
DSC Alarm Programlama Kılavuzu  
 

DSC Alarm Programlama şifresi  :5555 
DSC Alarm Kullanıcı şifresi : 1234 
 

DSC Alarm Sistemi Programlama menüsüne giriş için ; 

* ‘ a bas  8 ‘ e bas mühendislik şifresini gir. Tuş takımından onay sesi gelecek. Uzun bir bip 
sesi gelirse girdiğimiz programlama şifresi yanlıştır.  

Programlama şifresi bilinmiyorsa panelin resetlenerek fabrika değerlerine getirilmesi 
gerekmektedir. 

DSC Alarm sistemine tuş takımı üzerinden reset atmak için 
 
* – 8 – 5555 – 999 – 5555 – 999  tuşlanır panel tepki verip tuş takımından ses gelene kadar 
beklenir. 
 
Donanımsal reset atmak için 
 
Panel ana kartı üzerinde  zone 1 klemensi ve PGM1 klemensi boşaltılır panelin elektriği 
kesilir zone1 ve PGM1 klemens arası kısa devre edilir elektrik verilir tuş takımından ses 
gelene kadar beklenir elektrik kesilir kısa devre sökülüp normal bağlantılar yapılır elektrik 
tekrar verilir. 
 
Bölgelerin Programlanması :  
 
Programa girdikten sonra bölgeleri tanıtmak için 001 tuşlanmalıdır. 001 Tuşlandıktan sonra 2 
haneli zone özelliklerini 16 zone için peş peşe girilmelidir. ( Panel 6 bölge olsada 
programlama 16 zone varmış gibi yapılır, 6 cı bölgeden sonra 00 tanımı girilir.) 

DSC Zone Tipleri  : 

00 : Kullanılmayan Zone         01 : 1. Gecikmeli Zone       02 : 2. Gecikmeli Zone 
 
03 : Ani                                    04 : Saygılı                         05 : Saygılı Kısmi/Komple Kurulum 
 
08 : 24 Saat Yangın                11 : 24 Saat Hırsızlık                  12 : 24 Saat silahlı soygun   
 
13 : 24 Saat Gaz                     28 : 24 Saat Su Taşması 
 

Örnek: panelimizde 1. zonu gecikmeli, 2. zonu ani,3. zonu ani, 4. zonu siren 
sabotajı, 5.zonu panik butonu olarak kullanalım 6.zonu kullanmayalım. 

*8 –  5555 – 001-  01- 03 – 03 – 11 – 16 –  00  – 00 – 00 – 00 – 00 – 00 – 00 – 
00 – 00 – 00 – 00 – tuşlanır. Son komut girildiğinde panel otomatik olarak 
bir önceki menüye geri döner, programdan daha çıkmamış oluruz. 

 
 



 
Giriş Çıkış Sürelerinin Programlanması :  
 
Programlamada iken 005  tuşlanmalıdır. Panelde 1. Partition kullanıldığı için 1e basılarak 1. 
partışın  seçilmelidir.3 haneli saniye bazında 1.giriş gecikme süresi girilir ardından boşluk 
vermeden 3 haneli saniye bazında 2.giriş gecikme süresi girilir ardından boşluk vermeden 3 
haneli saniye bazında çıkış süresi verilmelidir. 

Örnek: Giriş süresini 15 saniye çıkış süresini 30 saniye verelim 

* – 8 – 5555 – 005 – 0 1 –  015 – 015 –  030  son konut girildiğinde panel 
otomatik olarak bir önceki menüye geri döner, programdan daha çıkmamış 
oluruz. 

Dirençsiz bağlantı programlanması :  
 
Programlamada iken 013 tuşlanır. Tuş takımı ekranında 3 – 5 – 6 – 7 nolu zone ışıkları 
yanar, 1 e basılarak 1 nolu zone ışığı yakılır ve # tuşuna basılır. 

 NOT: Zone bağlantılarında direç kullanılmaz ise bu programlamanın yapılması gerekir. 

Zone hareket algılama yaparken alarmın kurulması programı : 
 
 Programlamada iken 101 tuşlanır.  Tuş takımı ekranında 1 – 2 -3 – 4 ve 6  nolu zone ışıkları 
yanar, 5 e basılarak 5 nolu zone ışığı yakılır ve # tuşuna basılır. 
 
PGM Çıkışlarının aktif edilmesi  
 
Programlamada iken 009 tuşlanır ardından 01 01 tuşlanarak pgm çıkışları aktif edilir. 

DSC Alarm Paneli Telefon Arama Programı : 
 

  DSC Panel alarm esnasında 3 adet sabit yada cep telefonu arayabilir. 
 
1. telefon numarası için : Programlamada iken  301 tuşlanır ilk aranacak telefon numarası 
girilir ardından # tuşlanır .( cep telefonu numarası 0 la başlanarak girilmelidir. ) 

2. telefon numarası için : Programlamada iken  302 tuşlanır ilk aranacak telefon numarası 
girilir ardından # tuşlanır. 

3. telefon numarası için : Programlamada iken  303 tuşlanır ilk aranacak telefon numarası 
girilir ardından # tuşlanır. 

Programlamada iken 310 komutu tuşlanır altı defa 1 tuşlanır,  

 320 komutu tuşlanır otuz iki de 1 tuşlanır,  

 350 komutu tuşlanır 06 06 tuşlanır, 351 komutu tuşlanır  2 ve 3 tuşlanarak 
zone 2 ve zone 3 ışıkları yakılır ardında # tuşuna basılır,  

 380 Tuşlanır 5 tuşlanarak 5 nolu zone ışığı yakılır ardında # tuşuna basılır. 



 
 
 

DSC Alarm Paneli Merkezi Gözlem İstasyonu Programı : 
 

Programlamada iken  301 tuşlanır  1. receiver  numarası girilir # tuşuna basılır, 

302  tuşlanır  2. receiver  numarası girilir # tuşuna basılır, 

310 tuşlanır akont numarası yazılır ( akont numarası 4 haneli ise numaranın 
devamında  ) * 66 tuşlanır. 

311 tuşlanır 4 haneli akont numarası tekrar girilir, 

350 tuşlanır haberleşme formatı contac ID ise 03 03 SIA ise 04 04 tuşlanır. 

377 tuşlanır ardından 003 –  003 – 003 –  000 –  030 – 001 – 001 –  007 
–  030 –  # tışlanır. ( test sinyali ) 

378 tuşlanır ardından test sinyali saati girilir. ( 00 30 gibi ) 

380 tuşlanır 5 ve 6 nolu zone ışıkları 5 ve 6 ya basılarak  yakılır ardında # 
tuşlanır. 

381 tuşlanır 7 nolu ışık 7 tuşlanarak söndürülür ardından # tuşlanır. 

367 tuşlanır 1 nolu ışık 1 tuşlanarak yakılır ardından # tuşuna basılır. 

701 tuşlanır 1 ve 2 zone ışıkları 1 ve 2 tuşlanarak yakılır ardından # tuşuna 
basılır. 
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