Etablering af ”Gentag alarm”
funktion i Profort GSM enheder
1.1 Programmering – Digitale indgange

A + C: Skriv en tekst for alarm situationerne efterfulgt af <T3>
T3 kan vilkårlig vælges mellem 1 & 9
T1: Timeren kører en gang, dvs alarmen gentages én gang
T2-T9: Timeren kan max køre 9 gange
TU: timeren køre uendelig, indtil tilknyttet indgang går tilbage til normal tilstand. – kan udløse stor
tlf. regning hvis også gentagesekvensen også er valgt forholdsvis kort f. eks. 1 minut. 1440 SMS’r pr
døgn såfremt man lader stå til med alarmmeldingerne!
B + D: Skriv tekst for Ok situationerne efterfulgt af <T0>. Hermed stopper gentage alarm funktionen.
E: Alarm teksten som modtages efter den første alarm aktiveret på indgang 0 eller 1
F: Afvink Tekst og alarmer afgives uden foranstillede "maskinkoder"

1.2 Programmering med SMS
(SIM koden i dette eksempel = 1234, mellemrum er vigtige, 0=nul, O=bogstav)
1234 L0 INGEN ALARM 0 <T0>

Gentage alarm stopper

1234 A0 GENTAGE ALARM 0 <T3>

Alarm på digital indgang 0. Kør timer 3 gange

1234 L1 INGEN ALARM 1 <T0>

Gentage alarm stopper

1234 A1 GENTAGE ALARM 1 <T3>

Alarm på digital indgang 1. Kør timer 3 gange

1234 A2 GENTAGEALARM FRA PROFORT ALARM ENHED

Meldetekst på digital indg. 2 gentages 3 gange (1-9)

1234 CT

Kun tekst vises i alarmer

2.1 Programmering timer

A: I interval vælges minutter eller kvarterer.
Der vælges antal minutter eller kvarterer i ”Tidspunkt” feltet. (Skal bestå af 4 karakterer!)
Skriv MA D2 for pågældende indgang
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2.2 Programmering ved SMS
(SIM koden i dette eksempel = 1234, mellemrum er vigtige, 0=nul, O=bogstav)

1234 TP M 0010 <MA D2>

TP
: timer definition
M
: minutvalg
0010
: antal minutter
<MA D2> : synkroniserer og melde alarmteksten på indgang 2
med valgfri tekst, her GENTAGEALARM FRA PROFORT
ALARM ENHED

Go fornøjelse og tak fordi du valgte Profort

Egne noter:
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