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Morley-IAS Technisch Bulletin

Nieuwe softwareversie 8.59 voor ZXSe centrales
Morley-IAS  is verheugd een nieuwe sofwareversie 8.59 aan te kondigen voor de 

ZxSe centrale. Samen met deze lancering wordt ook een nieuwe configuratietool 

ter beschikking gesteld die beschikbaar is op Morley-IAS website en de Software 

Programmatie Kit (SPK), CD versie 12.07.

De ZXSe 8.59 software is beschikbaar in alle nieuwe centrales vanaf mei 2017. 

Deze versie omvat de volgende verbeteringen sinds versie 8.57: 

•	 Het niet-synchroon aansturen van System Sensor 'Advanced' 

protocol sirenes in meerdere zones, als er meer dan 15 

sirenes op de lus werden aangesloten, is opgelost.

•	 Een verbeterde open-lusbewaking geeft de plaats aan in de 

specifieke situatie, er zich een onderbreking voordoet tussen 

het laatste element en het uiteinde van de lusbekabeling.

•	 Correctie van het evenement "Confirmed Fire" –  " de parameter " 

Zone Brand" werd niet correct overgedragen tussen PC en centrale.

•	 De software werd aangepast opdat de geïntegreerde 

sirenekringen niet meer worden aangestuurd na 

het geven van een kortsluitingsmelding.

•	 Een probleem in de software is opgelost om een mogelijke 

kortstondige activatiepuls uit te sluiten die kon voorkomen 

in specifieke gevallen als er actieve herhaalborden 

aangesloten zijn op Sub-masters/Slave centrales.

•	 De PC configuratietools ondergingen een update voor 

weergave van het nieuwe "Honeywell Morley-IAS" logo .
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Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed
aan de opmaak van dit document, zien wij af van
iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze
informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden
gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel
kunt u best contact opnemen met onze diensten.

Compatibiliteit

Compatibiliteitstabel tussen centrale en configuratiesoftware

VERSIE CENTRALE VERSIE ZX CONFIGURATIESOFTWARE

6.24 6.23 6.22 6.21 6.20 6.19 6.18 6.17 6.16 6.15 6.12 6.11 5.06 4.22

ZX1E/SE
ZX2E/SE
ZX5E/SE

834 => 859         

ZX1E/SE
ZX2E/SE
ZX5E/SE

833          

818 => 832           

812            

810            

ZXA
ZXE

778 

600 => 762 

560 => 599 

VERSIE SPK  VERSIE CENTRALE VERSIE ZX CONFIGURATIESOFTWARE LBC

12.07 859 Fire 6.24 3.10

12.04 845 Fire 6.21 3.03

12.03 840 Fire 6.20 3.02

12.02 840 Fire 6.19 3.01

12.01 836 Fire 6.18 3.01

11.08 836 Fire 6.18 3.01

11.07 834 Fire 6.17 3.01

834 Fire 6.16 3.01

Merk op dat deze nieuwe mogelijkheden niet beschikbaar 

zijn in de vorige configuratiesoftware. Om die reden is het 

raadzaam altijd te upgraden naar de laatste versie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u 

verdere vragen of ondersteuning nodig heeft.


