. Ако в продължение на 40 секунди няма действие – натиснат бутон, сис-
темата автоматично ще прекъсне линията. 
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10. Смяна на батерии 
ВАЖНО: Ако цялата конфигурирана система 
BRAVO няма да се използва продължително 
време Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО БАТЕРИИТЕ НА 
ВСИЧКИ БЕЗЖИЧНИ УСТРОЙСТВА ДА СЕ ИЗВА-
ДЯТ след изключване на основното и резервно 
захранване на панела. 

 

 
Полезни съвети... 

• Преди подмяна на батерията можете да байпа-
сирате временно устройството, за да не получа-
вате сигнализация за тампер. 

• Животът на батериите може да се удължи, ако 
светлинната индикация от устройствата се заб-
рани – dip-switch 1 е в позиция “ON”. 

• При получаване на сигнал от панела за изто-
щена батерия на устройство, следва батерията 
му да се замени с нова в рамките на 1 месец.  

 

10.1. Панел 
ВНИМАНИЕ: Използвайте само Li-Po батерии 
от производителя с параметри 3,7V/ 4100mAh 
и максимални размери 80х65х10mm! 

 

За да подмените батерията с нова: 
• Изключете основното захранване на панела. 
• Отвъртете двата винта фиксиращи предния па-

нел към основата и отворете кутията. 
• Изключете батерията – преместете мини превк-

лючвател “Battery” в позиция “OFF”. 
• Свалете конектора от извод “Battery”. 
• Свалете капака на батерията. 
• Подменете батерията с нова. Кабела за включ-

ване трябва премине през страничния отвор на 
капака. Монтирайте капака обратно.  

• Включете кабела на батерията към извод 
“Battery” и преместете мини превключвател 
“Battery” на позиция “ON”. 

• Затворете кутията и включете основното захран-
ване на панела. 

• Сверете вътрешния часовник чрез софтуер      
ProsTE, мобилно приложение MobileTTE или пот-
ребителски интерфейс Ajax SP. 

 

10.2. Дистанционно управление 
ВНИМАНИЕ: За BRAVO RC използвайте само 
батерии одобрени от производителя - тип 
CR2450, 3V/ 600mAh! 

 

За да подмените батерията с нова (BRAVO RC): 
• Свалете капака на дистанционното. 
• Извадете батерията.  
• Натиснете средния бутон на платката ( ). 
• Изчакайте 10-15 секунди и поставете новата ба-

терия, като спазвате поляритета. 
• Светодиодът свети последователно в червено и 

после в зелено. 
* При необходимост от подмяна на батерията на едно-
посочно дистанционно се обръщайте към доставчика на 
вашата система. 

10.3. Детектори 
ВНИМАНИЕ: Използвайте само батерии одоб-
рени от производителя от тип CR123A 3V/ 
1500mAh! 

 
За да подмените батерията с нова: 
• Свалете капака на устройството. 
• Извадете батерията (две батерии в BRAVO FD и 

три батерии в BRAVO PIR EXT GJD).  
• Натиснете няколко пъти бутон ENROLL.  
• Изчакайте 10-15 секунди и поставете новата ба-

терия, като спазвате поляритета.  
• Светодиодът свети последователно в червено и 

после в зелено. 
• Затворете капака. 
 
 

10.4. Външна сирена 
ВНИМАНИЕ: Използвайте за замяна само ба-
териен пакет или модел батерия, одобрени от 
производителя: 

Сирена Батерия 
BRAVO SR200 3x3V/ 15Ah, тип 

CR34615, размер D 

BRAVO SR300 ALK 4x1.5V, алкални, тип 
LR14 

BRAVO SR300 LIT 2х3V, LiMnO2 
4х3V, LiMnO2 

 

 
За да подмените батериите с нови: 
• Свалете капаците на сирената, така че да имате 

достъп до платката. 
• BRAVO SR200 и BRAVO SR300 LIT: Изключете 

извода на батерийния пакет и го свалете от осно-
вата на сирената.  

• BRAVO SR300 ALK: Изключете извода към хол-
дера и заменете батериите с нови, като спазвате 
поляритета им при поставяне. 

• Натиснете няколко пъти бутон ENROLL на плат-
ката.  

• Изчакайте 10-15 секунди и включете извода на 
новия батериен пакет, като спазвате поляритета.  

• Светодиодът за състоянието свети последова-
телно в червено и после в зелено. 

• Затворете капаците. 
 

Допълнително, всички външни сирени BRAVO може 
да се захранят и с адаптер с параметри 12VDC/1A. 
Подготвените изводи на адаптера се свързват към 
клеми +12V и GND на платката при стриктно спаз-
ване на поляритета. 
 
Внимание: Свързването на допълнителен адап-
тер за захранване на сирена BRAVO трябва да се 
извършва само от квалифициран електротехник! 
 
 

ПОДДРЪЖКА 
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11. Информация  за обекта 
Попълва се от инсталатора след приключване на ин-
сталацията и програмиране със софтуер ProsTE. 
 
• Хардуерни настройки на мини превключвателите: 
 

 
 
• Настройки панел (ProsTE): 
Разрешена  
сигнализация  
за паника 

Паника МЕДИЦИНСКА  

Паника ПОЛИЦИЯ  

Разрешена  
сигнализация  
за проблеми  

Загуба/ Тампер на устройство  
Разредена батерия на устройство  
Тампер панел  
Липса 230VAC  
Разредена батерия - панел  
Липса на комуникация  

Разрешени 
звуци от па-
нела 

Бутони  
Аларма  
Входно време  
Изходно време  
Камбанка  

Сигнализация 
за липса на ос-
новно захран-
ване 230V 

Незабавна  

Отложена,………. мин. 

Сигнализация  
за тампер от 
панел 

Няма  
Само в режим на охрана  
Винаги  

Времена 

За изход: …………. сек. 
За вход: …………. сек. 
Алармен цикъл: …………. мин. 
Лятно часово време  

Автоматичен 
байпас на зона Брой задействания  

Стандарт EN5450131 Grade2  

Специални Потребителски код за изкл. 
(............................................)  

 
• Комуникация и управление: 

Комуникационни 
модули 

GPRS  
PSTN цифров комуникатор  
PSTN VD цифров комуникатор и 
гласов модул  

LAN  
MOUT: 
        MOUT Режим 
        PGM Режим 

 
 
 

Ajax SP Да  

 
 
 

• Тип на дистанционно управление: 

Номер Тип Програмируеми бутони 
A B  

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

 
• Функция на програмируеми бутони: 

Функция 
BRAVO Дистанционно  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Няма         
Вкл. с оставане         
Паника Пожар         
Паника Медиц.          
Паника Полиция         
Проверка вън-
шна сирена         

PGM 1 Вкл/Изкл         
PGM 2 Вкл/Изкл         
PGM 3 Вкл/Изкл         
PGM 4 Вкл/Изкл         
PGM 5 Вкл/Изкл         
PGM 6 Вкл/Изкл         

 
• Зони (разпределение и имена): 

№ Тип Устройство Помещение 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    
 

 

Позиция DIP switches 

ПОДДРЪЖКА 
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MobileTTE 
Специализирано приложение за смарт телефони за 
управление на охраната и мониторинг на алармени 
контролни панели производство на Телетек Елект-
роникс ЕАД. Приложението изисква монтиран GPRS 
или LAN комуникационен модул в конфигурацията 
на панела.  
ProsTE 
Специализиран софтуер за програмиране на алар-
мени и пожароизвестителни контролни панели про-
изводство на Телетек Електроникс EАД. Софтуерът 
е безплатен и може да се изтегли от всички регист-
рирани потребители на сайта на производителя. 
Байпасиране 
Това е временно изключване на устройство или зона 
от конфигурацията на системата. Състоянието на 
байпасираното устройство или зона не се следи от 
панела. 
Включване на охраната 
Процес, при който детекторите в охраняваните зони 
преминават в режим на постоянно наблюдение, като 
при активиране на зони с моментално действие се 
включва звукова сигнализация за аларма и се изп-
раща съобщение към Потребител (през GPRS, LAN 
или PSTN канал при наличие на комуникационен мо-
дул към конфигурацията). 
Възстановяване на зона 
Това означава, че устройството, което наблюдава 
състоянието на зоната е възстановило нормалното 
си състояние. 
Група устройства 
Устройствата от подобен тип образуват групи. Нап-
ример, в панел BRAVO, устройства PIR, MC, FD и FL 
образуват група на Детектори; RC и друг тип бутони 
– образуват група Дистанционни. 
Детектор 
Това е устройство, което изпраща сигнали към конт-
ролния панел при отчитане на специфична дейност 
в охраняваната зона. Например, BRAVO PIR  отчита 
движение, BRAVO FL отчита наличие на вода, и т.н. 
Дистанционно управление 
Контролно устройство за управление на охраната 
(включване и изключване) от разстояние. 
Задействане на зона 
Това означава, че устройството, което наблюдава 
състоянието на зоната е активирано. Например: ин-
фрачервен детектор BRAVO PIR е отчел движение; 
магнитен контакт BRAVO MC е отворен; пожарен де-
тектор BRAVO FD е отчел наличие на дим и нараст-
ваща топлина и т.н. 
Зона 
Обособена част от общата охранявана територия, 
която се наблюдава от детектор обучен към конфи-
гурацията на системата. 
 
 

Изключване на охраната 
Процес, при който детекторите в охраняваните зони 
спират постоянното наблюдение. Панелът сигнали-
зира със светлинна сигнализация при задействане 
на зоните, но без звукова сигнализация за аларма. 
Комуникационен модул 
Специализирано устройство за известяване на Пот-
ребителя по GPRS, LAN или PSTN канал за настъп-
ване на събитие или технически проблем в систе-
мата. 
Контролен панел 
Това е устройство, в което постъпва информация от 
обучените устройства във всички охранявани зони 
за текущото състояние на системата. Контролният 
панел известява Потребителя чрез звукова и свет-
линна сигнализация за настъпилите алармени съби-
тия и технически проблеми в системата. 
Обучение на устройства 
Обучението е процес по присъединяване на уст-
ройства към системата. 
Режим “Двойно действие” 
Специализиран режим на работа в детектор BRAVO 
PIR за минимизиране на фалшиви аларми в систе-
мата. При включване на режим двойно действие, де-
текторът ще подаде сигнал за аларма само ако има 
две последователни задействания в зоната, във 
времеви интервал от 60 секунди. 
Ресет на устройство 
Процес, при който се възстановяват заводските нас-
тройки с параметри по подразбиране. 
Сила на сигнала 
Качество на комуникационната връзка между конт-
ролния панел и устройствата в системата. 
Сирена 
Звуково сигнализиращо устройство, което се акти-
вира при настъпване на алармено събитие в систе-
мата, когато охраната е включена. 
Система за охрана 
Набор от устройства, свързани към общ контролен 
панел, които са разположени на територията на ох-
ранявания обект. 
Тампер 
Това е специализиран бутон (или ключ) за самоох-
рана на кутията на устройството. В нормално състо-
яние тампер-бутонът е натиснат от капака на уст-
ройството, като при отваряне ще предизвика звукова 
сигнализация за технически проблем (виж също 
т.4.4). 
Тип на зона 
Определя се според изискванията за реакция на 
системата при изпратен алармен или друг тип сиг-
нал от детектор или устройство. Типовете зони са 
описани подробно в т. 4.2. 
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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 и попълнена 
електронна форма: https://teletek-electronics.com/bg/ran-form  
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 ин-
формация. 
 
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/ са 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 и попълнена електронна форма: https://teletek-electronics.com/bg/ran-form.  
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 
Безжични контролни панели BRAVO EXT и BRAVO INTR са проектирани според и в съответствие с директивата European Union (EU) Low 
Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC и Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC. 
“CE” маркировката  придружаваща контролните панели от серия BRAVO показва съответствие с изискванията на EU за безопасност при 
работа, опазване на здравето на хората и околната среда. 
 
 
 
 
СЕРТИФИКАТИ 
 
Алармен панел: BRAVO EXT 
 
EN50131-1:2006 
EN50131-6:2008 
EN50131-3:2009 
 
Grade 2   Class II 
 

Алармен панел: BRAVO INTR 
 
EN50131-1:2006 
EN50131-6:2008 
EN50131-3:2009 
 
Grade 2   Class II 
 

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

Cert. No: TT-43/2017 Cert. No: TT-44/2017 

https://teletek-electronics.com/bg/ran-form
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