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A Balmoral 5 és a Balmoral 5+ mikroprocesszor vezérelt, programozható 5 csatornás 

riasztóközpont, amelyet lakás vagy kisebb objektumok védelmére terveztek. 

Mindkét típus megenged 4 felhasználói és 1 mérnöki kódot. Ezen kívül a Balmoral 5+ 

háttérvilágitásos segéd kezelőt is tartalmaz, és külső billentyűzetet vagy kulcspontot is tud 

fogadni. 

 

-Riasztóközpont- 

A riasztóközpont a rendszer szíve, amit egy 15 gombos klaviatúrával működtethetünk. 

A Balmoral 5 és az 5+ 5 csatornát tartalmaz, melyekre érzékelők kapcsolhatók. 

Minden csatorna beprogramozható úgy, hogy megfeleljen a rákötött érzékelő típusának.                            

A Balmoral folyamatosan figyeli az érzékelőket mind az 5 csatornán, és riasztás esetén 

kezdeményezi a megfelelő akciót, amely a rendszer aktuális állapotától függ. A rendszert 

ellátták TAMPER csatornával is. Ez jelezni fog, ha a rendszer valamelyik elemét leszerelik, 

megrongálják vagy elvágják a vezetékét stb.                   

A Balmoral hálózati áramról működik, de hálózat kimaradás esetén a beépített akkumulátor 

veszi át az energia  ellátási funkciót. Az akkumulátor újra töltéséről nem  kell gondoskodni 

mert ezt a központ elvégzi, ha helyre áll a hálózati áramkör (220V).                          

A Balmoral belsejében egy belső hangszóró is található.  Ez a rendszer állapotáról ad 

hangjelzéseket.            

A Balmoral előlapján 9 LED segíti a készülék kezelését (a LED-ek jelzéseiről * oldalon 

olvashat) 

 

-Külsőkezelő- 

Központtól távol a külső kezelőn is lehet kezelni a rendszert. A kezelés és a kijelzés teljesen 

megegyezik a központtal. 

 

-Kulcspont- 

A kulcsponttal csak a rendszert lehet ki vagy bekapcsolni, érvényes kulccsal. 

 

-Személyi támadás jelző (PA)- 

Ez a gomb pánikgombnak is nevezhető, melyet akkor kell megnyomni, ha úgy érzi, hogy 

veszélyben van.               

 

-Készülék állapotai- 

Készenléti állapot 

Amikor a riasztó nincs bekapcsolva (Pl. otthon tartózkodnak) 

Csak a TAMPER, a TÜZ, a PA és a 24 órás csatornák működnek. 

Teljes védelem 

Amikor elhagyja a házat a kijelölt útvonalon ez az üzemmód minden csatornát 

figyelésre kapcsol. 

Részvédelem  1 

Ilyenkor csak a kiválasztott csatornák lépnek működésbe.    

Részvédelem 2 

Megegyezik az előzővel csak itt más csatornákat határozhatunk meg. 
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-Csatorna beállítások- 

 

                      - Teljes véd.        - Részvéd. 1     - Részvéd. 2   

 

 1.csatorna-    ..........      ..........     .......... 

 

 2.csatorna-    ..........      ..........     .......... 

 

 3.csatorna-    ..........      ..........     .......... 

 

 4.csatorna-    ..........     ..........     .......... 

 

 5.csatorna-    ..........      ..........     .......... 

 

 

        X-el jelzett a csatorna működését jelzi 

 

 

-Csatorna kiosztás- 

 

 1.csatorna-    ................................. 

 

 2.csatorna-    ................................. 

 

 3.csatorna-    ................................. 

 

 4.csatorna-    ................................. 

 

 5.csatorna-    ................................. 

 

-Beállítási adatok- 

 

 Szirénázási idö   -   .... p 

                 

 Teljesvédelemben kilépési idö   - .... mp 

 

 Részvédelemben   kilépési idö   - .... mp 

 

 Belépési idö                    -  .... mp 

 

-Távjelzés- 

 

  Telefonhívó -........................ 

 

  Modem-................................. 
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  Jelzések 

    1.csatorna-.......................... 

 

    2.csatorna-.......................... 

 

    3.csatorna-.......................... 

 

    4.csatorna-.......................... 

 

    5.csatorna-.......................... 

 

    6.csatorna-.......................... 

 

    7.csatorna-.......................... 

 

    8.csatorna-.......................... 

 

 

  Megjegyzés-............................................ 

 

 

-Riasztóközpont LED-jei- 

 

 

MAINS 

    világit                     -Hálózat rendben van 

    villog                      -Akkumulátorról üzemel 

    nem világit                -A hálózat kiesett 

 

 

 

DAY           A rendszer akkor mutatja a DAY LED állapotát, ha érvényes kód van a  

  rendszerben. 

    világit                     -Kész az élesítésre 

    villog                      -Nincs kész az élesítésre 

    nem világit                -Az élesítés elkezdődött 

 

 FAULT     A rendszer akkor mutatja, ha érvényes kód van a rendszerben. 

    világit    - Világit, ha a PA, a TÜZ, vagy a 24 órás csatorna riasztásban  maradt. 

- Világit még akkor is, ha az élesítés során hiba történt. 

    villog                     - Programozói módban van. 

    nem világit            - Minden rendben van. 

 

TAMPER 

    világit                   -A rendszert megrongálták   
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CSATORNÁK 

    világit                   -Azok a csatornák melyek élesítésre vannak kijelölve.    

    villog                    -Azok a csatornák melyek riasztottak. 

    nem világit           -Azok a csatornák melyek nincsenek az élesített csatornák csoportjában  

   vagy melyek kiiktatásra kerültek. 

 

-Megjegyzés- 

   -Kód-  Ez a kihelyezés azt jelenti, hogy írjuk be a felhasználói kódunkat vagy  

  helyezzük be az érvényes kulcsunkat. A kezelési utasításban mindenhol csak  

  igy szerepel ! 

 

 -Teljes zárás- 

   -Kód- 

          -világít a DAY LED 

    -Nyomja meg a teljes ház szimbólumot 

          -világítanak a csatorna LED-ek. 

    -Nyomja meg a pipa szimbólumot 

          -kilépési idő elindul 

          -hagyja el a helyiséget! 

          -a rendszer a kilépési idő lejárta után beélesedik. 

 

 -Részvédelem 1- 

   -Kód- 

          -világít a DAY LED 

    -nyomja meg a baloldali ház szimbólumot 

          -csak azok a csatornák LED-jei fognak világítani melyek részt vesznek a  védelemben. 

    -Nyomja meg a pipa szimbólumot 

          -kilépési idő elindul 

          -a rendszer az idő lejárta után beélesedik.  

   

-Részvédelem 2- 

    -Az élesítésé teljesen megegyezik az 1-es zárással, itt a jobboldali ház szimbólumot  

 kell megnyomni. 

 

-Kikapcsolás (nem volt riasztás) - 

   -Kód- 

          -a rendszer az érvényes  kódra automatikusan kikapcsol. 

 

-Kikapcsolás (riasztás után) 

   -Kód- 

          -ha szólt a sziréna akkor az elhallgat. 

          -a riasztott csatorna LED-jei világítanak. 

    -Nyomja meg a 0-át 

    -Nyomja meg a pipa szimbólumot 

    -Nyomja meg a X-et 

          -a rendszer készenlétre áll vissza 
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 -Felhasználói Kód vagy kulcs csere- 

  -Kód- 

   -Nyomja meg a 2-es gombot 

   -Nyomja meg a pipa szimbólumot 

          -a./    -írja be az új kódot vagy tegye be az új kulcsot 

          -b./    -ismételje meg az- „a” -pontot 

   Ha jólhajtotta végre a cserét, akkor a készülék ezt egy rövid trillával jelzi. 

 

 -Csatorna kikapcsolás- 

  -Kód- 

   -Nyomja meg a 3-as gombot 

   -Nyomja meg a pipa szimbólumot 

          -világítanak a csatorna LED-ek, válasszuk ki azt a csatornát, amit kiakarunk  

  kapcsolni. 

           Az 1-5-ig számokkal lehet kiválasztani. Amelyik nem világít az nem vesz részt a  

 védelemben. 

   -Nyomja meg a pipa szimbólt 

   -Nyomja meg a X-ot a kilépéshez 

 

-Hang jelző teszt- 

  -Kód- 

   -Nyomja meg az 5-ös gombot  

   -Nyomja meg a pipa szimbólumot 

          -szól a belső hangszóró (60mp) 

   -Nyomja meg a pipa szimbólumot 

          -szól a sziréna 

   -Nyomja meg a pipa szimbólumot 

          -villog a fényjelző 

   -Nyomja meg a X-ot a teszt végén 

 

  Ebben az esetben a távjelzést is indítja! 

 

 -Séta teszt- 

  -Kód- 

   -Nyomja meg a 4-es gombot 

   -Nyomja meg a pipa szimbólumot 

          -világítanak azoknak a csatornáknak a LED-jei amelyek még nem voltak  tesztelve.  

 Tesztelés  után nem szabad egynek sem világítani. 

   -Nyomja meg a X-ot a tesztelés végén. 

 

-Ajtócsengö- 

  -Kód- 

   -Nyomja meg az 1-es gombot 

   -Nyomja meg a pipa szimbólumot 

          -Válassza ki azt a csatornát amelyiket csengetőnek akar használni. Az a csatorna a  

 csengető amelyeknek világít a LED-je. Nem lehet csengetőnek tenni a PA, TÜZ és a  

 24 órás csatornákat. 

   -Nyomja meg a pipa szimbólumot a memorizáláshoz 



-6- 

 -Kódszám visszaállítása alapra- 

  -Kód- (valamelyik érvényes kód) 

   -Nyomja meg a 6-os gombot (alap visszaállítás) 

   -Nyomja meg a pipa szimbólumot 

   -Nyomja meg a 0-át    (reset) 

   -Nyomja meg a X-ot    (kilépéshez) 

 

-Gyári alap kódszámok- 

   -1-es kód     0101 vagy 010100 

   -2-es kód     0202 vagy 020200 

   -3-as kód     0303 vagy 030300 

   -4-es kód     0404 vagy 040400 

  

 A kódszám helyett kulcsot akarunk használni akkor a kódcsere menüben leírtak szerint kell 

eljárni. 


