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1. Ekran główny i jego elementy 

Na ekranie głównym widoczne są wszystkie budynki, które wchodzą w skład wizualizacji danego 

obiektu oraz inne elementy, które można tam umieścić (np. stan stref oraz różnego rodzaju listy). 

Wizualizacja - obiekt. 
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2. Grafiki 

 Grafiki służą do wizualizacji pracy systemów integrowanych. Są to okna, których wygląd tła 

i wielkość definiowana jest przez użytkownika. Edytor grafik posiada możliwość ustawienia 

podkładu graficznego np. planu budynku, który po naniesieniu dodatkowych komponentów staje się 

dynamicznym panelem. 

Wizualizacja – budynek A, poziom 0. 
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 Na szczegółowym planie obiektu pokazane są przyciski i ikony elementów systemu 

alarmowego. Sensory, które wywołały alarm zmieniają kształt i kolor, pulsując wskazują przyczyny 

alarmu. Wszystkie ważne stany elementów są oznaczane zmieniającym się kolorem i kształtem. 

Szczegóły oznaczeń ikon i przycisków są dostępne po wybraniu grafiki Legenda. 

Wizualizacja – alarm w budynku A na poziomie 0. 
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3. Przyciski 

 Po wizualizacji poruszamy się za pomocą myszki klikając na odpowiednie przyciski. O tym, 

gdzie znajdować się będą przyciski, decyduje użytkownik systemu. Po kliknięciu pojawi się wybrana 

z menu pozycja. 

Przyciski menu 
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4. Wybór kondygnacji 

  Zależnie od tego, jak zbudowana jest wizualizacja, w pewnych przypadkach istnieje 

możliwość wyboru kondygnacji/poziomu/piętra obiektu. Wybór odbywa się przy użyciu przycisków 

stworzonych wcześniej przez osobę projektującą wizualizację. Aby przejść do danej 

kondygnacji/poziomu/piętra, należy wybrać odpowiedni przycisk lub element na grafice danego 

budynku (jeśli pozwala na to projekt wizualizacji 

. 

Wizualizacja – struktura budynku A. 
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Poziomy albo części można wybrać również z menu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk lub 

ikonę. 

Rys. 4.2 Menu - podział wizualizacji na budynki i poziomy. 
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5. Oznaczenia czujek 

 Wizualizacja daje możliwość prezentacji w czasie rzeczywistym stanu wszystkich urządzeń 

znajdujących się na obiekcie. Na planie budynku znajdują się czujki, które  prezentują różne stany 

alarmowe, powiązane z konkretnymi kolorami. Po najechaniu  strzałką myszki na wybraną czujkę, 

wyświetla się nazwa czujki i pomieszczenia, w którym jest umieszczona. 

Podgląd nazwy czujki. 

 

 Oznaczenia te mają charakter informacyjny. W przypadku wystąpienia alarmu po najechaniu 

na ikonę elementu, który został wzbudzony, od razu będziemy znać numer i pomieszczenie w 

którym się znajduje. Podczas alarmu, ikona elementu zmieni swój stan i kolor. 

 W celu identyfikacji stanu elementu, należy wybrać y menu przycisk Legenda, gdzie 

przedstawiona jest zależność między kolorami ikon elementów a stanem jaki prezentują. 
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. 

Wizualizacja - legenda 
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6. Alarmy 

 Alarm w obiekcie zostaje zarejestrowany w dzienniku zdarzeń aktywnych kolorem 

czerwonym. Może to być sygnalizowane przez głośniki komputera sygnałem dźwiękowym. Ikona 

elementu będzie migać, dopóki centrala nie wyśle informacji o zmianie stanu czujnika na normalny. 

 W tabeli zapisane zostaną informacje pozwalające zidentyfikować miejsce  

i czas wystąpienia alarmu, a także osobę i czas potwierdzenia (reakcji). Do każdego powstałego 

alarmu użytkownik ma możliwość dopisać komentarz, pozostawiając tym samym informację 

o przyczynie alarmu. Wprowadzenie komentarza pozwala na potwierdzenie alarmu i usunięcie go 

z listy zdarzeń aktywnych. 

 

Wizualizacja - Alarmy 
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 Z poziomu czerwonego paska u dołu ekranu można wykonać kilka operacji. Podczas alarmu 

będą znajdować się tam dwie lub trzy ikony (nie pojawi się ikona strzałki, jeśli grafiki nie zostaną 

powiązane ze sobą). 

 

Ikony dolnego paska podczas alarmu 
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7. Zdarzenia 

 

 Sposób reakcji użytkownika jak i wszystkie reakcje z centrali alarmowej zostaną 

zarejestrowane w dziennikach użytkowników i zdarzeń. 

 

Wizualizacja - Zdarzenia 

 

 Dziennik zawiera ostatnie 2000 zdarzeń ze wszystkich monitorowanych systemów 

i obiektów. Rekordy prezentowane są według daty i czasu wystąpienia. Pozostałe przedstawiane dane 

pozwalają jednoznacznie wskazać miejsce i okoliczności wystąpienia alarmu 
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W dzienniku znajdują się takie informacje jak: 

➢ data/czas rejestracji zdarzenia, 

➢ data/czas wystąpienia zdarzenia, 

➢ nr centrali/pętli/elementu, 

➢ nazwa elementu, 

➢ nazwa zdarzenia, 

➢ opis. 

Wszystkie zapisywane dane można odszukać w Archiwum. 

 

 Archiwum 

 

Jest to pogram, który można uruchomić za pomocą ikony na pulpicie Windows : 

 lub za pomocą przycisku Archiwum na panelu Rejestry. 

 

 

System umożliwia wykonanie raportu z szablonu przy pomocy przycisku:  

Tworzenie szablonów opisane jest w oddzielnej instrukcji Archiwum. 

Wygenerowany raport można wydrukować, jeżeli w systemie zainstalowano drukarkę. 
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Raport w arkuszu kalkulacyjnym 
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8. Obsługa procedur alarmowych 

 

 

 Procedury przypisuje się do alarmu, natomiast alarmy do urządzenia. Potwierdzenie alarmu 

nie będzie możliwe bez uprzedniego wykonania procedur. Aby wykonać poszczególne kroki, należy 

dodać komentarze (jeżeli są one obowiązkowe, tj. oznaczone wykrzyknikiem) Komentarze te mogą 

być domyślne lub ręcznie wprowadzone przez użytkownika. Po uzupełnieniu wymaganych danych, 

możliwe będzie przejście dalej i końcowe potwierdzenie alarmu. Alarmy możemy potwierdzać 

pojedynczo lub możemy też potwierdzić wszystkie podobne alarmy. 


