Vejledning
Installation og programmering af Profort GSM enhed
for lågeovervågning til vildt-indelukke
Funktionsbeskrivelse:
-

Et indelukke med et dyrehold har gennemskæring af en vandresti, hvor lågen
ønskes overvåget, således at lågen ikke utilsigtet er åben.
- Lågen åbnes kortvarig ved gennemgang. De udløses ingen alarm inden for den
programmerede åbnetid
- Ved SMART Phone betjening kan legal åbnetid omstilles fra 20 sekunder til 40
sekunder ved makrerne ”VENTETID 20SEC” eller ”VENTETID 40SEC”
- Hvis der fordres endnu længere legal åbningstid, kan overvågningsenheden
midlertidig frakobles ved Makroern ”FRAKOBL”.
- Enheden tilkobler automatisk efter en ½ time, med mindre at enheden er
tilkoblet igen ved makroen ”TILKOBL”
1. Principdiagram – Passiv lågekontakt/langtidsholdbar strømforsyning
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3.4 Faneblad Andet

a) Vælg ”Straks” for power alarm. (Funktionen forudsætter installation af intern
opladelig akku).
b) Opret ur i enhed

4. Programmering – Boring 1.
Faneblad Modem

a) Angiv enhedens eget tlf. nummer (skriv evt BORING 1 i ID feltet)
b) Indtast GSM tlf. nummeret til vandværksenheden
c) Indsæt tlf. nummer på teknisk personel, som skader skal ringes op ved allarm
d) Sæt zonen til 0 (nul)
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5. Programmering – Boring 2.
Faneblad Modem

a)
b)
c)
d)

Angiv enhedens eget tlf. nummer (skriv evt BORING 2 i ID feltet)
Indtast GSM tlf. nummeret til Boring 3
Indsæt tlf. nummer på teknisk personel, som der skal ringes op ved allarm
Sæt zonen til 0 (nul)

6. Programmering – Boring 3.
Faneblad Modem

a)
b)
c)
d)

Angiv enhedens eget tlf. nummer (skriv evt BORING 3 i ID feltet)
Indtast GSM tlf. nummeret til Boring 2
Indsæt tlf. nummer på teknisk personel, som der skal ringes op ved allarm
Sæt zonen til 0 (nul)
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7. Programmering – Boring 4.
Faneblad Modem

a)
b)
c)
d)

Angiv enhedens eget tlf. nummer (skriv evt BORING 4 i ID feltet)
Indtast GSM tlf. nummeret til Boring 5
Indsæt tlf. nummer på teknisk personel, som der skal ringes op ved allarm
Sæt zonen til 0 (nul)

8. Programmering – Boring 5.
Faneblad Modem

a)
b)
c)
d)

Angiv enhedens eget tlf. nummer (skriv evt BORING 5 i ID feltet)
Indtast GSM tlf. nummeret til Boring 4
Indsæt tlf. nummer på teknisk personel, som der skal ringes op ved allarm
Sæt zonen til 0 (nul)
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9. Faneblad Indgange Boringer 1-5

a) Skriv 1234 T1 og modtagerens timer genstarter hvergang indgang 3 aktiveres
af enhedens egen udgang 1.
Skiv 7 i Zone således at service personel ikke kaldes op
a) For analog indgang 1 skrives som anvist. Indgangen bliver kun brugt som en
meddelseslinje for den gensidige parvise overvågning ved Mellemteksten:
Boring 1: AFBRUDT LINJE TIL TANKENHED
Boring 2: AFBRUDT LINJE TIL BORING 3
Boring 3: AFBRUDT LINJE TIL BORING 2
Boring 4: AFBRUDT LINJE TIL BORING 5
Boring 5: AFBRUDT LINJE TIL BORING 4

b) Afvink ” Tekst” i send kun alarm hvis tekst er oprettet
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10. Faneblad Kalender – Boringer 1, 3 og 5

a) Vælg daglig for hver 3. time et SMS opkald til tilknyttet enhed j.f. opkaldslisten.
I dette tilfælde aktiverer enheden SMS beskeder til GSM partneren i
vandværksenheden, Boring 2 eller Boring 4. Instruktionen nulstiller og
genstarter timerfunktionen i disse enheder.
Bemærk der skal indlægges en passende tidsforskydning i forhold til den
overvågede partner enhed! Her er der valgt et kvarter.
b) Udvælg ”Antal kvarter” og angiv 0013
Hermed udmåler enheden 3 timer og et kvarter og udløser ved udløb en SMS
besked til service personel ved beskeden ”LEVESIGNAL FEJL TANKENHED”
gældende for Boring 1
c) Der skal ikke skrives nogen kommando i ”Kommandoer”!
(Ved blank kommando udføres MA pr automatik i baggrunden)
Obs.
Der er plads til max 36 kalender aktiviter, hvorfor at det er muligt i stedet at
overvåge gensidig pr hver 40. minut døgnet rundt.
Minimumsresponstiden er således max 40 + 2 = 42 minuter
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11. Faneblad Kalender – Boringer 2 og 4

a) Vælg daglig for hver 3. time et SMS opkald til tilknyttet enhed j.f. opkaldslisten.
I dette tilfælde aktiverer enheden SMS beskeder til GSM partneren i Boring 3
eller Boring 5. Instruktionen nulstiller timerfunktionen i disse enheder.
Bemærk der skal indlægges en passende tidsforskydning i forhold til den
overvågede partner enhed! Her er der valgt et kvarter.
b) Udvælg ”Antal kvarter” og angiv 0013
Hermed udmåler enheden 3 timer og et kvarter og udløser ved udløb en SMS
besked til service personel ved beskeden ” LEVESIGNAL FEJL BORING”.
Obs.
Der er plads til max 36 kalender aktiviter, hvorfor at det er muligt i stedet at
overvåge gensidig pr hver 40. minut døgnet rundt.
Minimumsresponstiden er således max 40 + 2 = 42 minuter
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12. Faneblad Andet - Boringer 1-5

a) Vælg ”Straks” for power alarm. (Funktionen forudsætter installation af intern
opladelig akku).
b) Opret ur i enhed

Go fornøjelse og tak fordi du valgte Profort

Egne noter:
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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