Vejledning
Installation og programmering af trådført kodetastetur
-

Opkobl kodetastetur, alarmlampe og sikringskontakter til Profort GSM/ enhed.
Forbered SIM GSM/UTMS kort som anvist i Quick manualen.

Tilstande på alarmindikatorer
Alarm tilstand

LED - kodetastetur

Alarmlampe ved alarm

Alarm frakoblet

LED On

Off

Alarm tilkoblet

LED Off

On i 2 minutter

Stillealarm

LED Off

Tavs/slukket

Funktionsbeskrivelse:
a) Over et kodetastetur frakobles Profort enhed ved en statisk sluttekontakt
b) Ved Makro FRA frakobles som pkt. 1
c) Ved makro TIL armeres alarmenheden. Ved indkomne alarmer, aktiveres ekstern alarm
lampe i 2 minnuter samtidig med telefon opkald til til at lyse på alarm lampe i 2.

KAP

Profort A/S

side: - 2 - af 4
dato: 10. august 2015

En speicial funktion:
d) Makro STILLETIL armerer alarmen. Indkomne alarmer på digitale indgange ringer op
aktiverer ikke alarmlampe.

Obs.
Hvis enheden er frakoblet (desarmeret) og vedkommende person ønsker at tilkoble,
udføres det ved SMS beskeden TIL, uanset at kodetasteturet står i modsat position
med slukket indikatorlampe.
Synkronoseringen udføres ved en gang frakobling og tilbage igen og kodetasteturets
indikatorlampe lyser retvisende.
Faneblad Modem
a) Indtast enhedens eget telefonnummer og indtast en ID for enheden
b) Indtast tlf numre som enheden skal ringe op til ved alarm
c) Sæt zoner til 0 (nul)
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Faneblad Indgange
a) Programmer indgang 0 som anvist
Når indgang brydes: Udgang 3 slukkes, samtidig tilkobles enheden
når indgang sluttes: Udgang 3 tændes, samtidig frakobles enheden
b) Sæt zonen til nr 7 og der alameres ikke til nogen tilknyttet tlf. nummer
c) Indskiv alarmtekster for anvendte indgange (her anvendt som
hvilestrømskredse)
d) Aktiver ID+Tekst. Når aktiveret vises ID og tekst ved alarmopkald
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Faneblad Andet
a) Vælg ”Straks” for power alarm. (Funktionen forudsætter installation af intern
akku baseret batteri).
b) Programmer makroer som vist.
Makro nr. 1 FRA frakobler enheden og sætter udgang 3 (LED i kodetasteturet
lyser).
Makro nr. 2 TIL tilkobler enheden og slukker udgang 3 (LED i kodetasteturet
slukker).
Makro nr. 3 STILLETIL tilkobler enheden og slukker udgang 3 (LED i kodetasteturet slukker). Ved alarmaktivering på digitale indgange aktiveres
alarmlampen ikke, kun opkald til programmerede telefon numre.

Go fornøjelse og tak for du valgte Profort
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