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Fordele/funktionsbeskrivelse: 

- Et motoriseret port anlæg ønskes fjern betjent vha. Profort app'en MAP 

- Porten åbner og lukker automatisk på hverdage mandag til fredag samt lørdag til 

søndag. 

- Uden for almindelig åbningstid kan porten oplukkes af personel som i forvejen er 

tildelt adgangs-rettigheder. 

- Adgangs-/bruger-/operatør listen kan nemt redigeres af administrator 

- Systemet er umiddelbar tilgængelig uden licens ved anvendelse af Profort SIM 

kort. Sim kort fra andre udbydere er muligt ved tilkøb (licens). 

- Enkel opsætning og brug 
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Hvilke aktivister skal i spil?: 

1. Have adgang til internet vha. PC. Evt. internet deling over smartmobil 

2. Web-programmering ved https://masterview.dk/ 

3. Arrangere MAP app´en til Smart Android- eller iPhone telefoner  
Se vejledning "MAP progammering og anvendelse" 

4. Denne vejledning er tilgængelig på vor hjemmeside ved: 

        "Port åbne_lukke operatører"   

Principdiagram – Styringsautomatik 

 
 

 

Funktionsprincip: 

1. Indgang 0: Meldekontakt fra enten rullekontakt på port direkte eller gennem 

portautomatikken. 

2. Indgang 1: Driftsmelding/fejlmelding fra port. 

3. Indgang 2: Disponibel digital indgang 

4. Udgang 0: Relækontaktens slutte funktion aktiverer portåbning ved et pulssignal. 

Portautomatikken holder porten åben i en given tid, bestemt af portautomatikken. 

Kalende funktioner holder porten konstant åben af konstant signal fra multiGuardens 

udgang 0.  

5. Uden for normal åbningstid kan udvalgt personel: pakkebude, rengøringspersonel og 

evt. vagttjeneste kortvarig åbne ved Profort app tjenesten "MAP" på en SmartPhone.  

 

Stykliste: 

Leverandør      Solar:            Lemvigh Müller:      Andre grossister:                                 

1 stk. multiGuard DIN4 type 009012    5485452045         7885100157    009012 

eller 

1 stk. multiGuard DIN4 4G type 009017 Ikke tilg.v.redak.  7885154653    009017 

*1 stk. Ekstern antenne stavtype for DIN4 

      369003 5485452605            0426450056           369003 

*alt. 1 stk. eks. antenne disk for DIN 4 4G 

                type 369007 5485452320            7887100087           369007 

 

*) Eksterne antenner skal anvendes ved utilstrækkelig GSM kommunikation.  

https://masterview.dk/
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1. Programmering af Profort GSM enhed 

1.1 Faneblad Opret enhed  

 

Log på https://masterview.dk/ 

→ Klik på Setup 

→ Klik på Opret enhed 

→ Vælg Model 

 

 

 

A. Ændre evt til anden model 

B. Enhedens eget mobiltelefonnummer 

C. Indgiv evt. en ID tekst 

D. Tryk Gem og send 

 

 

1.2 Faneblad Modtager  

 

 
 

A. Indtast GSM tlf nummeret til den person, som enheden skal ringe op til ved alarmer. 

B. Vælg SMS som alarmtype 

C. Vælg zone 0 (Enhed afgiver kun alarme med samme zone numre) 

D. Tryk GEM & Send for programoverførsel 

  

https://masterview.dk/
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1.3 Faneblad Indgange 

 
 

 

A. Programmér indgang 0 bryde som anvist 

B. Programmér indgang 0 slutte som anvist 

C. Vælg zoner 7 og der udsendes ikke alarm på port-kørsler 

D. Programmér indgang 1 bryde som anvist.  

E. Programmér indgang 1 slutte som anvist. 

F. Zoner 0 skal bibeholdes 

G. Vælg Tekst og "maskinkoder" for indgang 0 vises ikke i alarmtekster og forespørgsler 

H. En DIN4 kan også køre med positiv +24V DC hvis dette programfelt ændres fra GND til +24  

I. Tryk GEM & Send for programoverførsel 
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1.4 Faneblad Kalender 

 

A. Vælg ugedag og angiv klokkeslet for åbning af port 

B. Aktiver udgang S0 og de aktiver den imaginære udgang B1 ved kommandoen S0;B1 

C. Vælg samme ugedag og angiv klokkeslæt for lukning af port 

D. De aktiver udgang B0 og aktiver den imaginære udgang S1 ved kommandoen B0;S1 

Der er plads til maks. 32 kalenderfunktioner i alt 

E. Dette felt skal ikke programmeres.  

F. Tryk Gem og send for programoverførsel til enhed 

 

1.5 Faneblad Makroer 

 
A. Skriv ÅBN PORT som makronavn for åbning af port 

B. Indgiv kommandoen som anvist S0;PS 5;B0&1 

Udgang 0 aktiveres som en puls, under forudsætning af, at den imaginære udgang 1 er 

aktiveret 

Porten kan således åbnes uden for normal åbningstid af udvalgt personel 

(Brugere/operatører). 

C. Skriv PORT STATUS for oplysning på porten. 

D. Indgiv kommandoen som anvist MR D0;MR D1 

Ved makro aktivering eller SMS kommando præsenteres status på digitale indgange 0 & 1 

E. Tryk Gem og send for programoverførsel til enhed 
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1.6 Faneblad Andet 

 
 

A. Vælg Straks og der alarmeres straks POWER FAILURE ved strømfejl 

B. Tryk Gem og send for programoverførsel til enhed 

 
2.0 Forbered MAP opsætningen v. vejledning: "MAP programmering og anvendelse" 

2.1 Tryk ÅBN PORT 

 
 

 

3. Ekstra funktionaliteter/muligheder 

- Samlet kontrol/kort-oversigt af flere port/låge systemer (ikke beskrevet i denne vejledning)  

 

  

 

Profort tager forbehold for ændringer.  

 

Go fornøjelse og tak for du valgte Profort 

 

 

 

- Den ønskede port åbnes kortvarig ved tryk på 

tekstbjælke ÅBN PORT 

 

- Kvittering for kommandoen præsenteres i 

bunden af skærmbilledet. 
 
Ved fejl-meddelse kontakt virksomhedens 
vagttjeneste 

 

 
 
 
 

 
 

 

– En eller flere porte er alle OK 

– ingen forberedt aktivitet 

– Enheden har tabt forbindelsen til mobilnettet (opdateres én gang i døgnet) 

– Port styring defekt (i alarm status)  

 


