ANMÄRKNING: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas,
dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom hela manualen.
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SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR SERVICEPERSONAL
VARNING: VID ANVÄNDNING AV UTRUSTNING, AVSEDD ATT ANSLUTAS TILL ETT PUBLIKT TELENÄT, FINNS DET VISSA
GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSDETALJER MAN ALLTID BÖR TÄNKA PÅ. LÄS IGENOM DE SÄKERHETSINSTRUKTIONER
SOM MEDFÖLJER DENNA PRODUKT OCH SPARA DEM FÖR EVENTUELLT FRAMTIDA BEHOV. GLÖM INTE ATT
INFORMERA ANVÄNDARE OM VAD DESSA SKA TÄNKA PÅ NÄR PRODUKTEN ÄR TAGEN I BRUK.
Välj en lämplig monteringsplats för centralapparaten
Observera följande riktlinjer:
•
Försök att hitta en lämplig monteringsplats i närheten av ett strömuttag och telejack.
•
Välj en plats som inte är utsatt för stötar eller vibrationer.
•
Montera centralapparaten på en plan, lodrät yta och följ instruktionerna för montering.
UNDVIK att montera enheten så att personer som passerar kan skada systemets kablar.
UNDVIK att montera centralapparaten i direkt närhet av värmeaggregat, luftkonditioneringsaggregat, fläktar och/eller kylskåp/
frysar.
UNDVIK att koppla in centralapparatens strömförsörjning på samma grupp (säkring) som stora strömförbrukare.
UNDVIK att montera centralapparaten där den är utsatt för direkt solljus, hetta, fukt, ångor, kemikalier eller smuts.
UNDVIK att montera centralapparaten i direkt närhet av vatten (t.ex. dusch, tvätt- eller diskho, i en fuktig källare, vid en simbassäng
e. likn.).
UNDVIK att montera denna utrustning och dess tillbehör utrymmen där det finns explosionsrisk.
UNDVIK att koppla in centralapparaten till elektriskt uttag som styrs av en strömbrytare av något slag, t.ex. ett tidur.
UNDVIK att montera utrustningen i närheten av radiostörande källor.
Att tänka på under installation
•
•
•
•

UNDVIK att jobba med el eller telekablar under pågående åskväder.
UNDVIK att vidröra avisolerade telekablar eller kopplingspunkter för dessa om de inte först kopplats bort i telejacket.
Dra alltid kablar så de inte riskerar att utsättas för stötar och slitage. Tänk på att kablar inte ska monteras så de är för spända.
Använd endast det nätaggregat som medföljer denna utrustning. Andra nätaggregat kan orsaka skador.

DET FINNS INGEN HUVUDSTRÖMBRYTARE MONTERAD PÅ CENTRALAPPARATEN. DET JACKBARA NÄTAGGREGATET
ANVÄNDS JUST FÖR ATT MAN SNABBT SKA KUNNA KOPPLA BORT MATNINGSSPÄNNINGEN OM DETTA BEHÖVS. DET
ÄR DÄRFÖR MYCKET VIKTIGT ATT ELUTTAGET ÄR LÄTT ATT KOMMA ÅT OCH ATT DET INTE BLOCKERAS.
VIKTIGT PÅPEKANDE!
Denna utrustning, PC1616/PC1864 ska installeras och
användas i en miljö som har maximalt föroreningsgrad 2 och
överspännings-kategori ll på ICKE EXPLOSIONSFARLIGA
PLATSER inomhus. Utrustningen är gjord för direkt anslutning
i eluttag och all installation, service och reparation ska utföras
av kompetent servicepersonal. Med kompetent servicepersonal avses en person som har teknisk utbildning och tillräcklig erfarenhet för denna typ av arbetsuppgifter för att kunna
reducera risker både för sig själv och andra. Det finns inga
delar som användare själv kan byta ut eller reparera.

Kablar som används i systemet ska ha isolering av PVC, TFE,
PTFE, FEP, Neoprten eller Polyamid.
D 8WUXVWQLQJHQ P§VWH YDUD IDVW PRQWHUDG LQQDQ GHQ WDV L EUXN
E .DEODUE¸UI¸UO¦JJDVS§V§GDQWV¦WWDWWGHLQWH¦UNUDIWLJW
VS¦QGDRFKHOOHURUVDNDUGUDJVS¦QQLQJS§DQVOXWQLQJDUQDV§
GHGUDUORVVSOLQWDUQDHOOHUV§DWWGHVVLVROHULQJNDQVNDGDV
F 8WWM¦QWDEDWWHULHUVNDO¦PQDVWLOO§WHUYLQQLQJVFHQWUDO
G ,QQDQQ§JRQIRUPDYVHUYLFHXWI¸UV.233/$%257DOO
VS¦QQLQJVPDWQLQJRFKWHOHNDEODU
H 8QGYLNDWWSODFHUDNDEODUGLUHNW¸YHUNUHWVNRUWHWL
NDSVOLQJHQ

Fasta elinstallationer får endast utföras av behörig elektriker enligt gällande föreskrifter.
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Avsnitt 2: Installation & Kabeldragning
Denna installationguide förklarar grundläggande funktioner i centralapparaterna PC1616 och PC1864, samt hur det går till att programmera
dessa. Du kan också på följande sidor få hjälp och tips på hur du kopplar in de olika modulerna, detektorerna, sirenerna etc. i centralapparaten,
samt information om hur du ansluter extra utrustning.
Anslut ej inkommande ström förrän alla inkopplingar är gjorda.
Centralapparaterna PC1616 och PC1864 uppfyller kraven i larmklass 2, miljöklass II enligt SSF 1014 utgåva 3, och EN50131-1:1996, TS501313:2003 and EN50131-6:1997.
Den här produkten uppfyller kraven för utrustning enligt EN50131-1 klass II, grad 2: standarderna TS50131-3:2003, EN50131-6:1997.
Enheten är lämplig för användning i system med följande alternativ:
•
A (kräver två larmdon samt intern uppringare inkopplad)
•
B (kräver självförsörjande larmdon samt intern uppringare inkopplad)
•
D (kräver larmsändare T-Link TL250, TL260, TL265, GS2060 med kryptering aktiverad)

Medfoljer Centralapparat
Ant. 1 
Ant. 1 
Ant. 1 
Ant. 2 
Ant. 4 
Ant. 16 
Ant. 1 
Ant. 1 

Kapsling
Installationguide
Handhavarinstruktion
Etikett kapsling
Distanser till kretskort
Motstånd 5,6 kohm
Motstånd 2,2 kohm
Motstånd 1,0 kohm

Specifikation
Temp. område ............................ 0°C-49°C
Luftfuktighet (Max)....................... 93%R.H.
Matningspänning .. 16.5VAC/40VA @50Hz
Strömförbrukning...................85mA (nom.)
Aux+ ..................................12VDC/500mA
Sirenutgången ....................12VDC/700mA

PC1616

PC1864

Sektioner på huvudkort

6

8

Trådbundna sektioner

16 (1xPC5108)

64 (7xPC5108)

Trådlösa sektioner

32

32

Knappsatssektion





PGM-utgångar huvudkort

PGM 1 - 50mA
PGM 2 - 300mA

PGM 1, 3, 4 - 50mA
PGM 2 - 300mA

PGM-utgångar PC5208 &
PC5204

8x50mA (PC5208)
4x500 mA (PC5204)

8x50mA (PC5208)
4x500 mA (PC5204)

Knappsatser

8

8

Områden

2

8

Användarkoder

47 + Masterkod

94 + Master Codes

Händelseminne

500 Händelser

500 Händelser

Matningspänning

16.5VAC/40VA

16.5VAC/40VA

4Ah / 7Ah/14AHr

4Ah / 7Ah/14AHr

12V/700 mA (cont)

12V/700 mA (cont)

Batteri
Sirenutgången

KOMPATIBLA ENHETER
Knappsatser (Bakåtkompatibel med alla Powerknappsatser)

Moduler

PK5500 Knappsats........................................................... 125mA (max.)
PK5508 LED Knappsats................................................... 125mA (max.)
LCD5511 Knappsats symbol............................................. 85mA (max.)
LED5511 Knappsats lysdiod ........................................... 100mA (max.)
RFK5500 Keypad ............................................................. 135mA (max.)
Kapslingar
PC5003C....................................................................... 248x298x78mm
PUC1.......................................................................... 315x 319x100mm

TL-250/TL300 ................................................................ 275/350mA
GS2060/GS2065 (GPRS/GSM) .............................................. 65mA
GS2060-SM (GPRS) ............................................................... 90mA
TL260GS/TL265GS (Ethernet/GPRS) .................................. 100mA
TL260-SM (Ethernet)............................................................. 100mA
TL260GS-SM (Ethernet/GPRS) ............................................ 120mA
RF5132-433 Radiomottagare ............................................... 125mA
RF5108-433 Radiomottagare ............................................... 125mA
PC5108 Sektionskort ............................................................. 30mA
PC5200 Matningskort.............................................................. 20mA
PC5204 Matningskort/utgångskort .......................................... 30mA
PC5208 Transistorkort ........................................................... 50mA

,QVWDOODWLRQ
Börja med att montera eventuella extra moduler i centralapparatens kapsling med hjälp av medföljande plastdistanser. Montera därefter
centralapparatens kapsling på en torr, undanskymd plats. Installera övrig utrustning i den ordning som visas på följande sidor. Anslut EJ
inkommande ström förrän all installation är utförd.
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.DEHODUHDPPð
$QYlQGVWDQGDUGNDEHOXWDQVNlUPW\S(//;%HOOHUOLNQDQGH

0RGXOHUQDNDQDQVOXWDVSDUDOOHOOWVHULHOOWHOOHUPHG7NRSSOLQJ
0D[DYVWnQGPHOODQPRGXORFKFHQWUDODSSDUDWlU
PHWHU
0D[WRWDONDEHOOlQJGSn'$7$.20lUPHWHU





























 



 
.DEHODUHDPPð
$QYlQGVWDQGDUGNDEHOXWDQVNlUPW\S(//;%HOOHUOLNQDQGH

0RWVWnQGHWLNDEHOQInUHM|YHUVWLJDRKPVHWDEHOOQHGDQ
































































6HNWLRQVW\SHUSURJUDPPHUDVLVHNYHQV>@>@
2EDODQVHUDGHHOEDODQVHUDGHVOLQJRUSURJLVHNYHQV>@RSWLRQ


(QNHOHOOHUGXEEHOEDODQVHUDGHVOLQJRUSURJLVHNYHQV>@RSWLRQ



%DODQVHULQJHQI|UVHNWLRQNDQEHVWlPPDVLQGLYLGXHOOWI|UYDUMH
VHNWLRQ'HWWDJ|UVLVHNYHQV>@>@RSWLRQRFK
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3*0 P$




















 





























.ODVV%|YHUYDNDGVWU|PEHJUlQVDG
0DWQLQJVVSlQQLQJ9'&
6WU|PI|UEUXNQLQJ  P$ 0$;
%DODQVHULQJVPRWVWnQG
6OLQJPRWVWnQG   0$;
,PSHGDQVYLOD  
,PSHGDQVODUP   0$;
6WU|PI|UEUXNQLQJODUP P$ 0$;
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2.11 Inkoppling av kolmonoxiddetektor
STRÖM

CO-DETEKTOR

- +

LARM

NC

C

FEL

NO NC

C

NO

(SEOL TYP 41)

-

RM-1/RM-2
ÖVERVAKNINGSRELÄ
STRÖMSLINGA
(12 VDC, 35 mA)

SEOLMOTSTÅND
(5 600 ohm)

+

SEKTIONSINGÅNG

Z COM

+-

AUX

PC1616/1832/1864

LARMINIT.
SLINGMOTSTÅND
100 ohm

Centralapparaterna PC1616/1832/1864 v4.5 har stöd för
trådbundna och trådlösa CO-detektorer från DSC.
Använd endast fast inkopplade detektorer som är
kompatibla med AUX-utgångsspänningen för
centralapparaterna från DSC.
För anslutning av flera enheter måste kablarna mellan
CO-detektorerna brytas. Spänningsövervakningsreläet
måste strömsättas från den sista detektorn i slingan.
Använd endast de trådlösa CO-detektormodellerna
WS4913 och WS8913 från DSC. En trådlös radiomottagare
(RFK5500-868/433, RF5132-868/433) måste vara ansluten
i systemet.
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$OODV\VWHPHWVNQDSSVDWVHUNDQDQYlQGDVI|USURJUDPPHULQJHOOHUVHVWDWXV
.QDSSVDWVHUPHGO\VGLRGHUDQYlQGHUGLRGHUQDI|UDWWLQGLNHUD
IXQNWLRQHUHOOHUVWDWXV.QDSSVDWVHUPHGNODUWH[WGLVSOD\JHUHQEHVNULYDQGHWH[W|YHUVWDWXVHQLV\VWHPHW

'HWWDDYVQLWWJHUHQEHVNULYQLQJDYROLNDDQYlQGDUIXQNWLRQHU
9LGIHOVODJWU\FN>@I|UDWWnWHUVWlOODLQVODJQDI|UV|NRFKE|UMDRPSnQ\WW

$YVQLWW±%RUWDWLOONRSSOLQJ
'ULIWNODUPnVWHLQGLNHUDI|UDWWWLOONRSSOLQJVNDOONXQQDVNH2PVnHMlUIDOOHWVHWLOODWWODUPDGHG|UUDURFKI|QVWHUVWlQJVHOOHUI|UELNRSSODV


%RUWDWLOONRSSOLQJNDQVNHSnWYnVlWWDQWLQJHQYLDHQIXQNWLRQVNQDSSDOWHUQDWLYWDQJHVHQKDQGKDYDUNRGYDUHIWHUXWSDVVDJH

VNHUJHQRPHQI|UGU|MGVHNWLRQWH[HQWUpG|UUHQ2P)HOLQGLNHUDUGnWLOONRSSOLQJVNHUNRPPHUVXPPHUQJHHQVHNXQGHUOnQJVLJQDO

I|UDWWXSSPlUNVDPPDGHWWD9LGWLOONRSSOLQJNRPPHU7LOOLQGLNHULQJHQWlQGDVRFKRP)HOLQGLNHUDUNRPPHUGHQQDDWWVOlFNDV
2PWLOONRSSOLQJVNHUPHGKDQGKDYDUNRGRFKGHWILQQV%RUWD+HPPDVHNWLRQHUSURJUDPPHUDGHNRPPHU)|UELNRSSOLQJWlQGDVRFKVOlFNV
I|UVWGnHQI|UGU|MGVHNWLRQ|SSQDVRFKVWlQJV2PIXQNWLRQHQXWSDVVHULQJVVXPPHUlUYDOGNRPPHUNQDSSVDWVHQVVXPPHUOMXGDJnQJ

YDUMHVHNXQGXQGHUXWSDVVHULQJVWLGHQ RFKJnQJHUSHUVHNXQGXQGHUGHVLVWDVHNXQGHUQD

I|UDWWSnPLQQDDQYlQGDUHQRPDWWOlPQDREMHNWHW

$YVQLWW±+HPPDWLOONRSSOLQJ
'ULIWNODUPnVWHLQGLNHUDI|UDWWWLOONRSSOLQJVNDOONXQQDVNH2PVnHMlUIDOOHWVHWLOODWWODUPDGHG|UUDURFKI|QVWHUVWlQJVHOOHUI|UELNRSSODV

+HPPDWLOONRSSOLQJNDQVNHSnWYnVlWWDQWLQJHQYLDHQIXQNWLRQVNQDSSDOWHUQDWLYWJHQRPDWWHQKDQGKDYDUNRGDQYlQGV2PWLOONRSSOLQJVNHU



YLDNRGInUXWSDVVDJHJHQRPI|UGU|MGVHNWLRQGlUHIWHU(-VNH2P)HOLQGLNHUDUGnWLOONRSSOLQJVNHUNRPPHUVXPPHUQJHHQVHNXQGHUOnQJVLJQDO
I|UDWWXSSPlUNVDPPDGHWWD9LGWLOONRSSOLQJNRPPHU)|UELNRSSOLQJVDPW7LOOLQGLNHULQJHQWlQGDVRP)HOLQGLNHUDUNRPPHUGHQQDDWWVORFNQD

2PKHPPDWLOONRSSOLQJVNHUPHGKMlOSDYHQIXQNWLRQVNQDSSNRPPHUVXPPHUQLNQDSSVDWVHQHMOMXGDXQGHUXWSDVVHULQJVWLGHQ2PWLOONRSSOLQJ

VNHUPHGKDQGKDYDUNRGNRPPHUVXPPHUQOMXGDXQGHUXWSDVVHULQJVWLGHQRPIXQNWLRQHQXWSDVVHULQJVVXPPHUlUYDOG


$YVQLWW±)UnQNRSSOLQJ
'nDQYlQGDUHQSDVVHUDULQJHQRPHQVHNWLRQSURJUDPPHUDGVRP)|UGU|MGNRPPHUVXPPHUQLNQDSSVDWVHQOMXGDLKnOODQGH VDPWHQH[WUDSXOVWRQ

XQGHUGHVLVWDVHNXQGHUQD I|UDWWSnPLQQDRPIUnQNRSSOLQJ)UnQNRSSOLQJVNHUJHQRPDWWJLOWLJKDQGKDYDUNRGDQJHV2PGHWVNHWWHWWODUP

XQGHUWLGHQODUPHWYDULWWLOONRSSODWNRPPHU/DUPPLQQHVLQGLNHULQJHQDWWO\VDVDPWODUPDQGHVHNWLRQHUEOLQND2PNQDSSVDWVHQlUDYPRGHOO

NODUWH[WGLVSOD\NRPPHUWH[WHQ³/DUPLPLQQHW´YLVDV7U\FN>@I|UDWWnWHUJnWLOO'ULIWNODU

$YVQLWW±> @.RPPDQGRQ
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

@>@
@>@
@>@
@>@
@>@
@>@
@>@>[@
@>@
@>@>NRG@
@>@

)|UELNRSSOLQJ )UnQNRSSODWOlJH cWHULQNRSSOD%RUWD+HPPDVHNWLRQHU 7LOONRSSODWOlJH
$YOlVDIHOLV\VWHPHW
$YOlVDODUPPLQQH
'LQJGRQJLQXUNRSSOLQJ
+DQGKDYDUNRGHU
([WUDIXQNWLRQHU
0DQXHOODXWJnQJDU
3URJUDPPHULQJVOlJH
+HPPDWLOONRSSOLQJXWDQLQSDVVHULQJVWLG
6QDEEWLOOVODJ )UnQNRSSODWOlJH 6QDEEXWJnQJ 7LOONRSSODWOlJH

> @>@)|UELNRSSOLQJcWHULQNRSSOD%RUWD+HPPDVHNWLRQHU YRO\PVN\GGHW

/\VGLRGNQDSSVDWV
7U\FN> @>@I|U)|UELNRSSOLQJ2PIXQNWLRQHQ³.RGI|UDWWI|UELNRSSOD´lUYDOGDQJHNRG)|UELNRSSOLQJNRPPHUDWWE|UMDEOLQND

)|UDWWI|UELNRSSODHQVHNWLRQDQJHVHNWLRQVQXPUHWPHGWYnVLIIURUNQDSSVDWVHQNRPPHUGnWlQGDPRWVYDUDQGHVLIIUD

'nYDODYVHNWLRQlUIlUGLJWWU\FN>@I|UDWWDYVOXWD)|UELNRSSOLQJNRPPHUO\VDIDVW
(QI|UELNRSSODGVHNWLRQNRPPHUHMDWWO|VDODUPVDERWDJHHOOHUIHO

.ODUWH[WGLVSOD\
7U\FN> @>@I|U)|UELNRSSOLQJ2PIXQNWLRQHQ³.RGI|UDWWI|UELNRSSOD´lUYDOGDQJHNRG.QDSSVDWVHQNRPPHUYLVDWH[WHQ³9lOMVHNWLRQ´
VDPWWH[WHQI|UGHQDNWXHOODVHNWLRQHQ2PVHNWLRQHQlU|SSHQNRPPHUERNVWDYHQgYLVDVLQHGUHK|JUDK|UQHWRFKRPVHNWLRQHQlU
I|UELNRSSODGYLVDVERNVWDYHQ)%OlGGUDWLOO|QVNDGVHNWLRQRFKWU\FN>

@I|UDWWlQGUDVWDWXV'nYDODYVHNWLRQlUIlUGLJWWU\FN>@I|U

DWWDYVOXWD(QI|UELNRSSODGVHNWLRQNRPPHUHMDWWO|VDODUPVDERWDJHHOOHUIHO

<WWHUOLJDUHYDOYLGI|UELNRSSOLQJ
8SSUHSD)EN
7U\FN>@8SSUHSDI|UELNRSSOLQJDYGHVHQDVWHI|UELNRSSODGHVHNWLRQHUQD
cWHUVWlOOD)EN 7U\FN>@cWHUVWlOODOODI|UELNRSSODGHVHNWLRQHU
6SDUD)EN
7U\FN>@6SDUDGLWWYDOLHQI|UELNRSSOLQJVJUXSS
$NWLYHUDUVSDUDG 7U\FN>@$NWLYHUDUVSDUDGI|UELNRSSOLQJVJUXSS
gYHUIDOOVVHNWLRQHUNDQHMWLOOK|UDHQI|UELNRSSOLQJVJUXSS

cWHULQNRSSOD%RUWD+HPPDVHNWLRQHU7U\FN> @>@GnV\VWHPHWlU+HPPDWLOONRSSODWI|UDWWlQGUDWLOO%RUWDWLOONRSSODW

6\VWHPHWNRPPHUDWWnWHULQNRSSOD%RUWD+HPPDVHNWLRQHUQDHIWHUGHWDWWXWSDVVHULQJVWLGHQUlNQDWQHU
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> @>@$YOlVDIHO
9lQOLJHQVHELODJD%I|UHQGHWDOMHUDGEHVNULYQLQJDYYLONDIHOFHQWUDODSSDUDWHQNDQLQGLNHUD
7U\FN>@I|UDWWEHNUlIWDRFKJnYLGDUH*HQRPDWWWU\FND>@J|UPDQGHWP|MOLJWDWWnWHUODUPDSnVDPWVnVSDUDVHQKlQGHOVH

RPGHWWDLKlQGHOVHPLQQHW(WW'$7$.20IHOSnVHNWLRQVXWE\JJQDGNDQHMEHNUlIWDVSnGHWWDVlWW2PRSWLRQLVHNYHQV>@lUWlQG
NRPPHUHMKHOOHUHWW%DWWHULIHOHOOHUHWW1lWIHONXQQDEHNUlIWDVSnGHWWDVlWW

7U\FN>@L)HOPHQ\QI|UDWWJnGLUHNWWLOOLQVWlOOQLQJDYWLGRFKGDWXP'HQQDIXQNWLRQlUWLOOJlQJOLJGnIHOLQGLNHUDU.ORFNDQJnUIHO



> @>@$YOlVDODUPPLQQH
/DUPPLQQHVLQGLNHULQJHQO\VHUGnODUPXWO|VWVXQGHUVHQDVWHWLOONRSSOLQJHQ7U\FN> @>@PLQQHVLQGLNHULQJHQEOLQNDURFKNQDSSVDWVHQ

YLVDUYLONDVHNWLRQHUVRPO|VWODUP
/DUPPLQQHWUDGHUDVYLGQlVWDWLOONRSSOLQJ

> @>@'LQJGRQJLQXUNRSSOLQJ
7U\FN> @>@.QDSSVDWVHQNRPPHUOMXGDNRUWDSLSYLGLQNRSSOLQJDYIXQNWLRQHQRFKHWWVHNXQGHUOnQJWSLSYLGXUNRSSOLQJ
6DPPDIXQNWLRQNDQXWI|UDVPHGKMlOSDYIXQNWLRQVNQDSSJHQRPDWWKnOODGHQQDLQWU\FNWLVHNXQGHU

> @>@+DQGKDYDUNRGHU
7DEHOOHQYLVDUWLOOJlQJOLJDKDQGKDYDUNRGHU
.RG


>@>@>@>@
>@

7\S
)XQNWLRQ
$QYlQGDUNRG 7LOONRSSOD)UnQNRSSOD
0DVWHUNRG$OODIXQNWLRQHU

3URJUDPPHULQJDYKDQGKDYDUNRGHU
/\VGLRGNQDSSVDWV
7U\FN> @>@>0DVWHUNRG@SURJUDPNRPPHUEOLQND$QJHGlUHIWHUNRGQXPUHWPHGWYnVLIIURURFKPRWVYDUDQGHVLIIUDNRPPHUEOLQND


7U\FNLQQ\NRGHOOHUVLIIURUHOOHUWU\FN> @I|UDWWUDGHUDEHILQWOLJNRG(IWHUDWWQ\NRGWU\FNWVLQNRPPHUPRWVYDUDQGHVLIIUDO\VD

IDVWI|UDWWYLVDDWWNRGILQQVSURJUDPPHUDG
2PNRGUDGHUDWVNRPPHUPRWVYDUDQGHVLIIUDDWWVORFNQD7U\FN>@I|UDWWDYVOXWD



.ODUWH[WGLVSOD\
7U\FN> @>@>0DVWHUNRG@.QDSSVDWVHQNRPPHUYLVDI|UVWDP|MOLJDKDQGKDYDUNRG NRG RFKlYHQHWW3LQHGUHK|JUDK|UQHWRPNRGHQlU
SURJUDPPHUDGVHGDQWLGLJDUH%OlGGUD HOOHUWU\FNNRGQXPUHW WLOO|QVNDGNRGRFKWU\FN> @WU\FNLQQ\NRGHOOHUVLIIURUHOOHUWU\FN> @
I|UDWWUDGHUD2PIOHUNRGHUVNDOOSURJUDPPHUDVEOlGGUDYLGDUHWLOOQlVWDRFKXSSUHSDHQOLJWRYDQ


'nDOODNRGHUlUSURJUDPPHUDGHWU\FN>@I|UDWWDYVOXWD

3URJUDPPHUDRPUnGHVWLOOK|ULJKHW
7U\FN> @>@>0DVWHUNRG@>@I|OMWDYNRGSODWVHQ WYnVLIIURU .QDSSVDWVHQNRPPHUGnWlQGDVLIIUDQI|UGHWGHRPUnGHQNRGHQKDUEHK|ULJKHW

I|U7H[RPGLRGO\VHUEHW\GHUGHWDWWNRGHQlUEHK|ULJLRPUnGH)|UDWWlQGUDEHK|ULJKHWHQWU\FNSnVLIIUDQPRWVYDUDQGHGHWRPUnGHW

GlUNRGHQ HM VNDOOYDUDEHK|ULJI|UDWWlQGUD'nUlWWEHK|ULJKHWlUYDOGWU\FN>@I|UDWWDYVOXWD
)|UDWWSURJUDPPHUDWLOOK|ULJKHWI|U\WWHUOLJDUHNRGWU\FN>@RFKXSSUHSDSURFHGXUHQOLJWRYDQ
'nDOODNRGHUlUIlUGLJDWU\FN>@I|UDWWDYVOXWD

3URJUDPPHUDNRGHJHQVNDSHU
7U\FN> @>@>0DVWHUNRG@>@I|OMWDYNRGSODWVHQ

WYnVLIIURU 
.QDSSVDWVHQNRPPHUWlQGDXSSVLIIURUPRWVYDUDQGHGHHJHQVNDSHUVRPlUDNWLYHUDGHI|UYDOGNRG
'LRG
'LRG
'LRG
'LRG
'LRG
'LRG
'LRG
'LRG

>@
>@
>@
>@
>@
>@
>@
>@



0DVWHUIXQNWLRQ
+RWNRG
)|UELNRSSOLQJ
$QYlQGVHM
$QYlQGVHM
$QYlQGVHM
6LUHQYDUQLQJYLGWLOOIUnQNRSSOLQJ
(QJnQJVNRG.RGHQUDGHUDVDXWRPDWLVNWHIWHUXWSDVVHULQJVWLGHQVVOXWRPNRGHQDQYlQGVI|UWLOONRSSOLQJ2PNRGHQ


DQYlQGVI|UIUnQNRSSOLQJUDGHUDVGHQYLGQlVWDWLOONRSSOLQJ.DQHQGDVWDQYlQGDVSnNRG

)|UDWWlQGUDNRGHJHQVNDSHUWU\FNVLIIUDQPRWVYDUDQGHGHQHJHQVNDSVRPVNDOOlQGUDV7U\FN>@I|UDWWDYVOXWD
)|UDWWSURJUDPPHUDHJHQVNDSHUI|U\WWHUOLJDUHNRGWU\FN>@I|OMWDYNRGSODWVHQ WYnVLIIURU VDPWYDOHQOLJWRYDQ7U\FN>@I|UDWWDYVOXWD
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> @>@±([WUDIXQNWLRQHU
7U\FN> @>@>0DVWHUNRG@I|OMWDYVLIIUDQPRWVYDUDQGHGHQIXQNWLRQVRPVNDOOSURJUDPPHUDV
>@

7LGRFKGDWXP7U\FNLQDNWXHOOWLGRFKDNWXHOOWGDWXPHQOLJWI|OMDQGH>7700@>00''cc@


>@

$XWRPDWLVN7LOOIUnQNRSSOLQJ,QXUNRSSODG.QDSSVDWVHQOMXGHUNRUWDSLSYLGLQNRSSOLQJVDPWVHNXQGHUYLGXUNRSSOLQJ




>@

$XWRWLOONRSSOLQJVWLGGDJ7U\FNVLIIUDPRWVYDUDQGH|QVNDGGDJ  6|QGDJ
 0nQGDJHWF I|OMWDYWLOONRSSOLQJVWLGHQ 7700 

>@

6\VWHPWHVW)|OMDQGHXWI|UV6LUHQXWJnQJHQVXPPHUQRFKDOODNQDSSVDWVHQVO\VGLRGHUDNWLYHUDVXQGHUVHNXQGHU7HVWDYFHQWUDO

DSSDUDWHQVEDWWHULVDPWUDSSRUWHULQJDYWHVWNRGWLOOODUPFHQWUDO RPGHWWDlUSURJUDPPHUDW 

>@

gSSQDI|UIMlUUVHUYLFH&HQWUDODSSDUDWHQ|SSQDUI|UIMlUUVHUYLFHXQGHUWLPPDU

>@

6WDUWDIMlUUVHUYLFH&HQWUDODSSDUDWHQULQJHUIMlUUVHUYLFHGDWRUQ NUlYHUDWWGDWRUQUHGDQVWnULYlQWHOlJHI|UDWWIXQJHUD 

>@

$QYlQGVHM

>@

*nQJWHVWLQXUNRSSOLQJ.QDSSVDWVHQOMXGHUNRUWDSLSYLGLQNRSSOLQJVDPWVHNXQGHUYLGXUNRSSOLQJ




'nNODUWH[WGLVSOD\DQYlQGV%OlGGUDWLOO|QVNDGIXQNWLRQRFKWU\FN> @

([WUDIXQNWLRQHUI|UNODUWH[WGLVSOD\
)|OMDQGHH[WUDIXQNWLRQHUILQQVWLOOJlQJOLJDGnNODUWH[WGLVSOD\DQYlQGV
+lQGHOVHPLQQH
/MXVNRQWUROO
.RQWUDVWNRQWUROO
6XPPHUNRQWUROO


9LVDUGHVHQDVWHKlQGHOVHUQD
$QYlQGVI|UDWWMXVWHUDOMXVVW\UNDQ
$QYlQGVI|UDWWMXVWHUDNRQWUDVWHQ
$QYlQGVI|UDWWMXVWHUDVXPPHUWRQHQ

)|UDWWMXVWHUDVXPPHUQSnNQDSSVDWVHUXWDQNODUWH[WGLVSOD\

XWRP3.VHULHQ WU\FNRFKKnOO>

@LQWU\FNW'n|QVNDGWRQ
OMXGHUVOlSSNQDSSHQ)|U3.VHULHQVNQDSSVDWVHUMXVWHUDVVXPPHUWRQHQUHVSOMXVVW\UNDQJHQRP>

@>@>0DVWHUNRG@RFK
GlUHIWHU>@I|UDWWEOlGGUDWLOO|QVNDGVXPPHUWRQHOOHU>!@I|UDWWEOlGGUDWLOO|QVNDGOMXVVW\UND

)|UDWWDYVOXWDWU\FN>@

> @>@>[@0DQXHOODXWJnQJDU 

7U\FN> @>@>[@2PIXQNWLRQHQ³.RGNUlYV´lUYDOGVOnGlUHIWHULQJLOWLJKDQGKDYDUNRG&HQWUDODSSDUDWHQDNWLYHUDUYDOG3*0XWJnQJ

> @>@3URJUDPPHULQJVOlJH
7U\FN> @>@>,QVWDOODW|UVNRG@I|UDWWJnLQLSURJUDPPHULQJVOlJH+XUSURJUDPPHULQJVNHUVHYLGDUHLDYVQLWW

> @>@>+DQGKDYDUNRG@+HPPDWLOONRSSOLQJXWDQLQSDVVHULQJVWLG
7U\FN> @>@>+DQGKDYDUNRG@6\VWHPHWJ|UHQ+HPPDWLOONRSSOLQJRFKWDUVDPWLGLJWERUWLQSDVVHULQJVWLGHQSnI|UGU|MGDVHNWLRQHU

$OODVHNWLRQHUSURJUDPPHUDGHVRPI|UGU|MGDNRPPHULVWlOOHWIXQJHUDVRPGLUHNWODUPDQGH7LOOGLRGHQSnNQDSSVDWVHQNRPPHUEOLQND

I|UDWWLQGLNHUDDWWV\VWHPHWlUWLOONRSSODWXWDQLQSDVVHULQJVWLG

> @>@6QDEEWLOONRSSOLQJ6QDEEXWJnQJ
6QDEEWLOONRSSOLQJ,IUnQNRSSODWOlJHWU\FN> @>@I|UWLOONRSSOLQJ
6QDEEXWJnQJ,WLOONRSSODWOlJHWU\FN> @>@I|UVQDEEXWJnQJ8QGHUGHPLQXWHUVRPI|OMHUNRPPHUV\VWHPHWWLOOnWDHQSDVVDJHJHQRP

HQI|UGU|MGVHNWLRQXWDQDWWLQSDVVHULQJVWLGSnE|UMDV

$YVQLWW)XQNWLRQVNQDSSDU
.QDSSVDWVHUQDKDUIHPSURJUDPPHUEDUDIXQNWLRQVNQDSSDU'HVVDNQDSSDUIXQNWLRQHUNDQlYHQDNWLYHUDVJHQRPDWWVLIIURUQDKnOOV

LQWU\FNWXQGHUWYnVHNXQGHU

)DEULNVSURJUDPPHUDGHIXQNWLRQHUI|UGHVVDNQDSSDUlUI|OMDQGH
>@
>@
>@

+HPPDWLOONRSSOLQJ
%RUWDWLOONRSSOLQJ
'LQJGRQJLQXUNRSSOLQJ

>@
>@

'HWHNWRUnWHUVWlOOQLQJ> @>@>@
6QDEEXWJnQJ
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'HWWDDYVQLWWI|UNODUDUKXUGHWJnUWLOODWWSURJUDPPHUDHWWV\VWHPPHGGHYDQOLJDVWHIXQNWLRQHUQD

3URJUDPPHULQJVOlJH
)|UDWWXQGHUOlWWDSURJUDPPHULQJVI|UIDUDQGHWRFKPLQLPHUDULVNHQI|UIHOUHNRPPHQGHUDUYLDWWGXI|UVWI\OOHULSURJUDPPHULQJV
MRXUQDOHQPHGDOODYlUGHQVRPVNDOOSURJUDPPHUDV



)|UDWWJnLQLSURJUDPPHULQJVOlJHWU\FN> @>@>,QVWDOODW|UVNRG@3URJUDPNRPPHUE|UMDEOLQND KDUGXHQNODUWH[WGLVSOD\YLVDVWH[WHQ

³6OnLQVHNYHQV´ 2PGXUnNDUVOnIHONRGWU\FN>@I|UDWWnWHUVWlOODRFKVOnGlUHIWHULQNRGHQLJHQ
,QVWDOODW|UVNRGHQlUIDEULNVSURJUDPPHUDGWLOO>@
7LOORFK'ULIWNODULQGLNHUDUI|OMDQGHSURJUDPPHULQJVVWDWXV
7LOOO\VHUIDVW
'ULIWNODUO\VHUIDVW
'ULIWNODUEOLQNDU

&HQWUDODSSDUDWHQYlQWDUSnDWWHQVHNYHQV VLIIURU DQJHV
9LGSURJUDPPHULQJDYPRGXO WH[3. YlQWDUSnDWWVHNYHQVQXPPHUDQJHV
&HQWUDODSSDUDWHQYlQWDUSnDWWGDWDVNDOODQJHV
&HQWUDODSSDUDWHQYlQWDUSnDWW+(;GDWDVNDOODQJHV

'HWJnULQWHDWWJnLQLSURJUDPPHULQJVOlJHRPHWWHOOHUIOHUDRPUnGHQlUWLOONRSSODGHHOOHULODUPOlJH

3URJUDPPHUDV\VWHPRSWLRQHU
'nGXEHILQQHUGLJLSURJUDPPHULQJVOlJHWU\FNLQGHW
VLIIULJDVHNYHQVQXPUHW

7LOOVORFNQDU

'ULIWNODUWlQGV


.QDSSVDWVHQNRPPHUYLVDYLONHQRSWLRQVRPlUYDOG
HQOLJWWDEHOOHQKlUEUHYLG


)|UDWWlQGUDHQRSWLRQWU\FNPRWVYDUDQGHVLIIUD

RFKRSWLRQHQlQGUDV


1lUDOODYDOlUJMRUGDWU\FN>@I|UDWWDYVOXWDVHNYHQVHQ


'ULIWNODUNRPPHUVORFNQDRFK7LOONRPPHUWlQGDV
























 

3URJUDPPHUDGHFLPDORFKKH[DGHFLPDOGDWD

'nGXEHILQQHUGLJLSURJUDPPHULQJVOlJHWU\FNLQGHWVLIIULJDVHNYHQVQXPUHW

7LOOVORFNQDU'ULIWNODUWlQGV

6OnLQYDOGGDWD HOOHUVLIIURU 
)|UVHNYHQVHUGlUIOHUHOOHUVLIIULJDYDOVNDOOJ|UDVNRPPHUVXPPHUQLNQDSSVDWVHQOMXGDWYnJnQJHUHIWHUYDUMHLQPDWQLQJRFK

DXWRPDWLVNWJnYLGDUHWLOOQlVWD(IWHUDWWVLVWDYlUGHWPDWDWVLQNRPPHUVXPPHUQOMXGDVQDEEWIHPJnQJHURFKVHNYHQVHQDYVOXWDV

DXWRPDWLVNW6DPWLGLJWVORFNQDURFNVn'ULIWNODURFK7LOOWlQGV
)|UVHNYHQVHUGlUDQWDOVLIIURULYDOHWHMlUJLYHW WH[WHOHIRQQXPPHU WU\FN>@I|UDWWDYVOXWDVHNYHQVHQHIWHUDYVOXWDGSURJUDPPHULQJ

'ULIWNODUVORFNQDURFK7LOOWlQGV
1lUVRPKHOVWNDQVHNYHQVHQDYVOXWDVPHG>@RFKGnVSDUDVlQGULQJDUJMRUGDIUDPWLOOGHVV


,EODQGPnVWHKH[DGHFLPDOSURJUDPPHULQJDQYlQGDV7U\FN>

@I|UDWWSnE|UMD

GHQQDSURJUDPPHULQJ'ULIWNODUE|UMDUEOLQND9lOMVLIIUDHQOLJWWDEHOOHQEUHYLG
'ULIWNODUIRUWVlWWHUEOLQND7U\FN> @LJHQI|UDWWnWHUJnWLOOSURJUDPPHULQJDY

GHFLPDOGDWD'ULIWNODUO\VHUIDVW



















8W|YHUVLIIURUQDNDQKH[DGHFLPDOSURJUDPPHULQJXWI|UDVI|UDWWXSSQnYLVVDVSHFLDOIXQNWLRQHU

$YVOXWDSURJUDPPHULQJVOlJH
)|UDWWDYVOXWDSURJUDPPHULQJVOlJHWU\FN>@LGHWOlJHWGnFHQWUDODSSDUDWHQIUnJDUHIWHUHQVHNYHQV
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4.5 Avläsa inprogrammerade värden
Lysdiod- och Symbolknappsatser
Alla sekvenser kan avläsas via dessa knappsatser.
&ÚR PROGRAMMERINGSINSTRUKTION (%8
DATA SE FÚREGÍENDE SIDA

Efter att en sekvens är vald kommer knappsatsen omedelbart
indikera första inprogrammerade värdet.
Värdet visas binärt enligt tabellen här brevid.

6ËRDE

3EKT 
3EKT 
3EKT 
3EKT 
3EKTIONSDIOD SLËCKT
3EKTIONSDIOD TËND

Använd någon av nödknapparna för att gå vidare till nästa värde.
När alla värden i en sekvens har lästs av kommer sekvensen att avslutas automatiskt. Driftklar kommer slockna,
Till kommer tändas, och det kommer vara möjligt att välja nästa sekvens.
Tryck [#] för att avsluta.
Klartextdisplay
Knappsatsen kommer direkt en sekvens anges, visa inprogrammerade värden. Använd piltangenterna (< >) för att bläddra
framåt eller bakåt. Om alla inprogrammerade värden läses av kommer sekvensen att avslutas automatiskt, alt. tryck [#].

4.6 DLS Fjärrserviceprogrammering
Gör enligt följande instruktion för att programmera via fjärrserviceprogrammet:
1. Skapa/öppna berörd kundfil i datorn och begär anslut.
2. Anslut PC-Link kabeln mellan datorn och centralapparaten
Genom att ansluta PC-Link kabeln upprättas anslutningen automatiskt.

4.7 DLS Batteriövervakning via fjärrservice
Centralapparatens batteri kan kontrolleras via fjärrserviceprogrammet. Batterispänningen visas i ett fönster då programmeringen
i centralapparaten hämtas.

Avsnitt 5 - Funktioner
Följande sidor är en kortfattad beskrivning av tillgängliga funktioner och val som finns i PC1616/PC1864.

Nya alternativ för Funktionsknapparna
[15] Global Hemmatillkoppling
Då denna funktionsknapp trycks in kommer centralapparaten att fråga efter handhavarkod. Efter att handhavarkod angivits kommer centralapparaten att hemmatillkoppla de områden där koden är behörig.
Om ett område var bortatillkopplat vid detta tillfälle kommer statusen på detta område ändras till hemmatillkopplat då utpasseringstiden
tagit slut.
[18] Global Bortatillkoppling
Då denna funktionsknapp trycks in kommer centralapparaten att fråga efter handhavarkod. Efter att handhavarkod angivits kommer centralapparaten att bortatillkoppla de områden där koden är behörig.
Om ett område var hemmatillkopplat vid detta tillfälle kommer statusen på detta område ändras till bortatillkopplat då utpasseringstiden
tagit slut.
För att tillkopplingsfunktionen skall fungera måste tvångstillkoppling vara valt på berörda sektioner.
[22] Global Frånkoppling
Då denna funktionsknapp trycks in kommer centralapparaten att fråga efter handhavarkod. Efter att kod angivits kommer centralapparaten
frånkoppla de områden där koden är behörig.
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3EKTIONSTYPER
Sekvens [001] till [004]
Alt.

Beskrivning

[00]

Används ej: Sektionen används ej.

[01]

Fördröjd sektion typ 1: Startar inpasseringstid vid påverkan i tillkopplat läge(följer tid 1)

[02]

Fördröjd sektion typ 2: Startar inpasseringstid vid påverkan i tillkopplat läge(följer tid 2)

[03]

Direktlarmad sektion: Utlöser larm omedelbart vid påverkan i tillkopplat läge

[04]

Passersektion: Följer inpasseringstiden vid påverkan under förutsättning att inpasseringstid redan pågår, annars direktlarmande.

[05]

Borta-/hemmasektion: Fungerar som [04] men kommer även att förbikopplas vid Hemmatillkoppling

[06]

Fördröjd borta-/hemmasektion: Fungerar som [01] men kommer även att förbikopplas vid Hemmatillkoppling

[07]

Brandsektion(fördröjd): Sirenutgången aktiveras omedelbart, uppringningen är fördröjd i 30 sekunder. Om en tangent trycks
ner under dessa 30 sekunder förbikopplas larmet i 90 sekunder. Om larm kvarstår efter dessa 90 sekunder startar sirenerna igen
och en ny 30-sekunders period inleds. Om ingen ytterligare förbikoppling sker inom 30 sek., förmedlas larmet till larmcentral.

[08]

Brandsektion(standard): Sirenutgången och uppringningaren aktiveras omedelbart.

[09]

24-tim övervakning: Utlöser larm omedelbart vid påverkan. Startar ej siren eller summer.

[10]

24-tim drift med summer: Utlöser larm omedelbart vid påverkan. Startar summer.

[11]

24-tim inbrott: Utlöser larm omedelbart vid påverkan. Startar siren. BA, BH

[12]

24-tim överfall: Utlöser larm(ej siren) omedelbart vid påverkan. HA, HH

[13]

24-tim gas: Utlöser larm omedelbart vid påverkan. Startar siren. GA, GH

[14]

24-tim värme: Utlöser larm omedelbart vid påverkan. Startar siren. KA, KH

[15]

24-tim sjukdom: Utlöser larm omedelbart vid påverkan. Startar ej siren. MA, MH

[16]

24-tim bråk: Utlöser larm omedelbart vid påverkan. Startar siren. PA, PH

[17]

24-tim nöd: Utlöser larm omedelbart vid påverkan. Startar siren. QA, QH

[18]

24-tim sprinkler: Utlöser larm omedelbart vid påverkan. Startar siren. SA, SH

[19]

24-tim vatten: Utlöser larm omedelbart vid påverkan. Startar siren. WA, WH

[20]

24-tim frys: Utlöser larm omedelbart vid påverkan. Startar siren. ZA, ZH

[21]

24-tim kvarhållande sabotage: Utlöser larm omedelbart vid påverkan. Kräver att installatören går in prog.läge för att återställa.

[22]

Momentan yttre förbikopplare: Till- eller frånkopplar systemet vid påverkan av en puls

[23]

Växlande yttre förbikopplare: Tillkopplar systemet vid påverkan(öppen sektion), Frånkopplar vid återställning(hel sektion)

[24]

Används ej

[25]

Fördröjd passersektion: Fungerar som en [04] i Bortatillkopplat läge, fungerar som [01] i Hemmatillkopplat läge

[26]

24-tim ej larm: Utlöser EJ larm, visas som öppen i frånkopplat läge. Kan tex användas till PGM som följer sektion.

[29]

24-tim Auto-verifierad brandsektion: Vid larm återställer centralapparaten “rökdetektorerna” automatiskt, och om ytterligare
larm registreras inom 60 sekunder löser larmet omedelbart.

[30]

24-tim övervakning brand: Utlöser larm omedelbart vid påverkan. Handhavarkod krävs för att tysta summer.

[31]

Daglarm: I frånkopplat läge startar summern, ingen händelse sparas eller skickas till larmcentral. Fungerar som [03] i tillkopplat läge.

[32]

Direktlarmad borta-/hemmasektion: Fungerar som [03] men kommer att förbikopplas vid hemmatillslag.

[35]

24-tim siren/summer: Utlöser larm omedelbart vid påverkan. Ger siren i tillkopplat läge samt summer i frånkopplat läge.
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[41]

24-tim kolmonoxid detektor. Används för gasdetektor. Sirenljudet är annorlunda vid larm på denna sektion, 4 signaler på 100ms med
100ms paus, följt av en 5 sekunders paus innan återupprepning. Efter 4 minuter utökas pausen från 5 sekunder till 60 sekunder. Larm på
sektionen följer sirentiden, frånslag återställer larmläget. SIA Larmkod GA, GH.

[81]

24-tim kolmonoxid detektor (trådlös). Används för gasdetektor. Sirenljudet är annorlunda vid larm på denna sektion, 4 signaler på 100ms med
100ms paus, följt av en 5 sekunders paus innan återupprepning. Efter 4 minuter utökas pausen från 5 sekunder till 60 sekunder. Larm på
sektionen följer sirentiden, frånslag återställer larmläget. SIA Larmkod GA, GH.
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>@

+HPPDWLOONRSSOLQJ8WJnQJHQDNWLYHUDVYLG+HPPDWLOONRSSOLQJDYYDOGDRPUnGHQ

>@

0DQXHOOXWJnQJW\S8WJnQJHQDNWLYHUDVGnNRPPDQGR>

@>@>@VOnVLQSnYDOWRPUnGH8WJnQJHQNDQSURJUDPPHUDVDWWNUlYD
+DQGKDYDUNRG)|OMD3*0WLPHUHOOHUDWWYDUDYl[ODQGH

>@

0DQXHOOXWJnQJW\S8WJnQJHQDNWLYHUDVGnNRPPDQGR>


@>@>@VOnVLQSnYDOWRPUnGH8WJnQJHQNDQSURJUDPPHUDVDWWNUlYD
+DQGKDYDUNRG)|OMD3*0WLPHUHOOHUDWWYDUDYl[ODQGH


>@

0DQXHOOXWJnQJW\S8WJnQJHQDNWLYHUDVGnNRPPDQGR>

@>@>@VOnVLQSnYDOWRPUnGH8WJnQJHQNDQSURJUDPPHUDVDWWNUlYD
+DQGKDYDUNRG)|OMD3*0WLPHUHOOHUDWWYDUDYl[ODQGH

>@

0DQXHOOXWJnQJW\S8WJnQJHQDNWLYHUDVGnNRPPDQGR>

@>@>@VOnVLQSnYDOWRPUnGH8WJnQJHQNDQSURJUDPPHUDVDWWNUlYD
+DQGKDYDUNRG)|OMD3*0WLPHUHOOHUDWWYDUDYl[ODQGH

>@

WLPW\VWODUP*|URP3*0WLOOHQWLPPDUVW\VWODUPVHNWLRQ HQGDVW3*0 

>@

WLPOMXGDQGHODUP*|URP3*0WLOOHQWLPPDUVOMXGDQGHODUPVHNWLRQ HQGDVW3*0 

>@

8SSULQJQLQJVI|UGU|MGVLUHQXWJnQJ8WJnQJHQIXQJHUDUVRPDOW>@PHQDNWLYHUDVI|UVWHIWHUXSSULQJQLQJVI|UGU|MQLQJHQVOXW

>@$QYlQGVHM





>@


$ODUPVXWJnQJ8WJnQJHQDNWLYHUDVYLG$ODUP8WJnQJHQI|UEOLUDNWLYWLOOVGHVVJLOWLJKDQGKDYDUNRGVOnVLQ

>@

gYHUIDOOVXWJnQJ8WJnQJHQDNWLYHUDVYLGODUPSn|YHUIDOOVVHNWLRQ8WJnQJHQnWHUVWlOOVJHQRPDWWYDOWRPUnGHWLOONRSSODVHOOHUIUnQNRSSODV

8WJnQJHQDNWLYHUDVHMYLGVHNWLRQVVDERWDJHHOOHUVHNWLRQVIHO


>@

)|OMHUVHNWLRQ VHNWLRQ 8WJnQJHQDNWLYHUDVGnYDOGDVHNWLRQHUSnYHUNDV|SSQDVRFKGHDNWLYHUDVGnVHNWLRQHUQDnWHUVWlOOVVWlQJV

>@

6WDWXVXWJnQJPHGODUPLQGLNHULQJ8WJnQJHQDNWLYHUDVYLGWLOONRSSOLQJDYYDOGDRPUnGHQ2PODUPXWO|VHUNRPPHUXWJnQJHQDWW

E|UMDSXOVHUDWLOOVIUnQNRSSOLQJVNHU

>@

$QYlQGVHM

>@

VHNXQGHUVSXOVYLGIUnQNRSSOLQJ8WJnQJHQDNWLYHUDVLVHNXQGHUYLGIUnQNRSSOLQJHIWHUODUP


>@

6LUHQXWJnQJ,QVWDOODW|UVOlJH'/68WJnQJHQDNWLYHUDVGnVLUHQXWJnQJHQlUDNWLYHUDGSURJUDPPHULQJL,QVWDOODW|UVOlJHSnJnU

HOOHUSURJUDPPHULQJYLD'/6SnJnU8WJnQJHQI|UEOLUDNWLYWLOOVGHVVRUVDNHQlUnWHUVWlOOG

>@

%RUWDWLOONRSSODGXWDQI|UELNRSSODGHVHNWLRQHU8WJnQJHQDNWLYHUDVYLGHQ%RUWDWLOONRSSOLQJXWDQI|UELNRSSODGH > @>@ VHNWLRQHU

>@

)|OMHUVHNWLRQ  8WJnQJHQDNWLYHUDVGnYDOGDVHNWLRQHUSnYHUNDV|SSQDVRFKGHDNWLYHUDVGnVHNWLRQHUQDnWHUVWlOOVVWlQJV

>@

)|OMHUVHNWLRQ  8WJnQJHQDNWLYHUDVGnYDOGDVHNWLRQHUSnYHUNDV|SSQDVRFKGHDNWLYHUDVGnVHNWLRQHUQDnWHUVWlOOVVWlQJV

>@

)|OMHUVHNWLRQ  8WJnQJHQDNWLYHUDVGnYDOGDVHNWLRQHUSnYHUNDV|SSQDVRFKGHDNWLYHUDVGnVHNWLRQHUQDnWHUVWlOOVVWlQJV

>@

)|OMHUVHNWLRQ  8WJnQJHQDNWLYHUDVGnYDOGDVHNWLRQHUSnYHUNDV|SSQDVRFKGHDNWLYHUDVGnVHNWLRQHUQDnWHUVWlOOVVWlQJV

>@

)|OMHUVHNWLRQ  8WJnQJHQDNWLYHUDVGnYDOGDVHNWLRQHUSnYHUNDV|SSQDVRFKGHDNWLYHUDVGnVHNWLRQHUQDnWHUVWlOOVVWlQJV

>@

)|OMHUVHNWLRQ  8WJnQJHQDNWLYHUDVGnYDOGDVHNWLRQHUSnYHUNDV|SSQDVRFKGHDNWLYHUDVGnVHNWLRQHUQDnWHUVWlOOVVWlQJV

>@

)|OMHUVHNWLRQ  8WJnQJHQDNWLYHUDVGnYDOGDVHNWLRQHUSnYHUNDV|SSQDVRFKGHDNWLYHUDVGnVHNWLRQHUQDnWHUVWlOOVVWlQJV



6HNYHQV>@7DQJHQWOnV
6\VWHPHWNDQSURJUDPPHUDVDWWEDUDWLOOnWDHWWYLVVWDQWDOI|UV|NDWWVOnLQJLOWLJNRG +DQGKDYDUNRGHO,QVWDOODW|UVNRG 'nWDQJHQWOnVHWlU

DNWLYWNRPPHUNQDSSVDWVHQDWWJHHQVHNXQGHUVIHOWRQYLGYDUMHNQDSSWU\FNQLQJ$QWDOI|UV|NNDQSURJUDPPHUDVIUnQ>@WLOO>@2P

YlUGHW>@SURJUDPPHUDVEHW\GHUGHWDWWIXQNWLRQHQlUXUNRSSODG.QDSSVDWVHQNRPPHUYDUDOnVWVnOlQJHPRWVYDUDQGHGHWYlUGHVRPlU

SURJUDPPHUDW>@WLOO>@PLQXWHU

6HNYHQV>@6\VWHPRSWLRQHUGHO
2SWLRQ

%HVNULYQLQJ

>@

7lQG2EDODQVHUDGHVHNWLRQHU


>@

7lQG'XEEHOEDODQVHUDGHVHNWLRQHU


>@

7lQG$OODIHOYLVDVLWLOONRSSODWOlJH


6OlFNW%DODQVHUDGHVHNWLRQHU
6OlFNW(QNHOEDODQVHUDGHVHNWLRQHU
6OlFNW(QGDVW%UDQGIHOYLVDVLWLOONRSSODWOlJH


2SWLRQ>@PnVWHYDUD6OlFNWGnHQ/&'Y[ HOOHUlOGUH DQYlQGVLV\VWHPHW
>@

7lQG6HVDERWDJHVHNWLRQVIHOYLD>

@>@






6OlFNW9LVDVDERWDJHVHNWLRQVIHOVRP|SSHQVHNWLRQ
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>@

7lQG$XWRWLOONRSSOLQJVVFKHPDWLOOJlQJOLJWYLDEnGH>

@>@>@>@RFK> @>@PHQ\Q
6OlFNW$XWRWLOONRSSOLQJVVFKHPDNRPPHUHMYDUDWLOOJlQJOLJWL> @>@PHQ\Q

>@

$QYlQGVHMOlPQDVVOlFNW

>@

7lQG+lQGHOVHPLQQHWNRPPHUHMVSDUDIOHUODUPIUnQVDPPDVHNWLRQGnXSSULQJQLQJVEHJUlQVQLQJHQKDUWUlWWLNUDIWI|UVHNWLRQHQ
6OlFNW+lQGHOVHPLQQHWVSDUDUDOODODUPIUnQVDPPDVHNWLRQ

>@

$QYlQGVHMOlPQDVVOlFNW








6HNYHQV>@6\VWHPRSWLRQHUGHO
2SWLRQ

%HVNULYQLQJ

>@

7lQG6LUHQXWJnQJHQHQNRUWVLJQDOYLGWLOONRSSOLQJRFKWYnNRUWDVLJQDOHUYLGIUnQNRSSOLQJ
6OlFNW6LUHQXWJnQJHQDNWLYHUDVHMYLGWLOOIUnQNRSSOLQJ

>@

7lQG6LUHQXWJnQJHQJHUHQNRUWVLJQDOYDUHVHNXQGXQGHU³)|UYDUQLQJLQQDQDXWRWLOONRSSOLQJ´6OlFNW6LUHQXWJnQJHQDNWLYHUDVHM

>@

7lQG6LUHQXWJnQJHQJHUHQNRUWVLJQDOYDUMHVHNXQGXQGHUXWSDVVHULQJVWLGHQVDPWNRUWDVLJQDOHUXQGHUGHVLVWDVHNXQGHUQD

6OlFNW6LUHQXWJnQJHQDNWLYHUDVHM

>@

7lQG6LUHQXWJnQJHQJHUHQNRUWVLJQDOYDUMHVHNXQGXQGHULQSDVVHULQJVWLGHQVDPWNRUWDVLJQDOHUXQGHUGHVLVWDVHNXQGHUQD

6OlFNW6LUHQXWJnQJHQDNWLYHUDVHM

>@

7lQG6LUHQXWJnQJHQJHUHQNRUWVLJQDOYDUHVHNXQGYLGIHOLV\VWHPHW

6OlFNW6LUHQXWJnQJHQDNWLYHUDVHM

>@

7lQG.QDSSVDWVHQVVXPPHUNRPPHUOMXGDHQNRUWVLJQDOYDUMHVHNXQGXQGHULQRFKXWSDVVHULQJVWLGHQVDPWNRUWDVLJQDOHU

XQGHUGHVLVWDVHNXQGHUQD6OlFNW.QDSSVDWVHQVVXPPHUOMXGHUHQEDUWXQGHULQSDVVHULQJVWLGHQ

>@

7lQG8WSDVVHULQJVWLGHQUHGXFHUDVWLOOVHNXQGHUHIWHUGHWDWWHQI|UGU|MGVHNWLRQSnYHUNDVnWHUVWlOOVHIWHUWLOONRSSOLQJ
6OlFNW8WSDVVHULQJVWLGHQI|OMHULQSURJUDPPHUDGWLGLVHNYHQV>@

>@

7lQG9LGEUDQGODUPlUVLUHQXWJnQJHQDNWLYWLOOVGHVVKDQGKDYDUNRGDQJHV

6OlFNW9LGEUDQGODUPI|OMHUVLUHQXWJnQJHQVLUHQWLGHQLQSURJUDPPHUDGLVHNYHQV>@>@



6HNYHQV>@6\VWHPRSWLRQHUGHO
2SWLRQ

%HVNULYQLQJ

>@

7lQG%UDQGNQDSSHQSnNQDSSVDWVHQlULQNRSSODG



6OlFNW%UDQGNQDSSHQlUXUNRSSODG

>@

7lQGgYHUIDOOVNQDSSHQSnNQDSSVDWVHQDNWLYHUDUVLUHQXWJnQJHQ



6OlFNWgYHUIDOOVNQDSSHQJHUW\VWODUP

>@

7lQG6QDEEXWJnQJlUDNWLYHUDG



6OlFNW6QDEEXWJnQJlUXUNRSSODG

>@

7lQG6QDEEWLOONRSSOLQJ> @>@lUDNWLYHUDG













6OlFNW6QDEEWLOONRSSOLQJ>
@>@lUXUNRSSODG


2PGHQQDIXQNWLRQlU6OlFNWPnVWHHQWLOONRSSOLQJPHGIXQNWLRQVNQDSSHIWHUI|OMDVDYKDQGKDYDUNRG

>@

7lQG+DQGKDYDUNRGNUlYVI|UDWWI|UELNRSSODVHNWLRQPHGKMlOSDY> @>@

>@

7lQG0DVWHUNRGHQNDQ(-lQGUDV

>@

7lQG7HOHIRQOLQMHDYNlQQLQJHQlULQNRSSODG


>@

7lQG6LUHQXWJnQJHQDNWLYHUDVRPWHOHIRQOLQMHIHOLQWUlIIDULWLOONRSSODWOlJH



6OlFNW)|UELNRSSOLQJNDQVNHXWDQKDQGKDYDUNRG







6OlFNW0DVWHUNRGHQNDQlQGUDV








6OlFNW7HOHIRQOLQMHDYNlQQLQJHQlUXUNRSSODG
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6OlFNW7HOHIRQOLQMHIHODNWLYHUDUHQGDVWVXPPHUQ



6HNYHQV>@6\VWHPRSWLRQHUGHO
2SWLRQ

%HVNULYQLQJ

>@

7lQG1lWIHOLQGLNHUDVSnNQDSSVDWVHQ6OlFNW1lWIHOLQGLNHUDVHM

>@

7lQG%OLQNDQGHIHOLQGLNHULQJLKlQGHOVHDYQlWIHO6OlFNW)HOLQGLNHULQJHQO\VHUIDVWYLGQlWIHO

>@

7lQG³6NlUPVOlFNDUH´LQNRSSODG,QGLNVORFNQDUHIWHUVHNXQGHURPLQJHQWDQJHQWWU\FNVQHU6OlFNW³6NlUPVOlFNDUH´XUNRSSODG

>@

7lQG³6NlUPVOlFNDUH´NUlYHUNRGI|UDWWWlQGDLQGLNHULQJDUQDLJHQ6OlFNW³6NlUPVOlFNDUH´NUlYHUHMNRGXWDQLQGLNHULQJDUQD
WlQGVJHQRPDWWYDOIULWDQJHQWWU\FNVLQ

>@

7lQG%DNJUXQGVEHO\VQLQJlULQNRSSODG6OlFNW%DNJUXQGVEHO\VQLQJlUXUNRSSODG

>@

7lQG%DWWHULVSDUIXQNWLRQLQNRSSODG³6NlUPVOlFNDUH´DNWLYHUDVDXWRPDWLVNWLKlQGHOVHDYQlWIHO
6OlFNW%DWWHULVSDUIXQNWLRQXUNRSSODG

>@

7lQG)|UELNRSSOLQJVVWDWXVYLVDVlYHQLWLOONRSSODWOlJH6OlFNW)|UELNRSSOLQJVVWDWXVYLVDVHQGDVWLIUnQNRSSODWOlJH

RFKVORFNQDUGnWLOONRSSOLQJVNHU

>@

7lQG6DERWDJHSnNQDSSVDWVHUlULQNRSSODW6OlFNW6DERWDJHSnNQDSSVDWVHUlUXUNRSSODW

6HNYHQV>@6\VWHPRSWLRQHUGHO
2SWLRQ

%HVNULYQLQJ

>@

7lQG7UnGO|VIMlUUNRQWUROOLGHQWLILHUDV(-PHGKMlOSDYKDQGKDYDUNRG6OlFNW6\VWHPHWNQ\WHUNRGWLOOIMlUUNRQWUROO


NRGWLOOIMlUUNRQWUROOOHWF2PWUnGO|VIMlUUNRQWUROODQYlQGVI|UWLOOIUnQNRSSOLQJNRPPHUV\VWHPHWDWWVNLFNDWLOO

IUnQNRSSOLQJVNDUDNWlUI|UPRWVYDUDQGHKDQGKDYDUNRG RPGHQQDIXQNWLRQlUDNWLYHUDGLVHNYHQV>@>@ 

>@

7lQG5DGLRVW|UQLQJVSDUDVLQGLNHUDVGnVW|UVlQGQLQJHQGHWHNWHUDWVXQGHUPLQXWHUV
6OlFNW5DGLRVW|UQLQJVSDUDVLQGLNHUDVGnVW|UVlQGQLQJHQGHWHNWHUDWVXQGHUVHNXQGHU

>@

7lQG³5DGLRVW|UQLQJGHWHNWHUDG´LQGLNHUDVYLDNQDSSVDWVHQVXPPHU6OlFNW³5DGLRVW|UQLQJGHWHNWHUDG´LQGLNHUDVHMPHGVXPPHU

>@

$QYlQGVHM

>@

$QYlQGVHM

>@

7lQG6RPPDUYLQWHUWLGMXVWHUDVDXWRPDWLVNW
6OlFNW6RPPDUYLQWHUWLGMXVWHUDVPDQXHOOW

>@

$QYlQGVHM

>@

7lQG6LUHQSXOVHQGDVWYLG%RUWDWLOONRSSOLQJ
6OlFNW6LUHQSXOVYLGDOODW\SHUDYWLOONRSSOLQJ












6HNYHQV>@6\VWHPRSWLRQHUGHO
2SWLRQ
>@
>@>@
>@

%HVNULYQLQJ
7lQG7HVWNRGVlQGVEDUDRPLQJHQDQQDQKlQGHOVHKDUOHYHUHUDWVXQGHULQSURJUDPPHUDWLQWHUYDOOI|UWHVWNRGVlQGQLQJ
6OlFNW7HVWNRGVlQGQLQJI|OMHULQSURJUDPPHUDWLQWHUYDOO
$QYlQGVHM
7lQG.QDSSVDWVHQVVXPPHUOMXGHUXQGHUVLUHQWLGHQYLGODUP6OlFNW.QDSSVDWVHQVVXPPHUOMXGHUHMYLGODUP
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6HNYHQV>@6\VWHPRSWLRQHUGHO
2SWLRQ

%HVNULYQLQJ

>@

7lQG+DQGKDYDUNRGNUlYVI|UnWNRPVWWLOOPHQ\HUQD> @>@> @>@RFK> @>@
6OlFNW+DQGKDYDUNRGNUlYVHMI|UnWNRPVWWLOOPHQ\HUQD> @>@> @>@RFK> @>@

>@

7lQG³6NlUPVOlFNDUH´HQGDVWLWLOONRSSODWOlJH6OlFNW³6NlUPVOlFNDUH´PHGQRUPDOIXQNWLRQ

>@

$QYlQGVHMOlPQDVVOlFNW

>@

7lQGgYHUIDOOVHNWLRQNDQHQGDVWI|UELNRSSODVPHG0DVWHUNRG6OlFNWgYHUIDOOVVHNWLRQNDQI|UELNRSSODVPHGKDQGKDYDUNRG

>@

7lQG3*0DOW GHDNWLYHUDVDY³6NlUPVOlFNDUH´6OlFNW3*0DOW GHDNWLYHUDVHMDY³6NlUPVOlFNDUH´

>@

$QYlQGVHMOlPQDVVOlFNW

>@

7lQG7LOONRSSOLQJHQDYEU\WVRPHQVHNWLRQlU|SSHQGnXWSDVVHULQJVWLGHQWDUVOXW

6OlFNW7LOONRSSOLQJHQDYEU\WVHMRPHQVHNWLRQlU|SSHQGnXWSDVVHULQJVWLGHQWDUVOXW

>@

7lQG+HPPDWLOONRSSOLQJDNWLYHUDUXWSDVVHULQJVVXPPHUQ
6OlFNW+HPPDWLOONRSSOLQJDNWLYHUDUHMXWSDVVHULQJVVXPPHUQ







6HNYHQV>@6\VWHPRSWLRQHUGHO
2SWLRQ

%HVNULYQLQJ

>@

7lQG%UDQGNQDSSHQSnNQDSSVDWVHQJHUHQGDVWNRUWDVXPPHUSLSRFKDNWLYHUDUHMVLUHQXWJnQJHQ


6OlFNW%UDQGNQDSSHQSnNQDSSVDWVHQDNWLYHUDUVLUHQXWJnQJHQ

>@

$QYlQGVHMOlPQDVVOlFNW

>@

7lQG3HULRGLVNWHVWNRGVlQGQLQJVNHUHQEDUWRPFHQWUDODSSDUDWHQlULWLOONRSSODWOlJHGnVlQGQLQJVNDOOVNHHQOLJWSURJLQWHUYDOO
6OlFNW3HULRGLVNWHVWNRGVlQGQLQJVNHUHQOLJWSURJUDPPHUDWLQWHUYDOORDYVHWWODUPVWDWXV

>@

7lQG,QWHUYDOOHWI|USHULRGLVNWHVWNRGVlQGQLQJDQJHVLWLPPDU
6OlFNW,QWHUYDOOHWI|USHULRGLVNWHVWNRGVlQGQLQJDQJHVLGDJDU

>@


7lQG$QYlQGDUHQNDQHMYl[ODIUnQ%RUWDWLOONRSSOLQJWLOO+HPPDWLOONRSSOLQJPHGKMlOSDYIXQNWLRQVNQDSS
6OlFNW$QYlQGDUHQNDQYl[ODIUnQ%RUWDWLOONRSSOLQJWLOO+HPPDWLOONRSSOLQJPHGKMlOSDYIXQNWLRQVNQDSS

>@


$QYlQGVHMOlPQDVVOlFNW

>@

7lQG)HOLV\VWHPHWDNWLYHUDUHMVXPPHULNQDSSVDWVHQ

6OlFNW)HOLV\VWHPHWDNWLYHUDUVXPPHULNQDSSVDWVHQ SLSYDUHVHNXQG 

>@


7lQG<WWUHI|UELNRSSODUHWLOONRSSODULERUWDOlJH
6OlFNW<WWUHI|UELNRSSODUHWLOONRSSODULERUWDOlJHHQGDVWRPHQI|UGU|MGVHNWLRQ|SSQDVVWlQJVXQGHUXWSDVVHULQJVWLGHQ



6HNYHQV>@6OLQJUHVSRQVWLG
,GHQQDVHNYHQVEHVWlPVYLONHQVOLQJUHVSRQVWLGVRPVNDOOJlOODI|UVHNWLRQVLQJnQJDUQDSnKXYXGNRUWHW VHNWLRQ 


7lQG6HNWLRQHUQDKDUVQDEEVOLQJUHVSRQV PV 6OlFNW6HNWLRQHUQDKDUQRUPDOVOLQJUHVSRQV PV 

6HNYHQV>@WLOO>@(JHQVNDSHUSnVHNWLRQ
,GHVVDVHNYHQVHUEHVWlPVYLONDHJHQVNDSHUVRPVNDOOJlOODI|UYDUMHVHNWLRQ'HWILQQVROLNDHJHQVNDSHULYDUMHVHNYHQV

18

Options

Beskrivning

19

8QGHU7LPPHSURJUDPPPHUDHMHWWYlUGHXWDQI|UJLYQDDOWHUWHUQDWLYGnlQGUDVHMWLGHQ1lUGHWJlOOHU-XVWHULQJYDUQRJDPHGDWWHM


SURJUDPPHUDHWWYlUGHVRP|YHUVWLJHUDQWDOWLPPDUNYDUSnG\JQHW

6HNYHQV>@,QVWlOOQLQJI|UYLQWHUWLG
'HVVDVHNYHQVHUEHVWlPPHUYLONHWGDWXPYLONHQWLGSXQNWVDPWKXUP\FNHWNORFNDQVNDOOMXVWHUDVYLGE\WHWLOOYLQWHUWLG$QWLQJHQ 
DQJHV0nQDG'DJ7LPPHVDPWKXUVWRUMXVWHULQJHOOHUVnDQJHV0nQDG9HFND9HFNRGDJ7LPPHVDPWKXUVWRUMXVWHULQJHQOLJW
0nQDG
9HFND

>@>@PRWVYDUDU-DQXDULWLOO'HFHPEHU
>@EHW\GHUDWWYHFNRGDJSURJUDPPHUDVXQGHU'DJQHGDQ>@>@PRWVYDUDUYHFNDLPnQDGHQ9HFNDPRWVYDUDU

DOOWLGVLVWDYHFNDQLPnQDGHQRDYVHWWKXUPnQJDYHFNRUGHWlULPnQDGHQ


'DJ

>@>@PRWVYDUDUGDJHQLPnQDGHQRP>@YDUSURJUDPPHUDWL9HFNDRYDQ2P>@>@YDUSURJUDPPHUDW

L9HFNDRYDQPRWVYDUDU>@>@6|QGDJWLOO/|UGDJ
>@>@PRWVYDUDUWLGSXQNWHQGnVNLIWHWWLOOYLQWHUWLGNRPPHUVNH
>@>@PRWVYDUDUKXUPnQJDWLPPDUMXVWHULQJHQVNDOOEOL

7LPPH
-XVWHULQJ

6HNYHQV>@3*07LPHU
3*0XWJnQJDUSURJUDPPHUDGHDWWI|OMD3*0WLPHUNRPPHUI|OMDWLGHQSURJUDPPHUDGLGHQQDVHNYHQV$OWHUQDWLYlU>@>@VHNXQGHU

6HNYHQV>@$QYlQGVHM
6HNYHQV>@)|UGU|MQLQJDYVLUHQXWJnQJHQ
6LUHQXWJnQJHQNDQSURJUDPPHUDVPHGHQI|UGU|MQLQJ+lUDQJHVKXUOlQJH LPLQXWHU GHWVNDOOGU|MDLQQDQVLUHQXWJnQJHQDNWLYHUDVHIWHU

DWWODUPXWO|VW2PGHWILQQVHWWWHOHIRQOLQMHIHOGnODUPXWO|VHUVORSDVGHQQDI|UGU|MQLQJ$OWHUQDWLYDWWSURJUDPQPHUDlU>@>@

6HNYHQV>@)|UGU|MQLQJDYDXWRPDWLVNWLOONRSSOLQJ³.|SDWLG´
,GHQQDVHNYHQVSURJUDPPHUDVKXUOnQJWLGHQDXWRPDWLVNWLOONRSSOLQJVNDOOVNMXWDVXSSGnJLOWLJKDQGKDYDUNRGDQJHVXQGHUI|U 
YDUQLQJVWLGHQ$OWHUQDWLYDWWSURJUDPPHUDlU>@>@2P>@SURJUDPPHUDVDYEU\WVDXWRWLOONRSSOLQJHQGnNRGDQJHV

6HNYHQV>@$ODUPVWLPHU
,GHQQDVHNYHQVSURJUDPPHUDVKXUOnQJWLG LPLQXWHU $ODUPWLPHUQVNDOOYDUD$OWHUQDWLYDWWSURJUDPPHUDlU>@>@
2P>@SURJUDPPHUDVNRPPHUHWW$ODUPDWWOHYHUHUDVWLOOODUPFHQWUDOVnIRUWWYnVHNWLRQHUO|VHUODUP 


6HNYHQV>@WLOO>@$XWRPDWLVNWLOONRSSOLQJ RPUnGH
,GHVVDVHNYHQVHUSURJUDPPHUDVWLGSXQNWHQGnDXWRWLOONRSSOLQJVNDOOVNHVHNYHQV>@I|URPUnGHVHNYHQV>@I|URPUnGHHWF
,YDUMHVHNYHQVILQQVGHWSODWVDWWSURJUDPPHUDHQWLGSXQNW 7700 I|UYDUMHGDJLYHFNDQIUnQ6|QGDJWLOO/|UGDJ

$OWHUQDWLYDWWSURJUDPPHUDlU>@>@2P>@SURJUDPPPHUDVlUIXQNWLRQHQXUNRSSODG


6HNYHQV>@)|UYDUQLQJVWLGLQQDQWLOONRSSOLQJVNHUHQOLJW³QlUYDURWLPHU´
+lUSURJUDPPHUDVKXUOnQJWLGI|UYDUQLQJHQVNDOOYDUD LPLQXWHU LQQDQWLOONRSSOLQJVNHUHQOLJW³QlUYDURWLPHU´8QGHUI|UYDUQLQJHQ
NDQDQYlQGDUHQDYEU\WDWLOONRSSOLQJHQJHQRPDWWWU\FNDYDOIULWDQJHQWHOOHUSnYHUNDHQVHNWLRQ$OWDWWSURJUDPPHUDlU>@>@

6HNYHQV>@WLOO>@$XWRPDWLVNWLOONRSSOLQJHQOLJWQlUYDURWLPHU
'HWILQQVP|MOLJKHWDWWSURJUDPPHUDHQ³QlUYDURWLPHU´ >@>@PLQXWHU I|UYDUMHRPUnGH2PHQI|UGU|MGVHNWLRQ|SSQDVVWlQJV
SnE|UMDVGHQQDWLPHURFKRPVHGDQLQJHQVHNWLRQSnYHUNDVGnWLPHUQSnJnUNRPPHUDXWRPDWLVNWLOONRSSOLQJDWWSnE|UMDV
3URJUDPPHULQJVNHULVHNYHQV>@I|URPUnGHVHNYHQV>@I|URPUnGHHWF>@EHW\GHUDWWIXQNWLRQHQlUXUNRSSODG

6HNYHQV>@)|UYDUQLQJVWLGLQQDQDXWRPDWLVNWLOONRSSOLQJ
+lUSURJUDPPHUDVKXUOnQJWLGI|UYDUQLQJHQVNDOOYDUD LPLQXWHU LQQDQDXWRPDWLVNWLOONRSSOLQJVNHU JlOOHUHMWLOONRSSOLQJHQOLJWQlUYDUR
WLPHU ,NQDSSVDWVHQNRPPHUVXPPHUQOMXGDI|UDWWXSSPlUNVDPPDDQYlQGDUHQSnDWWWLOONRSSOLQJNRPPHUVNH$QYlQGDUHQNDQGn
VOnVLQNRGI|UDWWDYEU\WDDOWHUQDWLYWVNMXWDXSSWLOONRSSOLQJHQ$OWHUQDWLYDWWSURJUDPPHUDlU>@>@>@ ,QJHQI|UYDUQLQJ

6HNYHQV>@,QNRSSOLQJDYRPUnGHQ
,QXUNRSSOLQJDYRPUnGHQ7lQGUHVSVOlFNVLIIUDQPRWVYDUDQGHGHWRPUnGHGXYLOONRSSODLQXU2PUnGHNDQHMNRSSODVXUI|UEOLUWlQG

6HNYHQV>@WLOO>@2PUnGHVWLOOK|ULJKHWI|UVHNWLRQ
,GHVVDVHNYHQVHUEHVWlPVRPUnGHVWLOOK|ULJKHWHQI|UYDUMHVHNWLRQVHNYHQV>@>@RPUnGH>@>@RPUnGHHWF)|UDWWHQ


VHNWLRQVNDOOWLOOK|UDHWWRPUnGHVNDOOVLIIUDQI|UVHNWLRQHQYDUDWlQGLPRWVYDUDQGHVHNYHQVbUVLIIUDQVOlFNWWLOOK|UVHNWLRQHQHMRPUnGHW
(QVHNWLRQNDQWLOOK|UDIOHURPUnGHQ(QVnGDQ³JHPHQVDP´VHNWLRQEOLUODUPJLYDQGHI|UVWGnDOODRPUnGHQGHQWLOOK|UlUWLOONRSSODGH
)DEULNVSURJUDPPHUDWWLOOK|UVHNWLRQRPUnGH
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Informationen här gäller även för övriga telefonnummer, sekvens [302] och [303].
Programmeringen här bestämmer vilken typ av kommunikation som ska ske när uppringaren aktiveras (via telelinje, GPRS eller Ethernet),
och hur uppringaren ska bete sig vid händelse av kommunikationsfel på ett telefonnummer.
• Ett inledande [D] följt av ett [Telefonnummer] som avslutas med “F” anger att kommunikationen ska gå via den analoga uppringaren, telelinjen.
T.ex: [D12223334444F]
• Ett inledande [D] följt av [CAA] som avslutas med “F” gör att GPRS/Ethernet modulen sköter kommunikationen.
T.ex: [DCAAF]
• Ange [DCBBF] för att kommunicera till Ethernet Mottagare 1.
• Ange [DCCCF] för att kommunicera till Ethernet Mottagare 2.
• Ange [DCDDF] för att kommunicera till GPRS Mottagare 1.
• Ange [DCEEF] för att kommunicera till GPRS Mottagare 2.
Telefonnummer
Upp till 32 tecken kan anges. Hexadecimala värden kan programmeras för att ge ytterligare funktioner:
Tryck [][2][] – HEX B för att slå “”
Tryck [][3][] – HEX C för att slå “#.”
Tryck [][4][] – HEX D för att vänta på kopplingston, krävs ibland efter att växelnolla anges, ex D0D08123456, D00D08123456.
Tryck [][5][] – HEX E för att lägga in en 2 sekunders paus.
i
2 sekunders paus är det alltid när vänta på kopplingston “D” har programmerats. HEX A har ingen funktion.
HEX F markerar slut på telefonnummer (allt efter ett F ignoreras av systemet).
Intryckning av [#] i dessa sekvenser avslutar och sparar telefonnumret.
Systemet gör inget kommunikationsförsök om inget telefonnummer har programmerats.
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)|UGU|MQLQJDYWHOHIRQOLQMHIHO7LG [VHNXQGHU VRPSDVVHUDULQQDQV\VWHPHWDQVHUDWWWHOHOLQMHQlUERUWD$OWHUQDWLY>@>@

WH[[VHNXQGHU VHNXQGHU 

cWHUVWlOOQLQJDYWHOHIRQOLQMHIHOI|OMHUVDPPDI|UGU|MQLQJ
,QWHUYDOOSHULRGLVNWHVWNRGVlQGQLQJ,QWHUYDOOLDQWDOGDJDUPLQXWHUPHOODQVlQGQLQJDYSHULRGLVNWHVWNRG$OWHUQDWLY>@>@
$QYlQGVHM
)|UGU|MQLQJDYVlQGQLQJEDWWHULIHOWUnGO|VHQKHW$QWDOGDJDUVRPV\VWHPHWI|UGU|MHUUDSSRUWHULQJDYEDWWHULIHOSnWUnGO|VHQKHW

$OWHUQDWLY>@>@2P>@SURJUDPPHUDVUDSSRUWHUDVKlQGHOVHQRPHGHOEDUWXWDQI|UGU|MQLQJ
)|UVXPOLJKHWVWLPHU$QWDOWLPPDUDOWHUQDWLYWGDJDUV\VWHPHWI|UGU|MHUUDSSRUWHULQJDYI|UVXPOLJKHWVNRG
$OWHUQDWLY>@>@

5DSSRUWHULQJDY³/DUPVlQGQLQJDYEUXWHQ´7LGHQLVHNXQGHUXQGHUYLONHQV\VWHPHWUDSSRUWHUDU³/DUPVlQGQLQJDYEU\WHQ´RPIUnQNRSSOLQJ

VNHUHIWHUODUP.QDSSVDWVHQNRPPHUOMXGDPHGVQDEEDNRUWDSLSGnKlQGHOVHQKDUUDSSRUWHUDWVRFKNYLWWHUDWVDYPRWWDJDQGHODUPFHQWUDO
$OWHUQDWLY>@>@

6HNYHQV>@7LGSXQNWI|USHULRGLVNWHVWNRGVlQGQLQJ
7LGSXQNWSnG\JQHWGnSHULRGLVNWHVWNRGVlQGQLQJVNDOOUDSSRUWHUDV$OWHUQDWLY>@>@


6HNYHQV>@$QYlQGVHM




6HNYHQV>@8SSULQJDURSWLRQHUGHO
2SWLRQ

%HVNULYQLQJ

>@

7lQG8SSULQJDUHQlULQNRSSODG6OlFNW8SSULQJDUHQlUXUNRSSODG

>@

7lQGcWHUVWlOOQLQJVNRGHUUDSSRUWHUDVYLGVLUHQWLGHQVVOXW
6OlFNWcWHUVWlOOQLQJVNRGHUVNLFNDVRPHGHOEDUWVHNWLRQHQnWHUVWlOOV

>@

$QYlQGVHMOlPQDVVOlFNW

>@

$QYlQGVHMOlPQDVVOlFNW

>@

7lQGHWHOHIRQQXPUHW VHNXQGlUQXPUHW LQNRSSODW6OlFNWHWHOHIRQQXPUHWXUNRSSODW

>@

7lQG8SSULQJDUHQYl[ODUPHOODQWHOHIRQQXPPHU  3ULPlU VHNXQGlUQXPPHU YLGUDSSRUWHULQJDYKlQGHOVH
6OlFNW8SSULQJDUHQYl[ODUHMPHOODQXSSULQJQLQJVI|UV|NHQ

>@

$QYlQGVHMOlPQDVVOlFNW

>@

7lQG)|UVXPOLJKHWVWLPHUQnWHUVWlOOVGnVHNWLRQHUSnYHUNDV6OlFNW)|UVXPOLJKHWVWLPHUQnWHUVWlOOVYLGWLOONRSSOLQJ





6HNYHQV>@8SSULQJDURSWLRQHUGHO
2SWLRQ

%HVNULYQLQJ

>@

7lQG.QDSSVDWVVXPPHUQSLSHUJnQJHUGn³)UnQNRSSOLQJHIWHUODUP´UDSSRUWHUDWV6OlFNW.QDSSVDWVHQVVXPPHUOMXGHUHM

>@

7lQG6LUHQXWJnQJHQSXOVDUJnQJHUGn³)UnQNRSSOLQJHIWHUODUP´UDSSRUWHUDWVWLOOODUPFHQWUDO
6OlFNW6LUHQXWJnQJHQSXOVDUHM

>@

7lQG6,$NRGHUNDUDNWlUHUPnVWHSURJUDPPHUDVPDQXHOOW

6OlFNW6,$NRGHUNDUDNWlUHUJHQHUHUDVDXWRPDWLVNWDYV\VWHPHW

>@

7lQG.QDSSVDWVVXPPHUQSLSHUJnQJHUGnWLOONRSSOLQJVNRGUDSSRUWHUDWV6OlFNW.QDSSVDWVHQVVXPPHUOMXGHUHM
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>@

$QYlQGVHMOlPQDVVOlFNW

>@>@

$QYlQGVHMOlPQDVVOlFNW





6HNYHQV>@7HOHIRQQXPPHUWLOOIMlUUVHUYLFHGDWRUQ
,GHQQDVHNYHQVDQJHVWHOHIRQQXPUHWWLOOIMlUUVHUYLFHGDWRUQYLONHWNRPPHUDQYlQGDVEODQGDQQDWYLG³0RWULQJQLQJ´RFK
³$QYlQGDUHQVWDUWDUIMlUUVHUYLFH´)|OMDQGHKH[DGHFLPDOGDWDNDQYLGEHKRYDQYlQGDV
+(;>$@
+(;>%@
+(;>&@
+(;>'@
+(;>(@
+(;>)@

$QYlQGVHM
0RWVYDUDU> @LQXPUHW
0RWVYDUDU>@LQXPUHW
9lQWDUSnNRSSOLQJVWRQ
VHNXQGHUVSDXV
$YVOXWDUWHOHIRQQXPPHU

6HNYHQV>@%HK|ULJKHWVNRGYLGIMlUUVHUYLFH
+lUDQJHVHQVLIIULJEHK|ULJKHWVNRGDWWDQYlQGDVYLGIMlUUVHUYLFH'nXSSNRSSOLQJVNHUYLDIMlUUVHUYLFHGDWRUQNRQWUROOHUDVDWWNRGHQ

LGHQQDVHNYHQVVWlPPHU|YHUUHQVPHGDQJLYHQNRGLNXQGILOHQLIMlUUVHUYLFHGDWRUQ

6HNYHQV>@,GHQWLILHULQJVNRGYLGIMlUUVHUYLFH
+lUDQJHVHQVLIIULJLGHQWLILHULQJVNRGDWWDQYlQGDVYLGIMlUUVHUYLFH)MlUUVHUYLFHGDWRUQDQYlQGHUGHQQDNRGI|UDWWLGHQWLILHUDFHQWUDODSSDUDW

VRPULQJHUWLOOEDNDGnIXQNWLRQHQ³0RWULQJQLQJ´DQYlQGV.RGHQDQYlQGVlYHQGnIXQNWLRQHQ³$QYlQGDUHQVWDUWDUIMlUUVHUYLFH´DQYlQGV

6HNYHQV>@'XEEHOXSSULQJQLQJVWLPHU
+lUDQJHVPD[WLGLVHNXQGHUFHQWUDODSSDUDWHQVNDOOYlQWDSnQlVWDLQNRPPDQGHVDPWDOGnIXQNWLRQHQ³'XEEHOXSSULQJQLQJ´DQYlQGV
$OWHUQDWLY>@>@

6HNYHQV>@$QWDOULQJVLJQDOHULQQDQVYDU
+lUDQJHVKXUPnQJDULQJVLJQDOHUFHQWUDODSSDUDWHQVOlSSHULJHQRPLQQDQGHQVYDUDU$OWHUQDWLY>@>@



6HNYHQV>@,QLWLHULQJDY3&/LQN
7U\FNLQI|OMDQGHNRPPDQGRI|UDWWVNDSDDQVOXWQLQJYLD3&/LQN>@>,QVWDOODW|UVNRG@>@2PGHWWDNRPPDQGRWU\FNVLQLQQDQ
3&/LQNNDEHOQDQVOXWLWVSnFHQWUDONRUWHWNRPPHUDQVOXWQLQJHQVNDSDVVnIRUWNDEHOQDQVOXWV

6HNYHQV>@WLOO>@(JHQVNDSHUSn3*0XWJnQJDU
+lUSURJUDPPHUDVHJHQVNDSHUI|UGHROLND3*0XWJnQJDUQDVHNYHQV>@I|U3*0>@I|U3*0HWF9LONDHJHQVNDSHUVRPILQQV
DWWYlOMDEODQGEHURUSnYLONHWIXQNWLRQVDOWHUQDWLYVRPlUYDOWI|UXWJnQJHQ
'nIXQNWLRQVDOWHUQDWLYHWI|UXWJnQJHQSURJUDPPHUDVLVHNYHQV>@>@EHVWlPVlYHQHJHQVNDSHUQDI|UXWJnQJHQHQOLJWIDEULNV
SURJUDPPHUDGVWDWXV2PHWWQ\WWIXQNWLRQVDOWHUQDWLYJ|UVNRPPHUHJHQVNDSHUQDI|UGHWQ\DYDOHWYDUDGHVRPJlOOHU
3*0)XQNWLRQVDOWHUQDWLY>@>@>@>@>@>@>@>@>@>@
2SWLRQ
>@

%HVNULYQLQJ
7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDVYLGKlQGHOVH
6OlFNW8WJnQJHQGHDNWLYHUDVYLGKlQGHOVH



3*0)XQNWLRQVDOWHUQDWLY>@>@>@
2SWLRQ

%HVNULYQLQJ

>@

7lQG8WJnQJHQI|OMHU3*0WLPHUGn> @>@>[@NRPPDQGRXWI|UV
6OlFNW8WJnQJHQI|OMHUHM3*0WLPHUXWDQKDUHQYl[ODQGHIXQNWLRQ8WJnQJHQYl[ODUYDUJnQJ>

@>@>[@NRPPDQGRXWI|UV

>@

7lQG> @>@>[@PnVWHI|OMDVDYKDQGKDYDUNRGI|UIXQNWLRQ6OlFNW,QJHQNRGNUlYVYLG> @>@>[@NRPPDQGR

3*0)XQNWLRQVDOWHUQDWLY>@
2SWLRQ

'HVFULSWLRQ

>@

7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDVYLGIHO VHUYLFHNUlYV 

>@

7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDVYLGQlWIHO
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>@

7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDVYLGWHOHIRQOLQMHIHO

>@

7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDVYLGNRPPXQLNDWLRQVIHO

>@

7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDVYLGVHNWLRQVIHO

>@

7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDVYLGVHNWLRQVVDERWDJH

>@

7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDVYLGEDWWHULIHOSnWU|GO|VHQKHW

>@

7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDVYLGIHO .ORFNDQJnUIHO 

3*0)XQNWLRQVDOWHUQDWLY>@
2SWLRQ

%HVNULYQLQJ

>@

7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDVYLGLQEURWWVODUP

>@

7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDVYLGEUDQGODUPEUDQGNQDSS

>@

7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDVYLGODUPIUnQ|YHUIDOOVNQDSSEUnNNQDSS


>@

7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDVYLGODUPIUnQQ|GNQDSS


>@

7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDVYLGGULIWODUP


>@

7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDVYLGJDVYlUPHHOOHUVSULQNOHUODUP

>@

7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDV|YHUIDOOVUDPKRWNRG


>@

7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDVXQGHUGHQWLGSURJUDPPHUDGXQGHU3*0WLPHU6OlFNW8WJnQJHQI|UEOLUDNWLYWLOOKDQGKDYDUNRGDQJHV

2PKlQGHOVHXWJnQJSURJUDPPHUDVWLOODWWI|OMD3*0WLPHUPnVWHDOODHJHQVNDSHUI|UXWJnQJHQYDUDDNWLYHUDGHWlQGD

3*0)XQNWLRQVDOWHUQDWLY>@

$QYlQGVHM



3*0)XQNWLRQVDOWHUQDWLY>@


2SWLRQ

>@>@

>@




%HVNULYQLQJ

$QYlQGVHM

7lQG8WJnQJHQI|OMHUWLGHQSURJUDPPHUDGXQGHU3*0WLPHU6OlFNW8WJnQJHQDNWLYHUDVGn³IUnQNRSSOLQJHIWHUODUP´VNHU

RFKI|UEOLUDNWLYWLOOKDQGKDYDUNRGDQJHV
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3*0)XQNWLRQVDOWHUQDWLY>@RFK>@>@
2SWLRQ

%HVNULYQLQJ

>@>@

$QYlQGVHM

>@
>@>@
>@

7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDVYLG|SSHQVHNWLRQ6OlFNW8WJnQJHQGHDNWLYHUDVYLG|SSHQVHNWLRQ
$QYlQGVHM
7lQG8WJnQJHQDNWLYHUDVI|UVWGnDOODVHNWLRQHUNQXWQDWLOOXWJnQJHQSnYHUNDV|SSQDVRFKGHDNWLYHUDVVnIRUWQnJRQVHNWLRQnWHUVWlOOV
6OlFNW8WJnQJHQDNWLYHUDVGnQnJRQDYGHNQXWDVHNWLRQHUQDSnYHUNDV|SSQDVRFKnWHUVWlOOVGnI|UVWGnDOODVHNWLRQHUlUnWHUVWlOOGD


(Q3*0XWJnQJNQ\WVWLOOHQHOOHUIOHUVHNWLRQHUXQGHURPUnGHVSURJUDPPHULQJHQI|U3*0XWJnQJDUVHNYHQV>@>@

6HNYHQV>@WLOO>@2PUnGHVWLOOK|ULJKHWI|U3*0XWJnQJ
,GHVVDVHNYHQVHUEHVWlPVRPUnGHVWLOOK|ULJKHWHQI|U3*0XWJnQJDUQD VHNYHQV>@RPUnGH>@RPUnGHHWF 7lQGVLIIUDQVRP
PRWVYDUDUGHWRPUnGHXWJnQJHQVNDOOI|OMD(Q3*0XWJnQJNDQI|OMDIOHUlQHWWRPUnGH)|U3*0IXQNWLRQVDOWHUQDWLYVRPEHWUDNWDVVRP
³V\VWHP´KlQGHOVHUWH[1lWIHONRPPHUSURJUDPPHULQJHQLGHVVDVHNYHQVHUHMSnYHUNDIXQNWLRQHQSnXWJnQJHQ)|U3*0IXQNWLRQV
DOWHUQDWLY>@>@>@DQYlQGVGHVVDVHNYHQVHUWLOODWWEHVWlPPDYLONHQYLONDVHNWLRQHUXWJnQJHQVNDOOI|OMD
(QPDQXHOOXWJnQJNDQEDUDWLOOK|UDHWWRPUnGH

6HNYHQV>@WLOO>@7LOOIUnQNRSSOLQJVNRGHUNDUDNWlUHUI|UKDQGKDYDUNRG
'n6,$HOOHU&RQWDFW,'DQYlQGVVRPODUPIRUPDWJHQHUHUDVGHVVDNRGHUNDUDNWlUHUDXWRPDWLVNW)|UGHWDOMHUDGEHVNULYQLQJDYYLONHQ

NRGNDUDNWlUVRPUDSSRUWHUDVVHELODJD$
2P>@SURJUDPPHUDVNRPPHUGHQQDKlQGHOVHHMDWWUDSSRUWHUDV9LGDOODQQDQSURJUDPPHULQJ>@>))@NRPPHUV\VWHPHWDWW

DXWRPDWLVNWJHQHUHUDUlWWNRGNDUDNWlU2PDQQDWODUPIRUPDWlQ6,$HOOHU&RQWDFW,'DQYlQGVNRPPHUNRGHUNDUDNWlUHUSURJUDPP

HUDGHWLOO>@HOOHU>))@HMDWWUDSSRUWHUDVYLGDUH

6HNYHQV>@WLOO>@$XWRPDWLVNIUnQNRSSOLQJ RPUnGH
,GHVVDVHNYHQVHUSURJUDPPHUDVWLGSXQNWGnDXWRPDWLVNIUnQNRSSOLQJVNDOOVNH
 VHNYHQV>@RPUnGH>@RPUnGHHWF 
,YDUMHVHNYHQVILQQVGHWSODWVDWWSURJUDPPHUDHQWLGSXQNW 7700 I|UYDUMHGDJLYHFNDQIUnQ6|QGDJWLOO/|UGDJ

$OWHUQDWLYDWWSURJUDPPHUDlU>@>@2P>@SURJUDPPHUDVlUIXQNWLRQHQXUNRSSODG

6HNYHQV>@WLOO>@+HOJGDJVVFKHPDDXWRPDWLVNIUnQNRSSOLQJ
+lUSURJUDPPHUDVGDWXPGnDXWRPDWLVNIUnQNRSSOLQJHMVNDOOVNH VHNYHQV>@RPUnGHVHNYHQV>@RPUnGHHWF 9DUMHVHNYHQV
KDUSODWVI|UGDWXPVRPSURJUDPPHUDVLQHQOLJW>00''cc@

3URJUDPPHUD>@>@>@I|UDWWLQDNWLYHUDHWWKHOJGDJVVFKHPD

6HNYHQV>@$XWRPDWLVNNORFNMXVWHULQJ
+lUNDQNORFNDQMXVWHUDVJHQRPDWWPDQSURJUDPPHUDULQKXUPnQJDVHNXQGHUGHQVLVWDPLQXWHQYDUMHGDJVNDOOEHVWnDY,VWlOOHWI|U

VHNXQGHUNDQPDQSURJUDPPHUDHWWVW|UUHHOOHUPLQGUHYlUGHI|UDWWMXVWHULQJIUDPnWHOOHUEDNnWVNDOOVNH$OW>@>@

6HFWLRQ>@6SHFLDORSWLRQHUGHO
2SWLRQ

%HVNULYQLQJ

>@

7lQG3URJUDPPHUDVGnYl[HOVSlQQLQJHQlU+]6OlFNW3URJUDPPHUDVGnYl[HOVSlQQLQJHQlU+]

>@

7lQG6\VWHPHWDQYlQGHULQWHUQNULVWDOOI|UWLGEDVHQ6OlFNW6\VWHPHWDQYlQGHUIUHNYHQVHQSnYl[HOVSlQQLQJHQI|UWLGEDVHQ

>@

7lQG%DWWHULIHOHOOHUQlWIHOKLQGDUDWWWLOONRSSOLQJVNHU6OlFNW%DWWHULIHOHOOHUQlWIHOKLQGDUHMWLOONRSSOLQJ

>@

7lQG.YDUKnOODQGHVDERWDJH6DERWDJHPnVWHnWHUVWlOODVDYLQVWDOODW|UI|UDWWWLOONRSSOLQJVNDOONXQQDVNH
6OlFNW6DERWDJHlUHMNYDUNnOODQGH

>@

7lQGVLIIULJDNRGHU6OlFNWVLIIULJDNRGHU

>@

$QYlQGVHMOlPQDVVOlFNW


>@

7lQG%DWWHULODGGQLQJVNHUPHGP$6OlFNW%DWWHULODGGQLQJVNHUPHGP$

>@

$QYlQGVHMOlPQDVWlQG







26

6HNYHQV>@6SHFLDORSWLRQHUGHO
2SWLRQ

%HVNULYQLQJ

>@

$QYlQGVHMOlPQDVVOlFNW

>@

$QYlQGVHMOlPQDVWlQG

>@

7lQGbQGUDULQWHUYDOOHWI|USHULRGLVNWHVWNRGVlQGQLQJWLOOPLQXWHU6OlFNW,QWHUYDOOHWI|USHULRGLVNWHVWNRGVlQGQLQJDQJHVLGDJDU

>@

$QYlQGVHMOlPQDVVOlFNW

>@

$QYlQGVHMOlPQDVVOlFNW

>@

$QYlQGVHMOlPQDVVOlFNW

>@

7lQG)MlUUVHUYLFH|SSHQWLPPHHIWHU> @>@NRPPDQGR6OlFNW)MlUUVHUYLFH|SSHQLWLPPDUHIWHU> @>@NRPPDQGR

>@

7lQG6LUHQXWJnQJHQDNWLYHUDVRPGHWLQWUlIIDUHWWNRPPXQLNDWLRQVIHOXQGHUWLOONRSSODWOlJH

6OlFNW6LUHQXWJnQJHQDNWLYHUDVHMRPGHWLQWUlIIDUHWWNRPPXQLNDWLRQVIHOXQGHUWLOONRSSODWOlJH



6HNYHQV>@)|UGU|MQLQJPHOODQXSSULQJQLQJVI|UV|N
3URJUDPPHUDKXUOnQJWLGV\VWHPHWVNDOOYlQWDLQQDQQlVWDXSSULQJQLQJVI|UV|NSnE|UMDV$OWHUQDWLY>@>@VHNXQGHU

6HNYHQV>@>@0RGXOSURJUDPPHULQJ

,GHVVDVHNYHQVHUXWI|UVSURJUDPPHULQJDYWLOOV\VWHPHWDQVOXWQDPRGXOHUWH[UDGLRPRWWDJDUH)|ULQIRUPDWLRQVHUHVSHNWLYHPRGXOV
SURJUDPPHULQJVLQVWUXNWLRQ
6HNYHQV>@
6HNYHQV>@
6HNYHQV>@

3&6NULYDUNRUW
5)[[5DGLRPRWWDJDUH
7/LQN,3PRGXO


6HNYHQV>@3URJUDPPHULQJYLDIlUGLJDPDOODU
,GHQQDVHNYHQVNDQSURJUDPPHULQJVNHYLDPDOODUYLONHWJ|UDWWGHYDQOLJDVWHIXQNWLRQHUQDVQDEEWNDQSURJUDPPHUDV,VHNYHQVHQDQJHV
VLIIURUVRPPRWVYDUDUHWWDQWDOROLNDYDOVH%LODJD&I|UGHWDOMHUDGEHVNULYQLQJ(IWHUDWWKDSURJUDPPHUDWGHDNWXHOODVLIIURUQDNRPPHU

V\VWHPHWIUnJDHIWHULQIRUPDWLRQHQQHGDQLI|OMDQGHRUGQLQJ
7HOHIRQQXPPHUWLOOODUPFHQWUDO
3URJUDPPHUDI|UVWD RFKLGHWWDIDOOHQGD WHOHIRQQXPUHWWLOOODUPFHQWUDODYVOXWDPHG>@,QSURJUDPPHUDWWHOHIRQQXPPHUNRPPHU

ILQQDVLVHNYHQV>@
6\VWHPHWVDERQQHQWNRG
3URJUDPPHUDV\VWHPHWVDERQQHQWNRGVLIIURU$YVOXWDPHG>@,QSURJUDPPHUDWYlUGHNRPPHUILQQDVLVHNYHQV>@

2PUnGHWVDERQQHQWNRG
'HQQDVHNYHQVHIWHUIUnJDVEDUDRPYDOWODUPIRUPDWlU&RQWDFW,'3URJUDPPHUDRPUnGHWVDERQQHQWNRGVLIIURU$YVOXWDPHG>@
,QSURJUDPPHUDWYlUGHNRPPHUILQQDVLVHNYHQV>@
%HK|ULJKHWVNRGYLGIMlUUVHUYLFH
3URJUDPPHUDEHK|ULJKHWVNRGI|UIMlUUVHUYLFHVLIIURU,QSURJUDPPHUDWYlUGHNRPPHUILQQDVLVHNYHQV>@

,QSDVVHULQJVWLGRFKXWSDVVHULQJVWLGI|URPUnGH
3URJUDPPHUD|QVNDGLQSDVVHULQJVWLGVLIIURUI|OMWDYXWSDVVHULQJVWLGVLIIURU$YVOXWDPHG>@,QSURJUDPPHUDGHYlUGHQNRPPHU
DWWILQQDVLVHNYHQV>@>@SnSODWVHQI|ULQSDVVHULQJVWLGVDPWXWSDVVHULQJVWLG 
,QVWDOODW|UVNRG
3URJUDPPHUDLQ|QVNDGLQVWDOODW|UVNRGHOOHUVLIIURU EHURHQGHSnYDOJMRUWLVHNYHQV>@ $YVOXWDPHG>@,QSURJUDPPHUDW

YlUGHNRPPHUILQQDVLVHNYHQV>@

(IWHUDWWLQVWDOODW|UVNRGHQlUSURJUDPPHUDGNRPPHUV\VWHPHWDWWnWHUYlQGDWLOORUGLQDULHSURJUDPPHULQJVOlJH
$OOSURJUDPPHULQJJMRUGLGHVVDPDOODUPnVWHSURJUDPPHUDVLJHQRPGHWJ|UVHQIDEULNVnWHUVWlOOQLQJDYV\VWHPHW

27

6HNYHQV>@$YOlVDFHQWUDODSSDUDWHQVYHUVLRQ
'HQQDIXQNWLRQlUHQEDUWWLOOJlQJOLJGn/&'HOOHU3.DQYlQGV'nVHNYHQVHQDQJHVNRPPHUFHQWUDODSSDUDWHQVYHUVLRQ
YLVDV2PWH[>@YLVDVEHW\GHUGHWYHUVLRQ

6HNYHQV>@*nQJWHVW
*HQRPGHQQDVHNYHQVDNWLYHUDV*nQJWHVWIXQNWLRQHQ'ULIWNODU7LOORFK)HONRPPHUDWWEOLQNDXQGHUWLGHQWHVWHWSnJnU9DUMHJnQJHQ
VHNWLRQSnYHUNDVNRPPHUVLUHQXWJnQJHQDNWLYHUDVXQGHUVHNXQGHURFKKlQGHOVHQVSDUDVLKlQGHOVHPLQQHW)|UDWWDYVOXWDSnJnHQGH

*nQJWHVWVOnLQVHNYHQV>@LJHQ6\VWHPHWNRPPHUDXWRPDWLVNWDWWDYVOXWDWHVWHWRPLQJHQVHNWLRQSnYHUNDVXQGHUPLQXWHU

6HNYHQV>@,QNRSSODRFKXSSGDWHUDDGUHVV|YHUYDNQLQJHQ
'HWWDNRPPDQGRDQYlQGVI|UDWWXSSGDWHUDDGUHVV|YHUYDNQLQJHQWH[GnHQI|UlQGULQJlUJMRUGSn'$7$.202PHQPRGXOOlJJVWLOO
HOOHUWDVERUWRPE\JOLQJHQSnHWW3&VHNWLRQVNRUWlQGUDVHWFVNDOOGHWWDXWI|UDV(IWHUDWW>@VOnVLQVNDOOLQJHQDQQDQSURJUDP

PHULQJXWI|UDVXQGHUVHNXQGHU1lUWLGHQSDVVHUDWNDQSURJUDPPHULQJIRUWVlWWDVRPYDQOLJWWH[PHGVHNYHQV>@

6HNYHQV>@$YOlVD|YHUYDNDGHPRGXOHU
.QDSSVDWVHQNRPPHUKlUYLVDYLONDPRGXOHUVRPV\VWHPHW|YHUYDNDUJHQRPDWWWlQGDPRWVYDUDQGHVLIIUD /\VGLRGNQDSSVDWV EOLQND
PHGPRWVYDUDQGHVLIIUD 6\PERONQDSSVDWV HOOHUVNULYDPRGXOHQVEHQlPQLQJ NODUWH[WGLVSOD\ 6HWDEHOOQHGDQ

6HNWGLRGVLIIUD
>@WLOO>@
>@WLOO>@
>@
>@
>@
>@
>@
>@
>@
>@
>@
>@WLOO>@

0RGXO
.QDSSVDWVPHGDGUHVVWLOO
3&6HNWLRQVNRUWQXPPHUWLOO
$QYlQGVHM
3&6HNWLRQVNRUWQXPPHU
5)[[[5DGLRPRWWDJDUH 5)HOOHU5).
3&7UDQVLVWRUNRUW
3&0DWQLQJVNRUW
3&6NULYDUNRUW
$QYlQGVHM
$QYlQGVHM
$QYlQGVHM
3&0DWQLQJVNRUWQXPPHUWLOO

6HNYHQV>@7HVWDYWUnGO|VHQKHW
6OnLQVHNYHQVHQRFKGlUHIWHUHWWVLIIULJWQXPPHUVRPPRWVYDUDUVHNWLRQVQXPUHWSnGHQHQKHWGXYLOOWHVWD'nHQVlQGQLQJ WH[VDERWDJH 
IUnQHQKHWHQQnUPRWWDJDUHQNRPPHUGHWWDLQGLNHUDVPHG%UDHOOHU'nOLJWHQOLJWI|OMDQGH
%UD
'nOLJW

(WWVLUHQWXWHWWNQDSSVDWVSLSVHNWLRQVVLIIUDWlQG
7UHVLUHQWXWWUHNQDSSVDWVSLSVHNWLRQVVLIIUDWlQG

$YVOXWDWHVWHWPHG>@6OnLQQlVWDVHNWLRQVQXPPHURPIOHUHQKHWHUVNDOOWHVWDVDYVOXWDDQQDUVPHG>@I|UDWWnWHUJnWLOOSURJUDPPHULQJV

OlJH

6HNYHQV>@cWHUVWlOOQLQJDY0DVWHUNRGHQ
6OnLQ>@>,QVWDOODW|UVNRG@>@I|UDWWnWHUVWlOODPDVWHUNRGHQWLOOIDEULNVSURJUDPPHUDWYlUGH


6HNYHQV>@,QVWDOODW|UVVSlUULQNRSSODG
6OnLQ>@>,QVWDOODW|UVNRG@>@I|UDWWDNWLYHUDLQVWDOODW|UVVSlUUHQ1lUGHQQDIXQNWLRQlUDNWLYHUDGJnUGHWHMDWWPDQXHOOWnWHUVWlOOD

FHQWUDODSSDUDWHQWLOOIDEULNVSURJUDPPHUDGHYlUGHQ'HQQDIXQNWLRQLQGLNHUDVJHQRPDWWWHOHIRQUHOlWVPDWWUDUWLOOJnQJHUGnV\VWHPHW

VSlQQLQJVVlWWVYLONHWJ|UGHWP\FNHWHQNHOWDWWInUHGDSnVWDWXVHQI|UIXQNWLRQHQ

6HNYHQV>@,QVWDOODW|UVVSlUUXUNRSSODG
6OnLQ>@>,QVWDOODW|UVNRG@>@I|UDWWNRSSODXUIXQNWLRQHQLQVWDOODW|UVVSlUU

28

6HNYHQV>@WR>@cWHUVWlOOQLQJWLOOIDEULNVSURJUDPPHUDGHYlUGHQ
'HVVDVHNYHQVHUDQYlQGVI|UDWWnWHUVWlOODGHROLNDPRGXOHUQDFHQWUDODSSDUDWHQWLOOIDEULNVSURJUDPPHUDGHYlUGHQ6OnLQEHU|UGVHNYHQV
I|OMWDYLQVWDOODW|UVNRGHQRFKGlUHIWHUVHNYHQVHQLJHQ7H[>@>,QVWDOODW|UVNRG@>@
6HNYHQV>@
6HNYHQV>@
6HNYHQV>@

cWHUVWlOOQLQJDY5)UDGLRPRWWDJDUH
cWHUVWlOOQLQJDY3&VNULYDUNRUW
cWHUVWlOOQLQJDYFHQWUDODSSDUDWHQ

0DQXHOOnWHUVWlOOQLQJDYFHQWUDODSSDUDWHQ
8WI|UI|OMDQGHI|UDWWnWHUVWlOODFHQWUDODSSDUDWHQWLOOIDEULNVSURJUDPPHUDGHYlUGHQ
 *|UFHQWUDODSSDUDWHQKHOWVWU|PO|V
 6HWLOODWWLQJHQWLQJOLJJHUDQVOXWHWSn=RFK3*0DQVOXWVHGDQHQNDEHOPHOODQGHVVD
 $QVOXWWUDQVIRUPDWRUQLJHQRFKYlQWDLVHNXQGHU
 *|UnWHULJHQFHQWUDOHQVWU|PO|VRFKWDVHGDQERUWNRUWVOXWQLQJHQPHOODQ=RFK3*0
 $QVOXWWUDQVIRUPDWRUQRFKEDWWHULHW.ODUW
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41 24-tim kolmonoxid detektor
81 24-tim kolmonoxid detektor (trådlös)
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[007] Masterkod

[006] Installatörskod

[008] Väktarkod

Används ej, se [*][5][Masterkod]
för programmering.

Default
5555 I_______I_______I_______I_______I

Default
AAAA

I_______I_______I_______I_______I

PGM-utgångarnas funktionsalternativ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Följer sirenutgången, inbrott & brand
Används ej
Detektoråterställning, [*][7][2]
2-tråds rökdetektor(endast PGM-2)
Statusutgång(aktiveras vid tillkoppling)
Följer “Driftklar” på knappsatsen
Följer knappsatsens summer
Följer in- & utpasseringstiden + 2 minuter
Felutgång, aktiveras vid fel(felen kan specificeras)
Händelseutgång(händelserna kan specificeras)
Utgång för sabotage(sektioner, moduler mm)
Telefonlinjefel + larm
2 sek. puls efter lyckad överföring till larmcentral
2 sek. puls innan larmöverföring startar
Utgången aktiveras/deaktiveras via fjärrservice(DLS)
Används ej
Status för bortatillkopplad

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Status för hemmatillkopplad
35 Följer sektion(sektion 9 - 16)
Manuell utgång, typ 1 [*]{7][1]
36 Följer sektion(sektion 17 - 24)
Manuell utgång, typ 2 [*]{7][2]
37 Följer sektion(sektion 25 - 32)
Manuell utgång, typ 3 [*]{7][3]
38 Följer sektion(sektion 33 - 40)
Manuell utgång, typ 4 [*]{7][4]
39 Följer sektion(sektion 41 - 48)
24-tim tyst larm(endast PGM-2)
40 Följer sektion(sektion 49 - 56)
24-tim ljudande larm(endast PGM-2)
41 Följer sektion(sektion 57 - 64)
Uppringningsfördröjd sirenutgång
Används ej
A-larmsutgång
Funktionsalternativ
Överfallsutgång
[03]
& [20] kan ej
Följer sektion(sektion 1 - 8)
användas i samma
Statusutgång med larmindikering
system.
Används ej
5 sekunders puls vid frånkoppling efter larm
Sirenutgång/installatörsläge/DLS aktiverar utgången
Bortatillkopplad utan förbikopplade sektioner

[009] PGM1 & PGM2 Huvudkort
PC1616 har 2 PGM-utgångar på huvudkortet(1 - 2), PC1864 har 4st PGM-utgångar på huvudkortet(1 - 4)
PGM-utgångarnas egenskaper programmeras i sekvens [501] - [514], områdestillhörigheten programmeras i sekvens [551] - [564].
Default
Default
30 I_______I_______I PGM 1
03
I_______I_______I PGM 2

[010] PGM3 till PGM10 Huvudkort samt transistorkort PC5208
PGM-utgångarnas egenskaper programmeras i sekvens [501] - [514], områdestillhörigheten programmeras i sekvens [551] - [564].
Default
Default
I_______I_______I
PGM 3 (Huvudkort/PC5208)*
01
I_______I_______I
PGM 7 (PC5208)
01
01
I_______I_______I
PGM 4 (Huvudkort/PC5208)*
01
I_______I_______I
PGM 8 (PC5208)
01
I_______I_______I
PGM 5 (PC5208)
01
I_______I_______I
PGM 9 (PC5208)
01
I_______I_______I
PGM 6 (PC5208)
01
I_______I_______I
PGM 10 (PC5208)
Programmeringen av transistorkortets två första utgångar är gemensam med huvudkortets PGM-utgångar 3 & 4.

[011] PGM 11 till PGM 14 Matningskort PC5204
PGM-utgångarnas egenskaper programmeras i sekvens [501] - [514], områdestillhörigheten programmeras i sekvens [551] - [564].
Default
01

I_______I_______I

PGM 11

01

I_______I_______I

PGM 12

Default
01
01

I_______I_______I

PGM 13

I_______I_______I

PGM 14

[012] Tangentlås
Om tangentlåset är aktiverat kan systemet ej frånkopplas med hjälp av yttre förbikopplare.
Default
000

I_______I_______I_______I

Antal felaktiga försök innan tangentlåset träder i kraft

Alternativ 001 - 255(000 = urkopplat)

000

I_______I_______I_______I

Tid tangentlåset är aktiverat(i minuter)

Alternativ 000 - 255
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[021] Systemoptioner, del 8
Opt

Def

Tänd

Släckt

1

Används ej, lämnas släckt

2

Används ej, lämnas släckt

3

“Skärmsläckare” aktiveras efter 5 sekunder

“Skärmsläckare” aktiveras efter 30 sekunder

4

Används ej, lämnas släckt

5

Används ej, lämnas släckt

6

Frånkoppling via yttre fbk endast under inpasseringstid

Frånkoppling via yttre fbk fungerar alltid

7

“Öppna fjärrservice” innan [*][8]

Normal funktion för [*][8]

8

Fel i systemet hindrar tillkoppling

Fel i systemet hindrar ej tillkoppling

[022] Systemoptioner, del 9
Opt

Def

Tänd

Släckt

1

Kod krävs för [*][1], [*][2] och [*][3]

Ingen kod krävs för [*][1], [*][2] och [*][3]

2

“Skärmsläckare” endast i tillkopplat läge

“Skärmsläckare med normal funktion

3

Används ej, lämnas släckt

4

Bara Masterkod kan förbikoppla överfall

Alla koder kan förbikoppla överfall

5

Tidsbegränsning på PGM-alt. 05, 06, 17 och 18

Ej tidsbegränsning på PGM-alt. 05, 06, 17 och 18

6

Används ej, lämnas släckt

7

Öppen sektion avbryter tillkoppling

Öppen sektion avbryter ej tillkoppling

8

Utpasseringssummer vid hemmatillkoppling

Hemmatillkoppling utan utpasseringssummer

[023] Systemoptioner, del 10
Opt

Def

1

Tänd

Släckt

Brandknappen ger summerkvittens

Brandknappen ger siren

2

Används ej, lämnas släckt

3

Testkod endast i tillkopplat läge

Testkod sänds enligt programmerat intervall

4

Testkodsintervall i timmar

Testkodsintervall i dagar

5

Växla från “Borta” till “Hemma” möjligt

Växla från “Borta” till “Hemma” ej möjligt

6

Används ej, lämnas släckt

7

Felindikering tyst

Felindikering ger summer i knappsatsen

8

Yttre förbikopplare tillkopplar i Bortaläge

Yttre förbikopplare tillkopplar i Borta- el. Hemmaläge

[030] Slingresponstid
Opt

Def

Tänd

Släckt

1

Sektion 1 har snabb slingrespons (36ms)

Sektion 1 har normal slingrespons (400ms)

2

Sektion 2 har snabb slingrespons (36ms)

Sektion 2 har normal slingrespons (400ms)

3

Sektion 3 har snabb slingrespons (36ms)

Sektion 3 har normal slingrespons (400ms)

4

Sektion 4 har snabb slingrespons (36ms)

Sektion 4 har normal slingrespons (400ms)

5

Sektion 5 har snabb slingrespons (36ms)

Sektion 5 har normal slingrespons (400ms)

6

Sektion 6 har snabb slingrespons (36ms)

Sektion 6 har normal slingrespons (400ms)

7

Sektion 7 har snabb slingrespons (36ms)

Sektion 7 har normal slingrespons (400ms)

8

Sektion 8 har snabb slingrespons (36ms)

Sektion 8 har normal slingrespons (400ms)

36

[101]-[164] Egenskaper på sektion
Fabriksprogrammerade egenskaper (T = Tänd; S = Släckt):
Egenskap:
Tänd
Släckt
Sektionstyp:
00 Sektionen används ej
01 Fördröjd sektion, typ 1
02 Fördröjd sektion, typ 2
03 Direktlarmande
04 Passersektion
05 Borta-/hemmasektion
06 Fördröjd borta-/hemmasek
07 Brandsektion, fördröjd
08 Brandsektion, standard
09 24-tim övervakning
10 24-tim drift med summer
11 24-tim inbrott med siren
12 24-tim överfall
13 24-tim gas
14 24-tim värme
15 24-tim sjukdom
16 24-tim bråk
17 24-tim nöd
18 24-tim sprinkler
19 24-tim vatten
20 24-tim frys
21 24-tim kvarhållande larm
22 Momentan yttre fbk.
23 Växlande yttre förbikoppl.
25 Fördröjd passersektion
26 24-tim ej larm
29 24-tim autoverifierad brand
30 Overvakning brand
31 Daglarm
32 Direktlarm borta-/hemma
35 24-tim siren/summer
36 Används ej
37 Nattsektion
41 24-tim kolmonoxid
81 24-tim kolmonoxid (trådlös)
87 Brandsektion, fördr.(trådlös)
88 Brandsektion, std (trådlös)
Egenskap:

1

2

3

4

5

Ljudande
Tyst

Fast ljud
Pulserande

Ding-dong
Nej

Förbikpl.
Nej

Tvångstillkpl.
Nej

S
T
T
T
T
T
T
T
T
S
S
T
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
S
T
S
T
S
T
T
T
S
T
T
T
T
T

S
T
T
T
T
T
T
S
S
T
T
T
T
S
S
T
T
T
T
T
T
T
S
S
T
S
S
S
T
T
T
T
T
S
S
S
S

S
T
T
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
T
T
T
T
T
T
S
S
S
T
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
S
S
T
T
T
S
T
S
S
S
S

S
S
S
S
S
T
T
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
T
S
T
S
S
T
S
S
S
T
S
S
S
S

9
Tänd
Släckt

Sektionstyp:
00 Sektionen används ej
01 Fördröjd sektion, typ 1
02 Fördröjd sektion, typ 2
03 Direktlarmande
04 Passersektion
05 Borta-/hemmasektion
06 Fördröjd borta-/hemmasek
07 Brandsektion, fördröjd
08 Brandsektion, standard
09 24-tim övervakning
10 24-tim drift med summer
11 24-tim inbrott med siren
12 24-tim överfall
13 24-tim gas
14 24-tim värme
15 24-tim sjukdom
16 24-tim bråk
17 24-tim nöd
18 24-tim sprinkler

10

11

12

13

Egenskaper 9- 13 används ej.

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

37

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

6

7

Uppring.beg. Uppring.fördr.
Nej
Nej

S
T
T
T
T
T
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
S
S
T
S
T
T
T
S
S
S
S

8
Trådlös
Nej

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
T
T

14

15

16

Obalanserade
Följer syst.

Enkelbal
Följer syst.

Dubbelbal.
Följer syst.

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

19 24-tim vatten
20 24-tim frys
21 24-tim kvarhållande larm
22 Momentan yttre fbk.
23 Växlande yttre förbikoppl.
25 Fördröjd passersektion
26 24-tim ej larm
29 24-tim autoverifierad brand
30 Overvakning brand
31 Daglarm
32 Direktlarm borta-/hemma
35 24-tim siren/summer
36 Används ej
37 Nattsektion
41 24-tim kolmonoxid
81 24-tim kolmonoxid (trådlös)
87 Brandsektion, fördr.(trådlös)
88 Brandsektion, std (trådlös)
Sekvens

Sektion #

Sektions
-Typ

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Ljudande/
Tyst
1

Fast ljud/
Pulserande
2

Ding-dong
Nej
3

Fbk.
Nej
4

I________I

I________|

I________|

I________|

I________|

I________|

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Tvångstillkpl. Uppring.begr. Uppring.fördr.
Nej
Nej
Nej
5
6
7

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Trådlös
Nej
8

Används ej

I________|

I________I

I________I

9

[101]

01

(

)

[102]

02

(

)

I________I

I________|

I________|

I________|

I________|

I________|

I________|

I________I

I________I

[103]

03

(

)

I________I

I________|

I________|

I________|

I________|

I________|

I________|

I________I

I________I

[104]

04

(

)

I________I

I________|

I________|

I________|

I________|

I________|

I________|

I________I

I________I

[105]

05

(

)

I________I

I________|

I________|

I________|

I________|

I________|

I________|

I________I

I________I

[106]

06

(

)

I________I

I________|

I________|

I________|

I________|

I________|

I________|

I________I

I________I

[107]

07

(

)

I________I

I________|

I________|

I________|

I________|

I________|

I________|

I________I

I________I

[108]

08

(

)

I________I

I________|

I________|

I________|

I________|

I________|

I________|

I________I

I________I

[109]

09

(

)

I________I

I________|

I________|
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Uppringaren
[301] Första telefonnumret - Primärnummer
I__D___I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____|____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
[302] Andra telefonnumret

OBS! Används normalt ej

I__D __I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____|____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I

[303] Tredje telefonnumret - Sekundärnummer
I__D___I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____|____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I

Normalt används telefonnummer 1 & 3 eftersom uppringaren växlar melllan dessa två nummer. Om telefonnummer 2
skall användas måste detta aktiveras i sekvens [351] - [376].
Telefonnummer 1 & 3 använder även samma larmformat medan telefonnummer 2 kan använda ett annat.

Abonnentkoder
Här programmeras systemets 6-siffriga abonnentkod. Då SIA används kommer denna kod att rapporteras till larmcentralen
oavsett i vilket område händelsen inträffade.
Sekvens[310] Systemets abonnentkod

Default [FFFFFF]

I_______I_______I_______I_______I_______I_______I

Vid fler områden samt då Contact ID används, skall abonnentkod för respektive område programmeras.

[311] Abonnentkod område 1

|_______I_______I_______I_______I

[312] Abonnentkod område 2

|_______I_______I_______I_______I

[313] Abonnentkod område 3

|_______I_______I_______I_______I

[314] Abonnentkod område 4

|_______I_______I_______I_______I

[315] Abonnentkod område 5

|_______I_______I_______I_______I

[316] Abonnentkod område 6

|_______I_______I_______I_______I

[317] Abonnentkod område 7

|_______I_______I_______I_______I

[318] Abonnentkod område 8

|_______I_______I_______I_______I

Alla abonnentkoder är fabriksprogrammerade till [FFFF].
Larmkoder/karaktärer
[320]-[323] Larmkoder/karaktärer sektion 1 - 64

Alla larmkoder är fabriksprogrammerade till FF om ej annat anges
Sekvens
[320]
Sektion 01
Sektion 02
Sektion 03
Sektion 04
I_______I_______I

Sektion 09
I_______I_______I

[321]

Sektion 17
I_______I_______I

Sektion 25
I_______I_______I

[322]

Sektion 33
I_______I_______I

Sektion 41
I_______I_______I

[323]

Sektion 49
I_______I_______I

Sektion 57
I_______I_______I

I_______I_______I

I_______I_______I

Sektion 10

Sektion 11

I_______I_______I

I_______I_______I

Sektion 18

Sektion 19

I_______I_______I

I_______I_______I

Sektion 26

Sektion 27

I_______I_______I

I_______I_______I

Sektion 34

Sektion 35

I_______I_______I

I_______I_______I

Sektion 42

Sektion 43

I_______I_______I

I_______I_______I

Sektion 50

Sektion 51

I_______I_______I

I_______I_______I

Sektion 58

Sektion 59

I_______I_______I

I_______I_______I

I_______I_______I

Sektion 12
I_______I_______I

Sektion 20
I_______I_______I

Sektion 28
I_______I_______I

Sektion 36
I_______I_______I

Sektion 44
I_______I_______I

Sektion 52
I_______I_______I

Sektion 60
I_______I_______I

42

Sektion 05

Sektion 06

I_______I_______I

I_______I_______I

Sektion 13

Sektion 14

I_______I_______I

I_______I_______I

Sektion 21

Sektion 22

I_______I_______I

I_______I_______I

Sektion 29

Sektion 30

I_______I_______I

I_______I_______I

Sektion 37
I_______I_______I

Sektion 38
I_______I_______I

Sektion 45

Sektion 46

I_______I_______I

I_______I_______I

Sektion 53

Sektion 54

I_______I_______I

I_______I_______I

Sektion 61

Sektion 62

I_______I_______I

I_______I_______I

Sektion 07
I_______I_______I

Sektion 15
I_______I_______I

Sektion 23
I_______I_______I

Sektion 31
I_______I_______I

Sektion 39
I_______I_______I

Sektion 47
I_______I_______I

Sektion 55
I_______I_______I

Sektion 63
I_______I_______I

Sektion 08
I_______ I_______I

Sektion 16
I_______ I_______I

Sektion 24
I_______ I_______I

Sektion 32
I_______ I_______I

Sektion 40
I_______ I_______I

Sektion 48
I_______ I_______I

Sektion 56
I_______ I_______I

Sektion 64
I_______ I_______I
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[377] Inställningar för uppringaren
Default
010

I_______I______I_______I

Upppringningsbegränsning(sektionslarm)

Alternativ: 001 - 014, 000 = urkopplad

010

I_______I______I_______I

Upppringningsbegränsning(sabotagelarm)

Alternativ: 001 - 014, 000 = urkopplad

010

I_______I______I_______I

Upppringningsbegränsning(övriga larm)

Alternativ: 001 - 014, 000 = urkopplad

000

I___ __I__ __I___ __I

Fördröjning av uppringare

Alternativ: 000 - 255 sekunder

030

I_______I______I_______I

Fördröjning av sändning av nätfel

Alternativ: 000 - 255 minuter

002

I_______I______I_______I

Fördröjning av telefonlinjefel

Alternativ: 003 - 255 x 10 sekunder

030

I_______I______I_______I

Periodisk testkodsändning

Alternativ: 000 - 255 dagar/minuter*

030

I_______I______I_______I

Används ej

007

I_______I______I_______I

Uppringningsfördr. batterifel trådlös enhet

Alternativ: 000 - 255 dagar

000

I_______I______I_______I

Försumlighetstimer

Alterantiv: 000 - 255 dagar/timmar

000

I_______I______I_______I

“Larmsändning avbruten” timer

Alterantiv: 000 - 255 minuter

*Dagar eller minuter programmeras i sekvens [702] option [3].

[378] Tidpunkt på dygnet för periodisk testkodsändning
Default
9999

I_______I_______I_______I_______I

Alternativ: 0000 - 2359; 9999 = Urkopplat

[379] Används ej

[380] Uppringaroptioner, del 1
Opt Def

Tänd

Släckt

1

Uppringaren inkopplad

Uppringaren urkopplad

2

Återställning sänds vid sirentidens slut

Återställning följer sektionerna

3

Används ej, lämnas släckt

4

Används ej, lämnas släckt

5

3:e telefonnumret inkopplat

3:e telefonnumret urkopplat

6

Växlande upppringning(telefonnummer 1 & 3)

Enkel uppringning
Används ej, lämnas släckt

7
8

Försumlighetstimer återställs av sektionsaktivitet(timmar)

Försumlighetstimer återställs av tillkoppling(dagar)

[381] Uppringaroptioner, del 2
Opt Def

Tänd

Släckt

1

Frånkoppling efter larm bekräftas med summer

Frånkoppling efter larm bekräftas ej med summer

2

Frånkoppling efter larm bekräftas med siren

Frånkoppling efter larm bekräftas ej med siren

3

SIA-formatet programmeras manuellt

SIA-formatet sänder koder automatiskt

4

Tillkopplingskod bekräftas med summer

Tillkopplingskod bekräftas ej med summer

5

Används ej, lämnas släckt

6

Används ej, lämnas släckt

7

Contact ID programmeras manuellt

Contact ID sänder koder automatiskt
Används ej, lämnas släckt

8

47

[382] Uppringaroptioner, del 3
Opt Def

Tänd

Släckt

1

Ofullständig tillkoppling = 5 vid Contact ID

Ofullständig tillkoppling = 4 vid Contact ID

2

Sänder larmkoder vid gångtest

Sänder larmkoder vid gångtest

3

Texten “Larmsändning avbruten” visas i displayen

Texten “Larmsändning avbruten” visas ej i displayen

4

Används ej, lämnas släckt

5

T-Link inkopplad

T-Link urkopplad

6

Fördröjning av nätfel anges i timmar

Fördröjning av nätfel anges i minuter

7

Används ej, lämnas släckt

8

Används ej, lämnas släckt

[383] Uppringaroptioner, del 4
Opt Def

Tänd

Släckt

1

Används ej, lämnas släckt

2-8

Används ej, lämnas släckt

[389] T-Link felkontrollstimer
Default: 001

I_______I_______I_______I

Alternativ: 001 - 255 sekunder

Fjärrserviceprogrammering, DLS
[401] Fjärrserviceoptioner
Opt Def

Tänd

Släckt

1

Dubbeluppringning inkopplad

Dubbeluppringning urkopplad

2

Användaren kan öppna för fjärrservice

Användaren kan ej öppna för fjärrservice

3

Motringning inkopplad

Motringning urkopplad

4

Användaren kan starta fjärrservice

Användaren kan ej starta fjärrservice

5

Används ej, lämnas släckt

6

Används ej, lämnas släckt

7

Används ej, lämnas släckt

8

Används ej, lämnas släckt

[402] Telefonnummer till fjärrservicedatorn
|____D ___|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

[403]-[404] Behörighetskod samt Identifieringskod vid fjärrservice
C-app

Default

[403] Behörighetskod

[404] Identifieringskod

PC1616

161600

|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

PC1864

186400

|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

[405] Dubbeluppringningstimer

[406] Antal ringsignaler innan automatiskt svar

Default 060

Default 000

I_______I_______I_______I

Alternativ: 001-255 sekunder

[499] Initiering av PC-Link
Slå in [499] [Installatörskod] [499]

48

I_______I_______I_______I

Alternativ: 001-255 ringsignaler, 000 = urkopplad
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6,$IRUPDW


6,$IRUPDWHWVRPDQYlQGVLFHQWUDODSSDUDWHQI|OMHUVSHFLILNDWLRQHQSnQLYnDY6,$'LJLWDOFRPPXQLFDWLRQ6WDQGDUG2NWREHU
9LGDQYlQGDQGHDY6,$IRUPDWHWNDQFHQWUDODSSDUDWHQDXWRPDWLVNWVlQGDDOOQ|GYlQGLJLQIRUPDWLRQWLOOODUPFHQWUDOHQXWDQDWWODUPNRGHU
I|UYDUMHKlQGHOVHEHK|YHUSURJUDPPHUDV3nPRWWDJDUVLGDQNDQHWWODUPIUnQHQSURJUDPPHUDGLQEURWWVVHNWLRQVHXWVRPLI|OMDQGHH[HPSHO




15L
%$
 $ERQQHQWNRG
1 1\KlQGHOVH
5L 2PUnGH 5L ³6\VWHPHW´GVYHQKlQGHOVHVRPSnYHUNDUDOODRPUnGHQWH[EDWWHULIHO
%$ ,QEURWWVODUP %XUJODU\$ODUP
 6HNWLRQ



&RQWDFW,'6H,QVWDOODWLRQVPDQXDOHQI|UPHULQIRUPDWLRQ
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Kallstart

Medical Alarms

(1)34 Entry / Exit

(1)AA Medical
(1)A1 Pendant Transmitter
(1)A2 Fail to Report In

(1)35 Day / Night
(1)36 Outdoor
(1)37 Tamper

Fire Alarms

(1)38 Near Alarm

(1)1A Fire Alarm

General Alarms

(1)11
(1)12
(1)13
(1)14
(1)15

(1)4A
(1)43
(1)44
(1)45
(1)4A

Smoke
Combustion
Water Flow
Heat
Pull Station

General Alarm
Exp. module failure
Sensor tamper
Module Tamper
Cross Zone Police Code

(1)16 Duct

24 Hour Non-Burglary

(1)17 Flame
(1)18 Near Alarm

(1)5A 24 Hour non-Burg
(1)51 Gas detected

Panic Alarms

(1)52 Refrigeration

(1)2A
(1)21
(1)22
(1)23

(1)53
(1)54
(1)55
(1)56

Panic
Duress
Silent
Audible

Loss of Heat
Water Leakage
Foil Break
Day Trouble

Burglar Alarms

(1)57 Low bottled Gas level

(1)3A
(1)31
(1)32
(1)33

(1)58 High Temp
(1)59 Low Temp
(1)61 Loss of Air Flow

Burglary
Perimeter
Interior
24 Hour

57

 

 
 



















 








 

























 





























 

























 
















 
































 


















 



























 











 









 














 

















 



58











 



























 













 





 




 















 



























 














 
















 
































 























 
















 


























 












 
















 











 



























 





















59









 



 

 
































 





























 



 











 






 
















 









 



  







 














 























 





















 



 
 

 






















































 












 

























 
  
 

 




















 







 









































 
























 


















 

















































 








 

 





















 

 















 







 



















































 
















60


























































 


















































































 







 













 



 






 













 















































 
















































































 
 









































  








 



61




























 












 













 















 















































 















































 























 




 





 























 

 





 

3URJUDPPHULQJYLDPDOODUWLOOnWHUHQVQDEESURJUDPPHULQJDYGHYLNWLJDVWHEDVIXQNWLRQHUQD7DEHOOHUQD

QHGDQlUWLOOKMlOSI|UDWWDYJ|UDYLONHQPDOOVRPVNDOODQYlQGDV)|ULQIRUPDWLRQRPKXUSURJUDPPHULQJ

YLDPDOODUJnUWLOOVH$YVQLWW3URJUDPPHULQJ9DUMHSURJUDPPHUDGVLIIUDPRWVYDUDUHQPDOOHQOLJW
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Bilaga D: Programmering av radiomottagare

[61] - [76] Programmering av funktionsalternativ för trådlös fjärrkontroll
Följande funktionsalternativ kan programmeras på fjärrkontrollens olika knappar.
[00] Används ej
[07] Systemtest
[03] Hemmatillkoppling [13] Manuell utg. typ 1
[04] Bortatillkoppling
[14] Manuell utg. typ 2
[05] Tillkpl. utan inpasstid [15] Global hemmatillkpl.
[06] Ding-dong in-/urkpl. [16] Snabbutgång
Default : [00] = Används ej
Knapp Knapp Knapp Knapp
1
2
3
4
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]

[17]
[18]
[19]
[21]
[22]

Återinkoppla volymskydd
Global bortatillkoppling
Manuell utg. typ 3
Manuell utg. typ 4
Global frånkoppling

[27]
[28]
[29]
[30]

Knapp
1
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]

Fjärrkontroll 01 I_______I_______I:I_______I_______II_______I_______I:I_______I_______I
Fjärrkontroll 02 I_______I_______I:I_______I_______II_______I_______I:I_______I_______I
Fjärrkontroll 03 I_______I_______I:I_______I_______II_______I_______I:I_______I_______I
Fjärrkontroll 04 I_______I_______I:I_______I_______II_______I_______I:I_______I_______I
Fjärrkontroll 05 I_______I_______I:I_______I_______II_______I_______I:I_______I_______I
Fjärrkontroll 06 I_______I_______I:I_______I_______II_______I_______I:I_______I_______I
Fjärrkontroll 07 I_______I_______I:I_______I_______II_______I_______I:I_______I_______I
Fjärrkontroll 08 I_______I_______I:I_______I_______II_______I_______I:I_______I_______I

Frånkoppling
Brandlarm
Nödlarm
Överfallslarm

Knapp Knapp Knapp
2
3
4

Fjärrkontroll 09 II_______I_______I:I_______I_______II_______I_______I:I_______I_______I
Fjärrkontroll 10 II_______I_______I:I_______I_______II_______I_______I:I_______I_______I
Fjärrkontroll 11 II_______I_______I:I_______I_______II_______I_______I:I_______I_______I
Fjärrkontroll 12 II_______I_______I:I_______I_______II_______I_______I:I_______I_______I
Fjärrkontroll 13 II_______I_______I:I_______I_______II_______I_______I:I_______I_______I
Fjärrkontroll 14 II_______I_______I:I_______I_______II_______I_______I:I_______I_______I
Fjärrkontroll 15 II_______I_______I:I_______I_______II_______I_______I:I_______I_______I
Fjärrkontroll 16 II_______I_______I:I_______I_______II_______I_______I:I_______I_______I

OBS! En trådlös fjärrkontroll måste vara knuten till en handhavarkod för att Global till-/frånkoppling skall fungera.
[77] Områdestillhörighet trådlösa fjärrkontroller(1-16)
Default = 01
Fjärrkontroll 01 I________I_______I
Fjärrkontroll 02 I________I_______I
Fjärrkontroll 03 I________I_______I
Fjärrkontroll 04 I________I_______I

Fjärrkontroll 05 I________I_______I
Fjärrkontroll 06 I________I_______I
Fjärrkontroll 07 I________I_______I
Fjärrkontroll 08 I________I_______I

Fjärrkontroll 09 I________I_______I
Fjärrkontroll 10 I________I_______I
Fjärrkontroll 11 I________I_______I
Fjärrkontroll 12 I________I_______I

Fjärrkontroll 13 I________I_______I
Fjärrkontroll 14 I________I_______I
Fjärrkontroll 15 I________I_______I
Fjärrkontroll 16 I________I_______I

[81] Övervakningstimer trådlösa enheter
Default: 10 = 2,5 timmar I________I_______I
Timern programmeras i antal 15 minuters intervaller. Giltiga värden är 10 till 96, motsvarande 2,5 till 24 timmar.
[82] - [85] Sektionsövervakning trådlösa sektioner
Tänd = Inkopplad, Släckt = Urkopplad;
Default = Tänd
Sekvens
[82]
Sektion
Sektion
Sektion
Sektion
Sektion
Sektion
Sektion
Sektion

In-/urkopplad

01
02
03
04
05
06
07
08

I________ I
I________ I
I________ I
I________ I
I________ I
I________ I
I________ I
I________ I

[90] Övriga optioner
Default
Option
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt

I________ I
I________ I
I________ I
I________ I
I________ I
I________ I
I________ I
I________ I

1
2
3
4
5
6
7
8

Sekvens
[83]
Sekt.
Sekt.
Sekt.
Sekt.
Sekt.
Sekt.
Sekt.
Sekt.

09
10
11
12
13
14
15
16

In-/urkopplad

Sekvens
[84]
Sekt.
Sekt.
Sekt.
Sekt.
Sekt.
Sekt.
Sekt.
Sekt.

I________ I
I________ I
I________ I
I________ I
I________ I
I________ I
I________ I
I________ I

17
18
19
20
21
22
23
24

Tänd

In-/urkopplad

Sekvens
[85]
Sekt.
Sekt.
Sekt.
Sekt.
Sekt.
Sekt.
Sekt.
Sekt.

I________I
I________I
I________I
I________I
I________I
I________I
I________I
I________I

25
26
27
28
29
30
31
32

In-/urkopplad
I________I
I________I
I________I
I________I
I________I
I________I
I________I
I________I

Släckt

Sabotage mot underlag urkopplat
RF försumlighet urkopplat
Störsignaler detekteras ej
Globalt räckviddstest

Används ej, lämnas släckt
Används ej, lämnas släckt
Sabotage mot underlag inkopplat
Används ej, lämnas släckt
RF försumlighet inkopplat
Används ej, lämnas släckt
Störsignaler detekteras
Individuellt räckviddstest

[93] Sektionsval för “Störsignal detekterad”
Välj en oprogrammerad sektion som kommer ställas i larmläge när en störsignal detekteras.
Default: 00 I________I_______I
Alternativ 01 -32
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Bilaga E: Larmformat
[350] – Alternativ för larmformat
Den här sekvensen kräver två 2-siffriga värden som anger vilket
larmformat som ska användas för varje telefonnummer (ett per
telefonnummer). Det tredje telefonnumret använder formatet som är
programmerat för det första telefonnumret.
Värde
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

SIA (nivå 2)
SIA är ett format som överför information med frekvensskiftning (FSK).
SIA-formatet skapar automatiskt den typ av signal som ska sändas,
t.ex. inbrott, brand, överfall etc. De avslutande två siffrorna i
larmkoden identifierar sektionen eller handhavarkoden.
Obs! SIA-formatet måste användas om Downlook krävs.
SIA-formatet är fabriksinställt att sända automatiskt så det finns inget
behov av att programmera larmkoder. Om SIA sänder automatisk
(fabriksprogrammerat) är valt kommer uppringaren att fungera på
följande sätt:
1. Om en larmkod programmeras som [00] sker ingen uppringning
till larmcentralen.
2. Om en larmkod programmeras till någonting mellan [01] – [FF]
kommer centralapparaten att automatiskt generera larmkoden
vid uppringning.
3. Sektioner som förbikopplats vid tillkoppling genererar
uppringning till larmcentralen om till/frånkopplingar rapporteras .
Uppringaranvisningar kan användas för att styra vilka typer av
händelser som ska kommuniceras. En larmkod programmerad som
[00] medför att centralapparaten inte gör något uppringningsförsök.
Om alternativet SIA-formatet sänder automatiska koder är
inaktiverat fungerar centralapparaten så här:
1. 1.Om larmkoden för en händelse är programmerad som
[00] eller [FF] ringer inte centralapparaten upp larmcentralen.
2. Om larmkoden för en händelse är programmeras som [01]
till [FE] skickar centralapparaten den programmerade koden.
3. Förbikopplade sektioner sänds inte
Obs! Sektionsnummer för batterifel och sektionsfel genereras inte när
SIA sänder manuella koder.

Larmformat
Används ej
Används ej
DTMF CONTACT ID
SIA FSK
Används ej
Uppringning till privattelefon
Används ej
Används ej
Privattelefon med sektionsidentifiering
Används ej
Används ej
Robofon
Används ej

Contact ID
Contact ID är ett larmformat som överför information med hjälp av
tonsignalering (DTMF) istället för pulser eller frekvensskiftningar (FSK,
tex SIA), och utgör numera det absolut vanligaste sättet att
kommunicera med i Europa. Förutom att informationen kan sändas
mycket snabbare så kan även mer information överföras. Till exempel,
istället för att bara rapportera larm från sektion 1 så kan även typ av
larm anges som; inbrottslarm från sektion 1.
Med det fabriksprogrammerade värdet ”Contact ID sänder
automatiskt” (sekvens [381] option 7) så kommer centralapparaten att
automatiskt skapa en larmkod för varje händelse beroende på
sektionstyp. Dessa koder kan ses i Bilaga A. Om man valt att INTE
sända automatiska koder så måste dessa anges. De två siffror som då
skrivs in representerar typ av larm. Centralapparaten bifogar
automatiskt all övrig information, inklusive sektionsnummer.
Obs! Ingen manuell programmering av larmkoder krävs om ContactID
sänder automatiskt, endast abonnentkod och telefonnummer behöver
programmeras.
Obs! Sektionsnummer för batterifel och sektionsfel genereras inte när
pulsformat används.
Om alternativet Contact ID sänder automatiska koder är aktiverat
fungerar centralapparaten så här:
• Om en larmkod programmeras som [00] sker ingen uppringning
till larmcentralen.
• Om en larmkod programmeras till någonting mellan [01] – [FF]
kommer centralapparaten att automatiskt skapa larmkod,
sektions- och användarnummer. Se Bilaga A för de larmkoder
som kommer att sändas. Uppringaranvisningar kan användas
för att styra vilka typer av händelser som ska kommuniceras. En
larmkod programmerad som [00] medför att centralapparaten
inte gör något uppringningsförsök.
Om alternativet Contact ID sänder manuella koder är aktiverat
fungerar centralapparaten så här:
• Om en larmkod programmeras som [00] eller [FF] sker ingen
uppringning till larmcentralen.
• Om en larmkod programmeras till någonting mellan [01] – [FE]
sänds den programmerade larmkoden.
• Abonnentkoden är 4-ställig.
• Om abonnentkoden innehåller siffran “0”, programmera istället
ett HEX “A.”
• Larmkoder är alltid tvåsiffriga.
• För att förhindra uppringning, programmera larmkoden till [00]
eller [FF].
Obs! Detta kommunikationsformat kan inte väljas om Downlook krävs.



SIA-formatet sänder
automatiska koder . . . . . . . . . . . . . . . sekvens [381], alternativ [3]
Anvisning för uppringare . . . . . . . . . . . . . . sekvens [351] till [376]
SIA-koder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilaga A


Uppringning till privattelefon
Obs! Detta larmformat KRÄVER att larmkoder programmeras
manuellt!
När larmformatet Privattelefon används, och programmerad händelse
inträffar, kommer centralapparaten att ringa upp programmerade
telefonnummer enligt anvisningar. Vid svar sänder centralapparaten
en ID-signal och väntar på kvittering (tryck och håll in knapp 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 0, * eller # på telefonen), en ihållande DTMF-ton på
minst 500ms krävs för kvittering. Centralapparaten väntar på kvittens
under 30 sekunder. När centralapparaten tagit emot kvitteringen
bekräftas detta med en sirenliknande ton, koppla då ner samtalet. Om
flera larm utlöses samtidigt kommer endast ett samtal att göras till de
telefonnummer som centralapparaten är programmerad att ringa upp.


Anvisning för uppringare . . . . . . . . . . . . . . sekvens [361] till [368]




Contact ID sänder
automatiska koder . . . . . . . . . . . . . . . . sekvens [381], alternativ [7]
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Privattelefon med sektionsidentifiering
Obs! Detta larmformat KRÄVER att larmkoder programmeras
manuellt!
När larmformatet Privattelefon med sektionsidentifiering används, och
programmerad händelse inträffar, kommer centralapparaten att ringa
upp programmerade telefonnummer enligt anvisningar. Vid svar
sänder centralapparaten en ID-signal och väntar på kvittering (tryck
och håll in knapp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, * eller # på telefonen), en
ihållande DTMF-ton på minst 500ms krävs för kvittering. Efter
mottagen kvittering kommer systemet att signalera med antal toner
vilken/vilka sektioner som har utlöst larm. Varje sektion måste kvitteras
separat. Centralapparaten väntar på kvittens under 30 sekunder. När
centralapparaten tagit emot kvitteringen bekräftas detta med en
sirenliknande ton, koppla då ner samtalet. Om flera larm utlöses
samtidigt kommer endast ett samtal att göras till de telefonnummer
som centralapparaten är programmerad att ringa upp.

Obs! Händelser som inte kvitterats av larmcentral på grund av
kommunikationsfel kommer inte att överföras med detta larmformat.


Antal sekunder uppringaren väntar
på kvittens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sekvens [161]


Robofon-format
Obs! Detta larmformat KRÄVER att larmkoder programmeras
manuellt!
Centralapparaten kan använda ROBOFON-formatet för att överföra
larmmeddelande till en mottagare. När centralapparaten agerar som
en ROBOFON-uppringare kan den ta emot ASCII-signaler med UDDA
paritet:
HANDSKAKNING: 77 hex, tas emot som F7 hex.
KVITTENS: 06 hex, tas emot som 86 hex.
NEG KVITTENS: 15 hex, tas emot som 15 hex.
Data tas emot av mottagaren som 1 000 Hz-toner vid 20 ms/bit. “0” i
bitmönstret representerar ton på i 20 ms och “1”
i bitmönstret representerar ton av i 20 ms. Databitarna överförs med
den minst signifikanta biten först (LSB). Data överförs
i följande format:
S D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 EXT KONTRSUM
Där:
Data

Beskrivning

S

55 hex som startsignal

D1

30 hex som den första siffran i abonnentkoden.

D2

30 hex som den andra siffran i abonnentkoden.

D3 till D6

3X hex som de efterföljande fyra siffrorna i abonnentkoden,
X=0–9

D7 till D8

3X hex som de två siffrorna i larmkoden.
X= 0 – 9, A – F

EXT

03 hex som slut på överföringssignalen

KONTRSUM YY, det är XOR för D1-D8 och sedan XOR

med EXT
Panelen kommer att vänta den programmerade tiden i “Väntar på
kvittens” för den inledande handskakningen, den väntar sedan 20
sekunder för efterföljande handskakningar i samma telefonsamtal.
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Riktlinjer vid placering av rök- och gasdetektorer
Följande är endast generella riktlinjer. Konsultera alltid lokalt gällande brandföreskrifter och informationsblad.

Rökdetektorer
Vid bränder sker alltid rökutveckling. Normalt sker detekteringen av rök snabbare än av värmen som branden genererar. Rökdetektorer bör
placeras i anslutning till alla sovrum i fastigheten. Tänk även på att placera rökdetektorer i andra utrymmen där brand kan uppstå.
Avståndet mellan rökdetektorer bör inte överstiga 9m vid montering på plana innertak.
Se Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps rekommendationer vid placering av rökdetektorer i fastigheter.
•
Placera inte rökdetektorer i toppen av sluttande innertak. Placera dem inte heller i utrymmen där den riskerar att ge ifrån sig falsklarm, t
ex i köket eller badrummet
•
Placera inte rökdetektorer i utrymmen med turbulent luftflöde, t.ex. i närheten av dörrar, fläktar eller fönster. Snabba luftrörelser runt
detektorn kan förhindra att rök tränger in i enheten.
•
Placera inte rökdetektorer i utrymmen med hög luftfuktighet.
•
Placera inte rökdetektorer i utrymmen där temperaturen kan stiga över 38oC eller falla under 5oC.
I lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § står: "Ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar skall i skälig
omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i övrigt vidta de
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand."
Lagtexten tolkas i Räddningsverkets allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder (2007:1): "Varje byggnad som är avsedd
att användas som stadigvarande eller tillfällig bostad bör vara försedd med tillräckligt antal fast installerade och fungerande brandvarnare eller motsvarande anordningar för tidig varning vid brand."

Gasdetektor (kolmonoxid)
Kolmonoxid är en luktfri, smakfri och färglös gas. Detektorer bör monteras i så nära anslutning till sovplatsen som möjligt. Figur 5 visar rekommenderade placeringar i huset. Detektorn kommer att larma
innan en skadlig nivå av kolmonoxid har uppnåts med en intern ljudsignal samt till centralapparaten.
Undvik att placera detektorn i följande utrymmen:
•
Där temperaturen kan falla under -10ºC eller stiga över 40 ºC.
•
I närheten av ångor från tinner
•
Närmare öppen eld än 1.5 meter
•
I närheten av ventilation från skorstenar
•
I närheten av avgasrör från fordon, detta kan permanent skada detektorn
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Limited Warranty
Digital Security Controls warrants the original purchaser that for a period of twelve months from the date of
purchase, the product shall be free of defects in materials and workmanship under normal use. During the
warranty period, Digital Security Controls shall, at its option, repair or replace any defective product upon
return of the product to its factory, at no charge for labour and materials. Any replacement and/or repaired parts
are warranted for the remainder of the original warranty or ninety (90) days, whichever is longer. The original
purchaser must promptly notify Digital Security Controls in writing that there is defect in material or
workmanship, such written notice to be received in all events prior to expiration of the warranty period. There
is absolutely no warranty on software and all software products are sold as a user license under the terms of the
software license agreement included with the product. The Customer assumes all responsibility for the proper
selection, installation, operation and maintenance of any products purchased from DSC. Custom products are
only warranted to the extent that they do not function upon delivery. In such cases, DSC can replace or credit at
its option.
Items Not Covered by Warranty
In addition to the items which void the Warranty, the following items shall not be covered by Warranty: (i)
freight cost to the repair centre; (ii) products which are not identified with DSC's product label and lot number
or serial number; (iii) products disassembled or repaired in such a manner as to adversely affect performance or
prevent adequate inspection or testing to verify any warranty claim. Access cards or tags returned for
replacement under warranty will be credited or replaced at DSC's option. Products not covered by this
warranty, or otherwise out of warranty due to age, misuse, or damage shall be evaluated, and a repair estimate
shall be provided. No repair work will be performed until a valid purchase order is received from the Customer
and a Return Merchandise Authorization number (RMA) is issued by DSC's Customer Service.
Digital Security Controls liability for failure to repair the product under this warranty after a reasonable number
of attempts will be limited to a replacement of the product, as the exclusive remedy for breach of warranty.
Under no circumstances shall Digital Security Controls be liable for any special, incidental, or consequential
damages based upon breach of warranty, breach of contract, negligence, strict liability, or any other legal
theory. Such damages include, but are not limited to, loss of profits, loss of the product or any associated
equipment, cost of capital, cost of substitute or replacement equipment, facilities or services, down time,
purchaser’s time, the claims of third parties, including customers, and injury to property. The laws of some
jurisdictions limit or do not allow the disclaimer of consequential damages. If the laws of such a jurisdiction
apply to any claim by or against DSC, the limitations and disclaimers contained here shall be to the greatest
extent permitted by law. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential
damages, so that the above may not apply to you.
Disclaimer of Warranties
This warranty contains the entire warranty and shall be in lieu of any and all other warranties, whether
expressed or implied (including all implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose)
and of all other obligations or liabilities on the part of Digital Security Controls. Digital Security Controls
neither assumes responsibility for, nor authorizes any other person purporting to act on its behalf to modify or
to change this warranty, nor to assume for it any other warranty or liability concerning this product. This
disclaimer of warranties and limited warranty are governed by the laws of the province of Ontario, Canada.
WARNING: Digital Security Controls recommends that the entire system be completely tested on a regular
basis. However, despite frequent testing, and due to, but not limited to, criminal tampering or electrical
disruption, it is possible for this product to fail to perform as expected.
Out of Warranty Repairs
Digital Security Controls will at its option repair or replace out-of-warranty products which are returned to its
factory according to the following conditions. Anyone returning goods to Digital Security Controls must first
obtain an authorization number. Digital Security Controls will not accept any shipment whatsoever for which
prior authorization has not been obtained. Products which Digital Security Controls determines to be repairable
will be repaired and returned. A set fee which Digital Security Controls has predetermined and which may be
revised from time to time, will be charged for each unit repaired. Products which Digital Security Controls
determines not to be repairable will be replaced by the nearest equivalent product available at that time. The
current market price of the replacement product will be charged for each replacement unit.The warranty for
international customers is the same as for any customer within Canada and the United States, with the exception
that Digital Security Controls shall not be responsible for any customs fees, taxes, or VAT that may be due.
Warranty Procedure
To obtain service under this warranty, please return the item(s) in question to the point of purchase. All
authorized distributors and dealers have a warranty program. Anyone returning goods to Digital Security
Controls must first obtain an authorization number. Digital Security Controls will not accept any shipment
whatsoever for which prior authorization has not been obtained.
Conditions to Void Warranty
This warranty applies only to defects in parts and workmanship relating to normal use. It does not cover:
• damage incurred in shipping or handling;
• damage caused by disaster such as fire, flood, wind, earthquake or lightning;
• damage due to causes beyond the control of Digital Security Controls such as excessive voltage, mechanical
shock or water damage;
• damage caused by unauthorized attachment, alterations, modifications or foreign objects;
• damage caused by peripherals (unless such peripherals were supplied by Digital Security Controls);
• defects caused by failure to provide a suitable installation environment for the products;
• damage caused by use of the products for purposes other than those for which it was designed;
• damage from improper maintenance;
• damage arising out of any other abuse, mishandling or improper application of the products
Items Not Covered by Warranty
In addition to the items which void the Warranty, the following items shall not be covered by Warranty: (i)
freight cost to the repair centre; (ii) products which are not identified with DSC's product label and lot number
or serial number; (iii) products disassembled or repaired in such a manner as to adversely affect performance or
prevent adequate inspection or testing to verify any warranty claim. Access cards or tags returned for
replacement under warranty will be credited or replaced at DSC's option. Products not covered by this
warranty, or otherwise out of warranty due to age, misuse, or damage shall be evaluated, and a repair estimate
shall be provided. No repair work will be performed until a valid purchase order is received from the Customer
and a Return Merchandise Authorization number (RMA) is issued by DSC's Customer Service.
Digital Security Controls liability for failure to repair the product under this warranty after a reasonable number
of attempts will be limited to a replacement of the product, as the exclusive remedy for breach of warranty.
Under no circumstances shall Digital Security Controls be liable for any special, incidental, or consequential
damages based upon breach of warranty, breach of contract, negligence, strict liability, or any other legal
theory. Such damages include, but are not limited to, loss of profits, loss of the product or any associated
equipment, cost of capital, cost of substitute or replacement equipment, facilities or services, down time,
purchaser’s time, the claims of third parties, including customers, and injury to property. The laws of some
jurisdictions limit or do not allow the disclaimer of consequential damages. If the laws of such a jurisdiction
apply to any claim by or against DSC, the limitations and disclaimers contained here shall be to the greatest
extent permitted by law. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential
damages, so that the above may not apply to you.
Disclaimer of Warranties
This warranty contains the entire warranty and shall be in lieu of any and all other warranties, whether
expressed or implied (including all implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose)
and of all other obligations or liabilities on the part of Digital Security Controls. Digital Security Controls
neither assumes responsibility for, nor authorizes any other person purporting to act on its behalf to modify or
to change this warranty, nor to assume for it any other warranty or liability concerning this product. This
disclaimer of warranties and limited warranty are governed by the laws of the province of Ontario, Canada.
WARNING: Digital Security Controls recommends that the entire system be completely tested on a regular
basis. However, despite frequent testing, and due to, but not limited to, criminal tampering or electrical
disruption, it is possible for this product to fail to perform as expected.
Out of Warranty Repairs
Digital Security Controls will at its option repair or replace out-of-warranty products which are returned to its
factory according to the following conditions. Anyone returning goods to Digital Security Controls must first
obtain an authorization number. Digital Security Controls will not accept any shipment whatsoever for which
prior authorization has not been obtained.

Products which Digital Security Controls determines to be repairable will be repaired and returned. A set fee
which Digital Security Controls has predetermined and which may be revised from time to time, will be
charged for each unit repaired. Products which Digital Security Controls determines not to be repairable will be
replaced by the nearest equivalent product available at that time. The current market price of the replacement
product will be charged for each replacement unit.
Varning Läs detta noggrannt Till installatören
Denna varning innehåller viktig information. Som den enda personen i kontakt med systemets användare, är det
ditt ansvar att säkerställa att användarna uppmärksammar och är införstådda på dessa varningar.
Systemfel
Detta system har noga utformats för att vara så effektiv som möjligt. Det finns dock omständigheter, som inbegriper
brand, inbrott, eller andra typer av olyckor, där man inte kan garantera skydd. Alla typer av larmsystem kan saboteras
avsiktligt eller kanske inte fungerar som förväntat av olika anledningar. Några av dessa anledningar kan vara:
Otillräcklig Installation
Ett säkerhetssystem måste vara korrekt installerat för att ge tillräckligt skydd. Varje anläggning bör utvärderas av
en professionell säkerhetsinstallatör för att se till att alla ingångsvägar och larmområden täcks. Lås på fönster och
dörrar skall fungera som avsett. Fönster, dörrar, väggar, tak och andra byggmaterial måste ha tillräcklig styrka och
konstruktion för att ge förväntad skydd. En förnyad bedömning bör göras under och efter tillbyggnad i fastigheten.
En utvärdering av brandskyddsinspektör och / eller polis rekommenderas om sådan tjänst finns tillgänglig.
Teknisk kännedom
Detta system innehåller säkerhetsdetaljer som var kända för att vara effektiv vid tillverkningen. Det är möjligt för
personer med brottsligt uppsåt att utveckla tekniker som minskar effekten av dessa funktioner. Det är viktigt att ett
säkerhetssystem ses över regelbundet för att säkerställa att dess egenskaper är effektiv och att den skall uppdateras
eller ersättas om det visar sig att den inte ger det skydd som väntas.
Inkräktare
Inkräktare kan passera in i larmområdet via en oskyddad entréväg, kringgå en detektor, undgå upptäckt genom att
gå genom ett område med otillräcklig täckning, förbikoppla en varningsanordning, eller på annat sätt störa eller
förhindra ett vid testtillfället väl fungerande system.
Strömavbrott
Styrenheter, rörelsedetektorer, rökdetektorer och mycket annat kräver en strömkälla för korrekt funktion. Om en
enhet drivs av batterier, är det möjligt att batterierna slutar fungera. En enhet som endast drivs på nätspänning,
utan batteribackup, kommer vid ett strömavbrott, hur kort det än må vara, att försättas ur funktion. Strömavbrott,
oavsett längd, åtföljs ofta av spänningsvariationer som kan skada elektronisk utrustning, t.ex. ett säkerhetssystem.
Efter ett strömavbrott har inträffat, gör ett komplett systemtest för att säkerställa att det fungerar som avsett.
Byte av batterier
Trådlösa sändare har utformats för att ge flera års batteritid under normala förhållanden. Den förväntade batteritiden är en kombination av driftmiljö, användning och typ av omgivningsförhållanden som t.ex. hög luftfuktighet,
höga eller låga temperaturer. Dessa variabler sammantaget kan minska batteriets förväntade livslängd. Även om
varje trådlös sändare har en funktion som varnar för låg batterinivå, är det möjligt att den inte fungerar som
förväntat. Regelbunden kontroll och underhåll kommer att hålla systemet i funktionsdugligt skick.
Radiomottagaren
Signaler från trådlösa sändare kan misslyckas att nå mottagaren om metallföremål placeras på eller i närheten av
radiomottagaren eller vid avsiktlig störning från radiostörningsutrustning eller annan oavsiktlig radiotrafik som
blockerar radiomottagaren.
Systemanvändarna
En användare kanske inte kan aktivera en panik eller nödknapp i alla lägen möjligen på grund av permanent eller
tillfälligt rörelsehinder, oförmåga att nå enheten i tid, eller bristande kunskap om hur den fungerar. Det är viktigt
att alla användare av systemet är utbildade på korrekt drift av larmsystemet och att de vet hur man ska reagera när
systemet indikerar ett larm eller fel.
Rökdetektorer
Rökdetektorer, som ibland är en del av detta system, kanske inte alltid upptäcker rök i tid på grund av ett antal
orsaker, varav en del följer. Rökdetektorn kan ha varit felaktigt installerade eller placerad. Rök kanske inte kan nå
brandvarnaren, t.ex. när det brinner i en skorsten, väggar eller tak, eller på andra sidan av stängda dörrar. Rökdetektorer kan inte upptäcka rök från bränder på en annan nivå av bostad eller byggnad.
Varje brand är annorlunda i fråga om mängden vid rökutveckling och materialtes brinnhastighet. Rökdetektorer
kan inte deteltera alla typer av bränder lika bra. Rökdetektorer kanske inte varnar i tid för bränder som orsakats av
vårdslöshet eller såsom rökning i sängen, våldsam explosion, gasutsläpp, felaktig förvaring av brännbart material,
överlastade elektriska kretsar, barns lek med tändstickor eller mordbrand.
Även om brandvarnaren fungerar som avsett, kan det finnas omständigheter när den inte varnar i tid för att undvika personskador eller dödsfall.
Rörelsedetektorer
Rörelsedetektorer kan bara upptäcka rörelse inom de områden som visas i deras respektive installationsanvisningar. De kan t.ex inte skilja mellan inkräktare och boende i en fastighet. Rörelsedetektorer ger inte volumetriskt
områdesskydd. De har flera zoner för detektering, och rörelse kan endast detekteras i området som omfattas av
dessa zoner. De kan inte upptäcka rörelse som sker bakom väggar, tak, golv, stängda dörrar, glasdörrar eller fönster. Någon typ av åverkan, vare sig avsiktligt eller oavsiktligt, t.ex. maskering, målning, eller annan tillfogning av
alla slags material på linser, speglar, fönster eller någon annan del av detekteringsfunktionen kommer att hindra
detektorn från att fungera tillfredsställande.
Passiva IR-rörelsedetektorer fungerar genom att känna förändringar i temperatur. Men deras effektivitet kan
reduceras när den omgivande temperaturen stiger nära eller över kroppstemperatur eller om det är avsiktliga eller
oavsiktliga värmekällor i eller i närheten av detekteringsområdet. Vissa av dessa värmekällor kan vara t.ex element, spisar, grillar, eldstäder, solljus, vattenånga, belysning och så vidare.
Larmdon
Larmdon såsom siren, summer, brandklocka, eller blixtljus kanske inte kan väcka en sovande person om det finns
en mellanliggande vägg eller dörr. Om larmdon är belägna på ett annat plan i bostad eller fastighet, är det mindre
sannolikt att personer ska varnas eller vakna. Ljudande larmdon kan störas av andra bullerkällor som exempelvis
stereoapparater, radio, TV, luftkonditionering eller förbipasserande trafik. Det är inte alltid ljudande larmdon kan
uppfattas av en hörselskadad person.
Telefonlinjer
Telefonlinje som används för överföring av larm kan vara ur funktion eller upptagen under vissa tidsperioder. En
inkräktare kan klippa telefonlinjen eller använda mer sofistikerade metoder som kan vara svåra att upptäcka.
Responstid
Det kan finnas omständigheter när systemet fungerar som avsett, men de boende eller deras tillhörigheter inte
kommer att skyddas på grund av oförmåga att reagera på larmet i god tid. Om systemet är kopplat till larmcentral
med åtgärd kanske väktarutryckningen inte är tillräckligt snabb för att skydda de boende eller deras tillhörigheter.
Komponentfel
Trots alla ansträngningar som har gjorts för att göra detta system så tillförlitligt och driftsäkert som möjligt, kan
systemet sluta att fungera som avsett på grund av fel i en komponent.
Otillräckligt underhåll
De flesta problem som kan förhindra ett larmsystem från att fungera som avsett kan hittas genom regelbundet test
och underhåll. Hela systemet skall testas varje vecka, och omedelbart efter ett inbrott, ett försök till inbrott, brand,
storm, jordbävning, olycka eller annan form av aktivitet inom eller utanför anläggningens bevakningsområde som
kan ha påverkat systemets driftsäkerhet. Test bör omfatta alla detektorer, knappsatser, uppringare, larmdon och
andra operativa enheter som ingår i systemet.
Trygghet och försäkringar
Oavsett systemets kapacitet, ett larmsystem ersätter inte behovet av att ha en hemförsäkring. Ett larmsystem ersätter inte försiktighet och sunt förnuft för att förhindra eller minimera de skadliga effekterna av en nödsituation.

VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: DSC Mjukvara som köps med eller utan produkter och komponenter är upphovsrättsskyddade och köps under följande licensvillkor:
• Detta licensavtal ( "EULA") är ett juridiskt avtal mellan Dig (företaget, enskild person eller företagsrepresentant
som förvärvat Programvaran och tillhörande hårdvara) och Digital Security Controls, en division av Tyco Safety
Products Canada Ltd. ( "DSC"), tillverkaren av integrerade säkerhetssystem och utvecklare av mjukvara och
relaterade produkter eller komponenter (" hårdvara ") som du har köpt.
• Om DSC programvaruprodukt ("PROGRAMVARAN" eller "programvaran") är tänkt att åtföljas av hårdvara och inte
åtföljs av ny hårdvara, får Du inte använda, kopiera eller installera programvaran. Programvaruprodukten
omfattar mjukvara och kan inkludera tillhörande media, tryckt material och "online" eller elektronisk
dokumentation.
• All mjukvara som distribueras tillsammans med PROGRAMVARAN som är associerad med ett separat licensavtal
licensieras till Er i enlighet med villkoren i det licensavtalet.
• Genom att installera, kopiera, nedladda, lagra, eller på annat sätt använda PROGRAMVARAN, accepterar Du att
vara bunden av villkoren i detta EULA, även om detta Avtal anses vara en ändring av tidigare överenskommelse
eller ett avtal. Om Du inte samtycker till villkoren i detta EULA, vill DSC inte licensiera programvaran till Er och
du har ingen rätt att använda den.
PROGRAMVARULICENS
Den programvaruprodukt är skyddad av upphovsrätten och internationella upphovsrättsliga fördrag, liksom andra
immaterialrättsliga lagar och avtal. Programvaran licensieras till, men säljs inte till Er.
1. BEVILJANDE AV LICENS. Denna licens ger Er följande rättigheter:
(a) Installation och användning - För varje licens Ni förvärvar har du bara en kopia av programvaran installerad.
(b) Lagring/Nätverksdelning - programvaran får inte installeras, visas, köras, delas eller användas samtidigt på eller
från olika datorer, inklusive en arbetsstation, terminal eller annan digital elektronisk enhet ("Enhet"). Med andra
ord, om du har flera datorer måste du köpa en licens för varje arbetsstation där PROGRAMVARAN kommer att
användas.
(c) Säkerhetskopiering - Du får göra kopior av programvaran, men du kan bara ha en kopia per licens installerad vid
varje given tidpunkt. Du får använda säkerhetskopierat exemplar enbart för arkivering. Förutom vad som
uttryckligen anges i detta Avtal, får Du inte på annat sätt göra kopior av PROGRAMVARAN, inklusive det tryckta
material som medföljer PROGRAMVARAN.
2. BESKRIVNING AV ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR.
(a) Begränsningar för dekompilering och demontering - Du får inte ändra, dekompilera eller ta isär programvaran,
förutom och endast i den utsträckning sådan aktivitet uttryckligen är tillåten enligt tillämplig lag trots denna
begränsning. Du får inte göra några ändringar eller modifieringar av programvaran, utan skriftlig tillåtelse från en
DSC tjänsteman. Du får inte ta bort några meddelanden, märken eller etiketter från programvaran. Du skall
vidtaga rimliga åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av villkoren i detta EULA.
(b) Separation av komponenter - PROGRAMVARAN licensieras som en enda produkt. Dess komponenter får inte separeras
för användning på mer än en MASKINVARA.
(c) Integrerad produkt - Om du har köpt denna mjukvara med MASKINVARA, då har programvaran licensierats till
hårdvaran som en enda integrerad produkt. I det här fallet får PROGRAMVARAN endast användas med
HÅRDVARAN i enlighet med detta Avtal.
(d) Uthyrning - Du får inte hyra ut, leasa eller låna ut MJUKVARAN. Du får inte göra den tillgänglig för andra
användare eller distribuera den via server eller webbplats.
(e) Överlåtelse - Du kan överföra alla dina rättigheter enligt detta Avtal endast som en del av en permanent
försäljning eller överföring av maskinvara, förutsatt att du inte behåller några kopior, du överför hela
programvaran (inklusive alla komponenter, det media och tryckt material, eventuella uppgraderingar och detta
EULA) och under förutsättning att mottagaren accepterar villkoren i detta EULA. Om programvaran är en
uppgradering, omfattar överföringen också alla tidigare versioner av programvaran.
(f) Uppsägning - Utan att det påverkar andra rättigheter, kan DSC säga upp detta Avtal om du inte uppfyller villkoren
i detta EULA. I sådana fall måste du förstöra alla kopior av PROGRAMVARAN och alla dess ingående delar.
(g) Varumärken - Detta EULA beviljar Er inte några rättigheter i samband med varumärken eller servicemärken av
DSC eller dess leverantörer.

3. UPPHOVSRÄTT.
Alla materiella och immateriella rättigheter i och till programvaran (inklusive men inte begränsat till bilder, fotografier
och text införlivade med PROGRAMVARAN), medföljande tryckt material och alla kopior av PROGRAMVARAN,
ägs av DSC eller dess leverantörer. Du får inte kopiera det tryckta material som medföljer programvaran. Alla
materiella och immateriella rättigheter i och till det innehåll som kan nås genom användning av programvaran är
egendom av respektive innehålls ägare och kan vara skyddat av tillämplig upphovsrätt eller andra immateriella
lagar och avtal. Detta EULA ger Er inga rättigheter att använda sådant innehåll. Alla rättigheter som inte
uttryckligen täcks av detta Avtal är reserverade av DSC och dess leverantörer.
4. Exportrestriktioner.
Du samtycker till att inte exportera eller återexportera programvaran till något land, person eller enhet som omfattas
av kanadensiska exportrestriktioner.
5. LAGSTIFTNING: Detta licensavtal regleras av lagstiftningen i provinsen Ontario, Kanada.
6. SKILJEDOM
Alla tvister som uppstår i samband med detta avtal skall avgöras genom ett slutligt och bindande skiljeförfarande i
enlighet med lagen om skiljedom, och parterna är överens om att vara bundna av skiljedomens beslut. Platsen
för skiljeförfarandet är Toronto, Kanada, och språket i skiljeförfarandet skall vara engelska.
7. GARANTI
(a) INGEN GARANTI
DSC ger PROGRAMVARAN "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI. DSC GARANTERAR INTE ATT
PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN BLIR
OAVBRUTEN ELLER FELFRI.
(b) FÖRÄNDRINGAR I ANVÄNDARMILJÖ
DSC ansvarar inte för problem som orsakas av förändringar i driftskarakteristika av hårdvara eller för problem i
samspelet av programvaruprodukten med icke-DSC-programvara eller andra maskinvaru-produkter.
(c) ANSVARSBEGRÄNSNING, BEGRÄNSAD GARANTI OCH PÅFÖLJDER
I VARJE FALL, DÄR ANNAN FÖRFATTNING GER GARANTIER ELLER VILLKOR SOM INTE ANGES I DETTA
LICENSAVTAL, SKA DSC HELA ANSVAR ENLIGT NÅGON BESTÄMMELSE I DETTA LICENSAVTAL VARA
BEGRÄNSAD TILL DEN STÖRRE AV DE BELOPP SOM FAKTISKT HAR BETALATS AV DIG I LICENSKOSTNAD AV
PROGRAMVARUPRODUKTEN OCH FEM KANADENSISKA DOLLAR (CAD 5,00). EFTERSOM VISSA
JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER
OFÖRUTSEDDA SKADOR, KAN OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING I VISSA FALL INTE GÄLLA DIG.
(d) FRISKRIVNING
DENNA GARANTI INNEHÅLLER HELA GARANTIN OCH GÄLLER I STÄLLET FÖR ALLA OCH ALLA ANDRA
GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA (INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE) OCH ALLA ANDRA SKYLDIGHETER
ELLER SKULDER PÅ DEL AV DSC. DSC GER INGA ANDRA GARANTIER. DSC TILLÅTER INTE NÅGON ANNAN
PERSON UNDER FÖRESPEGLINGEN ATT AGERA PÅ DESS VÄGNAR ATT ÄNDRA ELLER MODIFIERA DENNA
GARANTI, ELLER ATT ÅTA SIG NÅGON ANNAN GARANTI ELLER ANSVAR FÖR DEN HÄR PROGRAMVARAN.
(e) BEGRÄNSNING AV GARANTI
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL DSC HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER
INDIREKTA SKADOR VID BROTT MOT GARANTI, KONTRAKTSBROTT, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR ELLER
ANNAN JURIDISK TERM. SÅDANA SKADOR OMFATTAR, MEN BEGRÄNSAS INTE TILL, FÖRLUST AV VINST,
FÖRLUST AV PROGRAMVARAN ELLER TILLHÖRANDE UTRUSTNING, KOSTNADEN FÖR KAPITAL, KOSTNADER
FÖR ERSÄTTNINGS-ELLER UTBYTESUTRUSTNING ELLER TJÄNSTER, ERSÄTTNING AV FÖRLORAD
ARBETSTID, KRAV FRÅN TREDJE PART, INBEGRIPET KUNDER SAMT SKADA PÅ EGENDOM.
VARNING: DSC rekommenderar att hela systemet testas med jämna mellanrum. Trots frekvent kontroll, och
beroende på, men inte begränsat till brottslig manipulation eller elektronisk störning, är det möjligt att denna
PROGRAMVARA inte fungerar som förväntat.

För system som följer standarden EN 50131-1 kan språkvalet endast utföras av installatören.
(lista med tillgängliga kommandon).
Den här produkten uppfyller kraven för utrustning enligt EN50131-1 klass II, grad 2: standarderna EN50131-1:1996; TS50131-3:2003 och EN50131-6:1997.
Enheten är lämplig för användning i system med följande alternativ:
A (kräver två larmdon samt intern uppringare inkopplad)
B (kräver självförsörjande larmdon samt intern uppringare inkopplad)
D (kräver larmsändare TL250/TL260/TL265/GS2060 med kryptering aktiverad)
Varumärken, logotyper och tjänstemärken som visas i det här dokumentet är registrerade i
USA [eller andra länder]. All felaktig användning av varumärken är strikt förbjuden och Tyco
International Ltd. kommer att vidta åtgärder för att vidmakthålla sina upphovsrätter enligt gällande lag, inklusive att väcka åtal där det behövs. Alla varumärken som inte ägs av Tyco International Ltd. tillhör sina respektive ägare och används i den utsträckning som tillåts enligt
gällande lagstiftning.
Produkterbjudanden och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. De verkliga
produkterna kan variera från de som visas på bilderna. Alla produkter har inte alla egenskaperna. Tillgängligheten varierar med region; kontakta din säljrepresentant.

+HUHE\ '6& GHFODUHV WKDW WKLV GHYLFH LV LQ FRPSOLDQFH ZLWK WKH HVVHQWLDO
UHTXLUHPHQWVDQGRWKHUUHOHYDQWSURYLVLRQVRI'LUHFWLYH(&


7KH FRPSOHWH 5 77( 'HFODUDWLRQ RI &RQIRUPLW\ FDQ EH IRXQG DW
KWWSZZZGVFFRPOLVWLQJVBLQGH[DVS[
&=(  '6& MDNR Y¿UREFH SURKODģXMH ŀH WHQWR Y¿UREHN MH Y VRXODGX VH YģHPL
UHOHYDQWQ¯PLSRŀDGDYN\VPÝUQLFH(&
'$1 '6&HUNO¨UHUKHUYHGDWGHQQHNRPSRQHQWHQRYHUKROGHUDOOHYLNWLJHNUDYVDPW
DQGUHEHVWHPPHOVHUJLWWLGLUHNWLY(&
'87  +LHUELM YHUNODDUW '6& GDW GLW WRHVWHO LQ RYHUHHQVWHPPLQJLV PHW GH HLVHQ HQ
EHSDOLQJHQYDQULFKWOLMQ(&
),1 '6&YDNXXWWDDODLWWHHQW¦\WW¦Y¦QGLUHNWLLYLQ(&ROHQQDLVHWYDDWLPXNVHW
)5(  3DU OD SU«VHQWH '6& G«FODUH TXH FH GLVSRVLWLI HVW FRQIRUPH DX[ H[LJHQFHV
HVVHQWLHOOHVHWDXWUHVVWLSXODWLRQVSHUWLQHQWHVGHOD'LUHFWLYH(&
*(5 +LHUGXUFKHUNO¦UW'6&GD¡GLHVHV*HU¦WGHQHUIRUGHUOLFKHQ%HGLQJXQJHQXQG
9RUUDXVHW]XQJHQGHU5LFKWOLQLH(&HQWVSULFKW
*5( ˂˜˞˱ˬ˲˭˞ˮ˹˪˱ˬ˯ˤ'6&ˡˤ˨˻˪ˢ˦˹˱˦˞˲˱˛ˤ˰˲˰˧ˢ˲˛ˢ˜˪˞˦˰˺˩˳˶˪ˤ˩ˢ˱˦˯
ˬ˲˰˦˻ˡˤ˯˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯˧˞˦˩ˢ˹˨ˢ˯˱˦˯˙˨˨ˢ˯˰˴ˢ˱˦˧˚˯˞˪˞˳ˬˮ˚˯˱ˤ˯ˍˡˤˠ˜˞˯(&
,7$  &RQ OD SUHVHQWH OD 'LJLWDO 6HFXULW\ &RQWUROV GLFKLDUD FKH TXHVWR SURGRWWR ª
FRQIRUPH DL UHTXLVLWL HVVHQ]LDOL HG DOWUH GLVSRVL]LRQL ULOHYDQWL UHODWLYH DOOD 'LUHWWLYD
&(
125 '6&HUNO¨UHUDWGHQQHHQKHWHQHULVDPVYDUPHGGHJUXQQOHJJHQGHNUDYRJ
ºYULJHUHOHYDQWHNUDYLGLUHNWLY()
32/ '6&RĝZLDGF]DľHXU]ÇG]HQLHMHVWZ]JRGQRĝFL]]DVDGQLF]\PLZ\PDJDQLDPL
RUD]SR]RVWDĄ\PLVWRVRZQ\PLSRVWDQRZLHQLDPL'\UHNW\Z\:(
325 3RUHVWHPHLRD'6&GHFODUDTXHHVWHHTXLSDPHQWRHVW£HPFRQIRUPLGDGH
FRP RV UHTXLVLWRV HVVHQFLDLV H RXWUDV GHWHUPLQD©·HV UHOHYDQWHV GD 'LUHFWLYD
(&
63$ 3RUODSUHVHQWH'6&GHFODUDTXHHVWHHTXLSRHVW£HQFRQIRUPLGDGFRQORV
UHTXLVLWRVHVHQFLDOHV\RWURVUHTXLVLWRVUHOHYDQWHVGHOD'LUHFWLYD(&
6:( '6&EHNU¦IWDUK¦UPHGDWWGHQQDDSSDUDWXSSI\OOHUGHY¦VHQWOLJDNUDYHQRFK
DQGUDUHOHYDQWDEHVW¦PPHOVHUL'LUHNWLYHW(&
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