
Adım Adım Panel Programlama 

Tuş Takımı üzerinden Programlama  

1. Devreye Alma: Tüm sensörler bağlanıp sistem devreye alınma aşamasında enerji verilir sonra ENT 

tuşuna basılır ve ekran aşağıdaki gibi takip edilir. 

 

 

 

2. Modül Kayıt: Önce aşağıdaki iki yöntemden birisi ile servis moduna girilir ve sistem kurulumundan 

Modüller sekmesi seçilir. Daha sonra Kayıt veya otomatik kayıt seçeneği seçilerek sistemin 

modülleri kayıt etmesi beklenir. Kayıt işlemi bitince ekranda Proje Gönderim seçeneği çıkar. CLR ile 

bu menüden çıkılır. 

Kullanıcı  PIN: 0001 

              Servis Modu PIN: 0000 

 

Servis Moduna giriş, her iki yöntemden biri ile servis moduna girilir.  

 
Modül Kayıt 

 
 

3. Bölüm (Partition) Ayarları: Servis modundan Bölüm ayarları yapılır. Çıkış süresi buradan ayarlanır.  

 

 n                                                            

                                                            

4.  

5.                                                  Bölüm ismi girilir 

                                                                Bölümü aktif hale getirmek için Evet seçilir.  

 

                                                                Çıkış süresi Tuş takımı üzerindeki tuşlar kullanılarak ayarlanır ve kayıt    

için ENT tuşuna basılır 

 



4.  Bölgeler:  panele bağlı sensörler bu alandan ayarlanır. Servis moduna girilir bölgeler seçilir.   

                                                                     

                                    

 

 

                                                                 Z01 birinci bölgeyi temsil etmektedir.  

 Panelin adresi 00’dır. 001 ise panelin birinci bölgesini temsil eder.  

 

 Döngü Tipi sensörün bağlantısına göre değişir. Direnç kullanılmazsa 

NC olarak seçilmelidir. Eğer bölge kullanılmıyorsa kapatmak için direnç kullanmayın. Döngü tipini 

‘kullanılmıyor’ yapınız. 

  

 Bölüm Partition kısmını 1 yapın.  

 

 Bölgenin karakterini belirler. Hangi bölge tipinde hangi açıklama 

seçileceğini aşağıda belirtilmiştir.  

Bölge Açıklama/Tür bilgileri: 

1. Giriş çıkış ve süre verilmesi istenen bölgeler için ‘Giriş/Çıkış Zor’ seçilmelidir. Genelde giriş kapsında 

kullanılan Manyetik kontak veya PIR için. 

2. Giriş çıkış bölgesinin yakınına sensör eklenmişse Takipçi/İzleyici seçilmelidir 

3. İşyerinde kullanılan iç sensörler için Ani seçilmelidir. 

4. Evlerde kullanılan iç sensörler için Dahili seçilmelidir. 

5. Duman sensörü için 24S Duman seçilmelidir.  

6. Sensör ve Siren tamper(sabotaj) için 24S Sabotaj seçilmelidir.  

 

 Giriş Çıkış bölgesi için Giriş Süresi ayarlanır. Tuş takımı ile sn girilir ve 

ENT tuşuna basılır. 

 

 

 

  



5. Siren ayarları:  

 

 

 

 PGM ayarları siren ayarlarıdır. O01 birinci çıkışı belirler ve sirenin      

güç ucu panel üzerinde +Bell’e bağlanır. Panel bağlantı ve Siren üzerinde yapılaması gereken jumper ayarları 

aşağıdadır.  

 

Keypad üzerinde 7 tuşuna basarak bir sonraki çıkış olan –PGM gidilir. Adresi O02’dir.  

   Bu adreslemede Sirenin hangi tetiklerde çalacağını belirleriz.  

 

 Sirenin çalma süresi ayarlanır. Süre girilir ve ENT tuşuna basılır. 

                                                                   Alarm vermesi istenen bölgeler # ile + yapılır ve ENT basılır. 

                                                                  Tetik vermesi gereken modüller # ile + yapılır ve ENT basılır. 

Jumper ayarları 



6. Kişi Arama Ayarları: Servis moduna girilir ve aşağıdaki ayarlar yapılır 

7.  

 

 

 

  

 Kişi araması yapmak için # tuşu ile küçük ‘p’ sonra tel no girilir  yazılır.  

 

7. AHM(Alarm Haberalma Merkezi) ayarları: Servis moduna girilir ve aşağıdaki ayarlar yapılır 

 

 

 

 

 

  AHM Telefon no Doğrudan yazılır.  

    Arama sayısı  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Kablosuz Sensörlerin Adım Adım Tanıtılması 

1. Güncelleme: Kablosuz modül için Uygun güncelleme dosyasını indirin ve modülü güncelleyin. 

Modülü güncellemeden önce panelle tüm bağlantısını kesin veya panele bağlamayın. Sonra 

üzerinde bulunan kısa devre(jumper) ucunu kapatın ve USB kablo ile modülü güncelleyin.  

2. Sensörlerin Adreslenmesi: ADP138-W(Kablosuz PIR) ve ADM138-W(Kablosuz Manyetik Kontak) 

içini açıp ve jumperlarını kombinasyon uygulayarak her birini adresleyin.  

Şekil:  

              Programlama 

3. Modül Kayıt: Servis modu > Sistem Kurulum > Modüller kısmından otomatik kayıt işlemini 

gerçekleştirin. 

4. Bölge Tanıtımları: Servis modu > Sistem Kurulum > Bölgeler gidin. Bölge adresini 06’dan başlayacak 

şekilde ayarlayın. Kablosuz Bölgeler Kablsozu modülün adresiyle başlar. Mesela Birinci bölgenin  

kablosuz adresi 061, ikinci bölge 062 ve bu şekilde gider.  APE137 seirisi panellerde en fazla 8 

kablosuz bölge tanımlanır. APX237-8-32 serisi panellerde 32 bölgeye kadar çıkabilir. 

5. Bölge Açıklaması: Kablosuz Bölge ilk 8 bölge için NO/DEOL seçilir. 8. Bölgeden sonra panel otomatik 

olarak bölge açıklamasını(NC / SW) atamaktadır  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kablosuz Sensör No: Yukarıdaki işlemler  yapıldıktan sonra son işlem olan Kablsozu sensörün 

tanıtılmasıdır. Kablosuz PIR sensör ADP138-IW için numara 143’tür. Bu numara igirlir ve sensörün 

sizi algılaması veya tamper anahtarı ile sinyal göndermesi sağlanır. Ekranda bitti yazısı 

görüldüğünde sensör sisteme tanıtılmış olur.  

ADM138-W için sensör no: 143 

ADP238-IW için sensör no: 144 

ADS138-WP için sensör no: 145 

 

 

 



Kumanda Tanıtılması 

1. Karel Panel Programlama yazılımının son sürümünü indirin. Daha sonra Programı açın ve Modüller 

sekmesine gidin. Burada Kumanda Şablonunu tıklayarak açılan ekranda öncelikle kumanda 

tuşlarının işlevlerini belirtin. Mesela birinci tuş Etkin, ikinci tuş Pasif, üçüncü tuş ise Panik alarmı 

verecek şekilde senaryolar tanımlanabilir. Daha sonra projeyi Tuş takımınıza gönderin.  

 

2. Kumanda şablonuna Kur tıklandıktan sonra aşağıdaki ekran çıkar ve adım adım ekranı takip 

ederseniz şablonu oluşturmuş olursunuz.  

 

 

 

 

 



3. Ayarlar>kullanıcılar>Kontroller>yeni kumanda Ekle kısmına geliniz. Sonra ENT basın ve ekranda 

sizden kumandayı tanıtmanızı bekleyen yazı belirecektir bu esnada kumandanın 3 tuşuna birden 

aynı anda basın ve ekranda bitti yazısını gördüğünüz zaman kumanda tanıtma işleminiz 

tamamlanmış olur. 

 

 


