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Alarmsentralen har vanlig varegaranti.

Garantien gjelder ikke dersom feilen oppstår som følge av en ulykkeshendelse, uakt-
somhet, uriktig bruk etc. Garantien gjelder heller ikke for feil som oppstår på grunn av 
torden eller andre spenningsvariasjoner.

For sikkerhets skyld anbefaler vi at teletilkobling og strøm kobles fra ved tordenvær.



4

ALARM

22 21 20

2,2kΩ

2,2kΩ

25 24 23

NO NC COM

19 18 17

2,2kΩ 2,2kΩ

2,2kΩ

+  12V  –

+  12V  –

TAMPER ALARM +  12V  – TAMPER

2,2kΩ

FÖR
GARAGEINGÅNGEN
Magnetkontakt 22-863

FÖR FÖNSTER
Magnetkontakt 22-863

FÖR BEVAKNING AV ETT RUM
IR-detektor 1 32-7703

NC-GIVARE

NO-GIVARE

Relä-brandvarnare
32-1988

FÖR BEVAKNING AV ETT RUM
IR-detektor 1 32-7703

FÖR YTTERDÖRREN
Magnetkontakt 22-863

n.C.-givere kobles i serie med andre n.C.-givere og 2,2 kΩ motstanden.
n.o.-givere kobles parallelt med andre n.o.-givere og 2,2 kΩ motstanden.
Koblingseksempel over alarmkontaktene.

EKSEmPEL	På	TILKOBLING

Alarmgivere kan kobles inn på alle kretser. De kretsene man ikke bruker skal ha 2,2 kΩ-mot-
standen tilkoblet. Se bildet ovenfor. Inntil 20 stk. alarmgivere kan kobles til samme krets. Vi 
anbefaler å spre alarmgiverne utover, slik at man ikke får altfor mange på en og samme krets. 
For mange på en krets kan vanskeliggjøre ev. feilsøking. Både N.O.-givere og N.C.-givere kan 
kobles til samme krets.

N.C.-GIVER

fOR OVERVåkING aV Et ROM fOR OVERVåkING aV Et ROM fOR VINdU

Magnetisk alarmkontakt, 
art.nr.: 22-865

Magnetisk alarmkontakt, 
art.nr.: 22-863

Magnetisk alarmkontakt, 
art.nr.: 22-863

N.O.-GIVER

fOR 
GaRaSjEINNGaNGEN

fOR yttERdøREN

Relèbrannvarsler, 
art.nr.: 32-1988
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Denne bruksanvisningen er for alarmsentral HA-981. Den gir en detaljert informasjon om pro-
grammering, tilkoblingsfunksjoner og bruk. Alle parametere og valgmuligheter beskrives også 
i detalj. For å kunne utnytte alarmsentralen så effektivt som mulig, foreslår vi at du tar deg god 
tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen og bli kjent med alarmsystemet og dens mange 
muligheter. 

fORORd

INtROdUkSjON

Alarmsentral HA-981 er basen i et alarmsystem med 6 kretser/beskyttelsessoner. Den er 
utformet for beskyttelse av hjem og kontor, og den bygger på de nyeste erfaringene i spørsmål 
om beskyttelse og sikkerhet. Systemet har innebygd alarmoppringing og kommunikator i en 
hovedenhet. Den gir alarmsignal på plassen, som vanlige alarmsystemer, samtidig som den 
kan sende muntlige beskjeder til forhåndsinnstilte telefonnumre, nummeriske beskjeder til per-
sonsøkere/minicallinger og en alarmrapport til en overvåkingsstasjon.

Alarmsentralen er kompatibel med vanlige telenett.

rapportEringsmåtEr (ovErsikt)

kONtOR, VILLa, faBRIkk
VaREHUS, BUtIkk EtC.

Bevegelsesdetektor
magnetisk	alarmkontakt

Glassknusedetektor
	Panikknapp
Brannvarsler

Andre	detektorer

Alarm-
central	
HA-981

Alarm	på	plassen
•	 Sirene	/	Summer
•	 Blitslys

Alarminfo

Telenett
minicall-stasjon Kundens	

personsøker

Telefon	/	mobil	tel

Styring	av	til-	og	frakobling,	samt	rap-
portering	fra	telefon	med	tonevalg

Telefon	/	mobil	tel

Telefon	/	mobil	tel



6

STYREPANEL	mED	INDIKATORER

lydindikatorer
lyd mElding 
1 kort pip. • Bekreftelse på riktig inntasting.
 2 korte pip. • Bekreftelse på riktig inntasting for visse funksjoner.
 5 korte pip. • Feil inntasting for visse funksjoner.
 • Feil inntastet kode.
 • Forsøk med en kommandokode som ikke er godkjent.
 • For sen med inntastingen (maks. 10 sek. per siffer).
1 langt pip. • Utgangsforsinkelsen er over – alarmen er aktivert.
1 kort pip hvert halve minutt. • Strømavbrudd eller svakt batteri.
Pip hvert halve sekund. • Utgangsforsinkelse eller inngangsforsinkelse pågår.
 • DAP-bøylen i ON-posisjon 

  (programmeringsposisjon).
5 korte pip+5 sekunders pause, gjentatte ganger. • Feil på telelinjen (etter test).
2 pip + 5 pip. • Systemet kan ikke aktiveres direkte på grunn av at  

  aktivEring Er ForhindrEt.
 • Koden for stille alarmering er trykket inn, men 

  kommunikatoren er ikke koblet på.

ha-981
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indikator

ZonEs
(6 lysdioder)

tampEr
ZonE (t)
( = zon 8 )

EXit/armEd

aC poWEr

battEry

program

arm
prohibitEd

dialing

rECording

on (lyser)

• Defekt sone. 
Kontroller 
tilkoblingene.

• Alarmen aktivert

• Ikke strømavbrudd
• Nettdrift

• Svakt batteri

• Alarmen er i program-
meringsposisjon

• Alarmen kan ikke 
aktiveres, indikatoren 
lyser under utgangs-
forsinkelsen

• Innstilling på 
tonevalg

• Innspilling pågår

oFF (slått av)

• Sone isolert 
(normalt)

• Alarmen skrudd av

• Ingen nettdrift og 
ingen batteridrift

• Batteri OK

• Normalposisjon

• Alarmen ON (på) 
etter utgangsforsin-
kelsen

• Det må aktiveres

• Ingen ringing pågår
• Stille alarmering 

etter inntasting av 
nødkode

• Ingen innspilling 
pågår

blinkEndE

• raskE blink: Alarm utløst
• raskE blink mEd pausEr:  

Soner har registrert alarm, syste-
met avstengt

• langsom blinking:  Sonen 
isolert

• Under utgangsforsinking

• Strømavbrudd, drift via reserve-
batteri

• Blinkingen starter 20 – 30 sek. 
etter strømavbrudd

• vEkslEndE blink mEllom aC 
poWEr og battEry: Larmet i 
oppvarmingsposisjon

• Batteriet under testing
• vEkslEndE blink mEllom aC 

poWEr og battEry: Larmet i 
oppvarmingsposisjon

• Systemet kan ikke aktiveres etter 
utgangsforsinkelse, da en (el. 
flere) soner er defekte. Se sone-
indikatorene

• Ringing med pulsvalg
• doblE blink: Systemet tester 

telelinjen

lysindikatorer (lysdioder)



8

TILKOBLINGSPUNKTER	mED	BESKRIVELSE

tILkOBLINGER på HOVEdkORt
TI
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INNGANG	FOR	mIKROFON	TIL	AVLYTTING	(VIA	FORLENGELSE)

PROGRAmmERINGSBØYLE	(DIREKTE	TILGANG	FOR	PROGRAmmERING)

TELE	

TELE

JORD

TELE	

TELE

2,2	kΩ	ENDEKOBLET	SONE	6	

2,2	kΩ	ENDEKOBLET	SONE	5

2,2	kΩ	ENDEKOBLET	SONE	4

2,2	kΩ	ENDEKOBLET	SONE	3

19	2,2	kΩ	ENDEKOBLET	SONE	2

17	2,2	kΩ	ENDEKOBLET	SONE	1	

+	12	V	UT	I	ALARmPOSISJON,	FOR	SIRENE

FELLES	JORDINGSPUNKT

+	12	V	UT	I	ALARmPOSISJON	(SPERRE),	0	V	I	NORmALPOSISJON

+	12	V	UT	I	NORmALPOSISJON,	0	V	VED	ALARm

FELLES	JORDINGSPUNKT

KONTROLLERT	UTGANG	+	12	V	DC	

KONTINUERLIG	UTGANG	+	12	V	DC	
	

	 16	V	DC	/	20	DC	INNGANG

	 BACK-UP	BATTERI	(+)	12	V,	1,3	AH
	 BACK-UP	BATTERI	(-)	12	V,	1,3	AH

N.O.	NC.

N.O.N.C.

	

N.O.N.C.

N.O.N.C

N.O.N.C.

N.O.N.C.

DATA

CLOCK

JORD	

12	V

STATUS

	HJEmmE	–	BORTE

RØD

SORT

mAKS.	4	PARALLELLE	

STYREPANELER	mULIG.	

(KODESTRØmBRYTER)

HOVEDSTRØmBRYTER	ON	–	OFF

(EKSTRA	TILBEHØR	mED	mOmENTAN	AKSJON)

 

 

 

 

 

+

+
	
+
+
	
+
+
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bEskrivElsE

1 og 2: inngang 16 volt aC EllEr 20 volt dC
 Disse inngangene brukes til strømforsyning til alarmsentralen. Bruk en transformator på 16 V 
AC, med minst 1 Ampére. Alternativt: Batterieliminator/nettaggregat på 20 V DC, med minst 1 Ampere. 
Hvordan polariteten (+/-) kobles, spiller ingen rolle. Dersom alarmsentralen er kjøpt som et alarmsett og 
det følger med en batterieliminator: Still inn batterieliminatoren på 20 V og fjern deretter DC-kontakten. 
Fjern litt av ledningens isolasjon, og koble dem til punktene 1 og 2.             

3: kontinuErlig utgang 12 v dC
 Denne gir hele tiden 12 V DC. En passende utgang for strømforsyning av givere (f.eks. brann-
varsler) som brukes i kretser med 24 timers overvåking (f.eks. sone 5 og 6). Utgangen brukes også for 
strømforsyning til IR-detektorer. IR-detektorer har en viss kalibreringstid og bør derfor ha spenning hele 
tiden. Utgangen har en automatsikring på 750 mA. OBS! Utgangene 3 og 4 deler samme sikring. Den 
sammenlagte strømstyrken for de to utgangene må derfor ikke overstige 750 mA.

4:  kontrollErt utgang + 12 v dC
 Utgangen gir +12 V mot felles jord når alarmen er aktivert. Utgangen er OFF (0 V) når alarmen 
er deaktivert.

5:  Felles jordingspunkt (-).

6:  Utgangen gir konstant + 12 V i normalposisjon og blir spenningsløs (0 V) når alarmen er utløst. 
Den passer for tilkobling av sirene med innebygd backup batteri, som lades i normalposisjon. Sirenen uler 
når strømmen brytes og drives da av backup batteriet. En slik enhet beskytter seg selv, også mot sabota-
sje. Den gir umiddelbar alarm dersom ledningen mellom enheten og styrepanel brytes.
 Den har en sikring (2,5 A), som stiller seg automatisk tilbake etter brudd.
 
7:  Utgangen gir + 12 V, under og etter utløst alarm, til alarmen aktiveres. Utgangen passer for f.eks. 
blitslys. Den har en sikring (2,5 A), som stiller seg automatisk tilbake etter brudd.

8:  Felles jordingspunkt.

9:  Utgangen gir + 12 V ut i alarmposisjon. Hvor lenge det varer er avhengig av hvilken tilslagstid som 
alarmtimeren er innstilt på. Den passer for driving av sirener. Den har en sikring (2,5 A), som stiller seg 
automatisk tilbake etter brudd.

10, 11,  Denne gruppen danner tilslutninger for eksterne hovedstrømbrytere med øyeblikkelig 
12, 13:  kobling for styring av til- og frakobling av alarmen. Maks. 5 slike stasjoner med hovedstrømbry-
tere kan kobles parallelt til disse kontaktene.
  
 10: for tilkobling av hovedstrømbryter
 11: for tilkobling av lysdioder HOME-AWAY (hjemme-borte)
 12: for tilkobling av lysdioder STATUS 
 13: + 12 V utgang for strømforsyning av kodestrømbryter og status lysdioder. 
  Sikringen stiller seg automatisk tilbake etter brudd (750 mA).
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aktivering 
hovedbryter             status                         resultat  
Første trykket • Aktivering i ”borteposisjon” • Utgangsforsinkelsen starter.
  • Utgangspip ved aktivering.
  • Aktivering etter forsinkelsen.
Andre trykket • Aktivering i ”hjemmeposisjon” • Må trykke under forsinkelsen.
  • ”Piper” til forsinkelsen opphører.
  • Alarmen aktiveres når forsinkelsen slutter.
Frakobling
hovedbryter             status                         resultat
Første trykket • Alarmen frakoblet • Alarmen avslått og tilbakestilt hvis den ikke  
    løses ut. Den er klar for aktivering.
  • Alarmen avslått, men med alarmminnet  
    etter utløsning. Trenger et trykk.

Andre trykket • Alarmminnet slettet • Lysdiodene STATUS og ZONE 
 • Alarmen frakoblet   lyser ikke på styrepanelet.
  • Alarmen klar for ny aktivering.

bruk av hovEdstrømbrytEr For til- og Frakobling

Indikator ON Off  Blinkende  

HOME-aWay  • Borteposisjon	(AWAY)	 •	Alarmen	OFF	 •	Hjemmeposisjon	(HOmE)	

STATUS • Utgangsforsinkelsen 
starter, men det er 
åpne soner. Kontroller 
tilkoblingene.Alarmen 
på etter utgangsforsin-
kelsens slutt.

• Alarmen OFF • sakte blink: Utgangsforsinkelse starter, 
sonene normale. 
• hurtigblink: Alarmen er utløst.  
• hurtigblink med pauser: Alarmen fra-
koblet. Sone med alarmminne.

bruk av hovEdstrømbrytEr For til- og Frakobling 
(røde lysdioder) 

13, 14, 15, 16:  Disse fire kontaktene er beregnet på tilkobling av alarmsystemets kodestrømbry-
ter. Alle kodestrømbrytere skal kobles parallelt. Maks. antall kodestrømbrytere er 4 stk.
  
 13: + 12 V utgang for strømforsyning av kodestrømbryter og status lysdioder. 
   Sikringen stiller seg automatisk tilbake etter brudd (750 mA).
 14: felles jordingspunkt
 15: klokkesignal
 16: datasignal
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tilkoblingEr Fra styrEpanEl (32-2093) til alarmsEntral 
(32-1984) ha-981

styrEpanElEts tilkoblingEr
+ :  Inngang for drivspenning, kobles til nr. 13 på alarmsentralen.
- :  Jordingspunkt, kobles til nr. 14 på alarmsentralen.
CLK:  Styrepanelets klokkeledning, kobles til nr. 15 på alarmsentralen.
DATA:  Styrepanelets dataledning, kobles til nr. 16 på alarmsentralen.
TAMPER N. C.:  Kontaktene kobles sammen med bøyle dersom man ikke kobler noen 
 N.C. giver til kontaktene.

17, 18, 19,   Disse kontaktene er beregnet for beskyttelsessonene (kretsene) 1 – 6 og deres 
20, 21, 22,  felles jordingspunkter. Hver sone overvåkes via en endekoblet motstand på 
23, 24, 25:  2,2 kΩ. Alle N.C. kontaktene (med brutt funksjon) skal kobles i serie med motstanden. 
Alle N.O. kontakter (med lukket funksjon) skal kobles parallelt med motstanden. Sonenes funksjon og 
deres reaksjonstid kan programmeres via systemets programmeringsvalg. 

Se på dette lille koblingsskjemaet:

I en beskyttelsessone med endekoblet motstand, kobles motstanden sist i slyngen (kretsen) etter alle 
alarmgiverne. 

  17: sone 1  19: sone 2 20: sone 3 
  22: sone 4  23: sone 5 25: sone 6
  18, 21, 24, 28: Felles jordingspunkter (-)
26, 27:  innkobling i svensk telefonkontakt: Skrue 26, 27, 29 og 30 i alarmsentralen skal helst  
29, 30: kobles til første innkommende telefonkontakt i huset via en telefonplugg eller overgangsplugg. 
Dette for at ikke telefonsvarer eller telefaks skal kunne koble bort alarmen.

 skrue 26 på alarmsentralen kobles til det øverste venstre inntaket på telekontakten via en 
telefonplugg eller overgangsplugg. Dersom du bruker vår overgangsplugg (32-3524) kobles den svarte 
kabelen fra denne til skrue 26 på alarmsentralen.

 skrue 27 på alarmsentralen kobles til det øverste høyre inntaket på telekontakten via en tele-
fonplugg eller overgangsplugg. Dersom du bruker vår overgangsplugg (32-3524) kobles den gule kabelen 
fra denne til skrue 27 på alarmsentralen.
 
 skrue 29 på alarmsentralen kobles til det nederste venstre inntaket på telekontakten via en 
telefonplugg eller overgangsplugg. Dersom du bruker vår overgangsplugg (32-3524) kobles den røde 
kabelen fra denne til skrue 29 på alarmsentralen.

felles jordingspunkt

2,2 kΩ motstand 
(endekoblet)

N.O. kontakter

    N.C. 
 12V     CLOCK     DATA  TAMPER

N. C kontakter
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 skrue 30 på alarmsentralen kobles til det nederste høyre inntaket på telekontakten via en 
telefonplugg eller overgangsplugg. Dersom du bruker vår overgangsplugg (32-3524) kobles den grønne 
kabelen fra denne til skrue 30 på alarmsentralen.

 innkobling i norske telefonkontakt:  Skruene 29 og 30 på alarmsentralen kobles til de to 
øverste stiftene på en telefonplugg eller overgangsplugg. Telefonpluggen/overgangspluggen kan deretter 
kobles inn på valgfritt telekontakt i huset. Skruetilkoblingene 26 og 27 i alarmsentralen brukes ikke til det 
norske telenettet.
 
28:   Dette er alarmsystemets jordingspunkt for overspenningsbeskyttelsen som sitter i alarm-
sentralen. Denne bør kobles til nærmeste metallgjenstand som f.eks. et kaldtvannsrør eller et jordspyd, 
for å beskytte mot tordenvær. Må ikke kobles opp mot strømnettets jording. Bruk en kabel med 2 mm2 
lederareal. Overspenningsbeskyttelsen kan ikke ta direkte lynnedslag eller for høye transienter.

baCk-up battEri:  Den røde plusskabelen kobles til det helkapslede batteriets plusspol og den sorte til 
batteriets minuspol. Batteriet skal være 12 V blyakkumulator med en kapasitet på 1,3 Ah. Det beskyttes av 
en 2,5 A sikring som kobles inn igjen automatisk etter utløsing. Batteriet lades via en strømbegrensende 
spenningskilde i alarmsystemet.

dap jumpEr: Dette er en bøyle som benyttes for å gå direkte til programmeringsposisjonen dersom du 
har glemt din personlige masterkode. ”DAP” står for ”Direct Access to Programming” (direkte tilgang til 
programmeringsposisjon).

miC jaCk:  Den innebygde mikrofonen på styrepanelet er kanskje ikke følsom nok for avlytting, spe-
sielt ikke når styrepanelet ikke er montert på et åpent sted. Derfor er denne mikrofonkontakten beregnet 
for tilkobling av en ekstern mikrofon for avlytting. Forlengelseskabelen bør være skjermet og den bør ikke 
være lengre enn 9 meter. Når den eksterne mikrofonkabelen kobles inn, så kobles den innebygde mikrofo-
nen automatisk ut. Ekstern mikrofon og forlengelseskabel følger ikke med som standard.

tampEr   Sabotasjebeskyttelsesbryter (dørbryter), som allerede er koblet til sone T internt. 
sWitCh: Den er i sone 8, som er en krets som alltid er aktivert. Denne bryteren er av typen N.C.,  
d.v.s. med brutt funksjon.

d. t. jumpEr: Bøyle for signalvalg. To ringetoner brukes ofte i telenettet, en som inneholder (”tonevalg”) 
og en som kommer støtvis (pulsvalg). D.T.- bøylen sitter til høyre for kretskortet under panelets taster. 
Still bøylen på: 
 1 Cont.(tonevalg) eller på  
 2 Cad. (pulsvalg) 
 Bøylen er fra fabrikkinnstilt på 1 CONT. (tonevalg). Dersom bøylen er galt innstilt, kan dette 
forårsake feil i ”Registrering av feil på tone og telefonlinje” og ”Til- og frakobling av alarmsentralen via 
telefon”, som du har programmert.

grunninnstillingene i alarmsentralen (kortversjon): 
Krets 1 & 2: Tidsforsinkelse (30 sek.), (Adresse 21, 22 og 31). Inngang for f.eks. Ytterdør, garasjeinngang.
Krets 3 & 4: Uten forsinkelse (Adresse 23 og 24), for f.eks. vinduer og sidedører.
Krets 5 & 6: Uten forsinkelse og innkoblet døgnet rundt uansett om alarmen er aktivert eller ei. (Adresse 
25 og 26) for innkobling av f.eks. brannalarm eller røykdetektor. Utgangsforsinkelse 60 sek. med utgang-
spip (Adresse 30). Signaltid sirener: 300 sek. (Adresse 33). Aktivering påtvunget (aktivering selv ved feil i 
noen av kretsene) (Adresse 40). Alarmoppringing er tilkoblet og kommunikatoren frakoblet (Adresse 80). 
Dersom en vil bruke noen av de ovenstående grunninnstillingene trenger 

GRUNNINNSTILLINGER	FRA	FABRIKK
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PROGRAmOVERSIKT

man kun å programmere masterkode (Adresse 01), brukerkode (Adresse 11 – 18) og følge program-
meringen for alarmoppringing (se eget avsnitt). Grunninnstillingene kan forandres dersom de ikke svarer 
til dine behov. Dersom du f.eks. ikke ønsker alarmoppringing eller dersom du ønsker både kommunikator 
og alarmoppringing, så velger man det under Adresse 80.

GRUNNINNSTILLINGER	FRA	FABRIKK	

ADRESS

01

03

10

11

12

13

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

26

27

28

30

BESKRIVELSE 
AV 

PARAMETERE

Masterkode

Grunninnstilling 
fra fabrikk

Kundekode

Brukerkode

Brukerkode

Brukerkode

Brukerkode

Brukerkode

Brukerkode

Brukerkode

Brukerkode

Oppbygging av 
sone 1

Oppbygging av 
sone 2

Oppbygging av 
sone 3

Oppbygging av 
sone 4

Oppbygging av 
sone 5

Oppbygging av 
sone 6

Brukes ikke

Oppbygging av 
sone T

Utgangs-
forsinkelse & 
utgangspip

TEGN OG KODEVALG

2-5 SIFRE

advarsEl! Når du 
taster inn adresse, slettes 
alle tidligere innstillinger og 
erstattes av grunninnstillin-
gene fra fabrikken (gjelder 
ikke muntlig beskjed eller 
masterkoden)

4 Sifre

2-5 Sifre
Aktiverings- og 
deaktiveringskode

kodE 1: 0 eller 1
0-Enkel trigging 
1-Mult. trigging

kodE 2: 0,1,2,3 el. 4
0-Direkte 
1-Inng.forsinkelse 1 
2-Inng.forsinkelse 2 
3-24 h uten forsinkelse 
4-24 h alarmring uten lyd

kodE 3: 0,1,2, el. 3
0-25 ms 
1-250 ms 
2-500 ms 
3-750 ms

kodE: 0 eller 1
0-utgangspip frakoblet 
1-utgangspip tilkoblet 
UTGANGS-FORSINKELSE 
 2-999 sekunder

#MaStERkOdE01

#kUNdEkOdE10

#BRUkERkOdE11

#BRUkERkOdE12

#BRUkERkOdE13

#BRUkERkOdE14

#BRUkERkOdE15

#BRUkERkOdE16

#BRUkERkOdE17

#BRUkERkOdE18

21 #kOdE 3kOdE 2kOdE 1

22 #kOdE 3kOdE 2kOdE 1

23 #kOdE 3kOdE 2kOdE 1

24 #kOdE 3kOdE 2kOdE 1

25 #kOdE 3kOdE 2kOdE 1

26 #kOdE 3kOdE 2kOdE 1

28 #kOdE 3kOdE 2kOdE 1

30 #SEkUNdERkOdE

TASTETRYKK GRUNN-
INNSTILING

1 2 3 4 

0000

INGEN

INGEN

INGEN

INGEN

INGEN

INGEN

INGEN

INGEN
KODE 1=1
KODE 2=1
KODE 3=2
KODE 1=1
KODE 2=1
KODE 3=2
KODE 1=1
KODE 2=0
KODE 3=2
KODE 1=1
KODE 2=0
KODE 3=2
KODE 1=1
KODE 2=3
KODE 3=2
KODE 1=1
KODE 2=3
KODE 3=2

KODE 1=1
KODE 2=3
KODE 3=2

KODE 1
60 Sekunder

DIN 
INNSTILLING

SIDE

16

25

38

17

17

17

17

17

17

17

17

22

22

22

22

22

22

22

23
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PROGRAmOVERSIKT

ADRESS

31

32

33

40

41

50

51

60

61

62

63

70

71

72

73

BESKRIVELSE AV 
PARAMETERE

Inngangsforsinkelse 
1 og inngangspip

Inngangsforsinkelse  
2 og inngangspip

Signaltid sirene 
og valg av 
kvitteringspip

Aktivering påtvunget 
eller forhindret

Slette forsinkelse

Telefonnr. for kom-
munikator

Backupnr. for kom-
munikator

Første tel.nr. for 
alarmoppringer

Andre tel.nr. for 
alarmoppringer
Tredje tel.nr. for 
alarmoppringer
Fjerde tel.nr. for 
alarmoppringer
Innstilling av pauser

Oppringing fra 
kommunikator

Oppringing fra 
alarmoppringer

Oppringing fra 
beskjed

Rapportering med/
uten backup

TEGN OG KODEVALG

kodE: 0 eller 1
0-inngangspip frakoblet
1-inngangspip tilkoblet
inngangsforsinkelse 1
2-999 Sekunder

kodE: 0 eller 1
0-inngangspip frakoblet
1-inngangspip tilkoblet
inngangsforsinkelse
2-999 Sekunder

kodE: 0 eller 1
0-kvitteringspip frakoblet
1-kvitteringspip tilkoblet 

signaliseringstid (sirene)
2-999 Sekunder

kodE: 0 eller 1
0-Aktivering påtvunget
1-Aktivering forhindret

kodE: 0 eller 1
0-Normalposisjon
1-Forsinkelse slettet

32 SIFRE

kodE: 0 eller 1
0-Sifferbeskjed
1-Muntlig beskjed

tElEFonnummEr
32 SIFRE

1-99 Sekunder

1 – 8 Oppringinger

1 – 8 Oppringinger

1 – 8 Repeteringer

kodE: 0 eller 1
0-Ingen backup
1-Backup

TASTETRYKK

#kOdE31 SEkUNdER

#kOdE32 SEkUNdER

#kOdE33 SEkUNdER

#kOdE40

#kOdE41

#51 NUMMER

#50 NUMMER

#60 NUMMERkOdE

#61 NUMMERkOdE

#62 NUMMERkOdE

#63 NUMMERkOdE

SEkUNdERpaUS paUS

#70 NUMMER

#71 NUMMER

#72 NUMMER

#kOdE73

GRUNN-
INNSTILING

KODE=1
30 Sekunder

KODE=1
60 Sekunder

KODE=0
300 Sekunder

0

0
(AKTIVERING PåTVUNGET)

INGEN

INGEN

INGEN

INGEN

INGEN

INGEN

INGEN

4

4

4

0
(Ingen backup)

SIDA

23

23

24

24

23

38

38

27

27

27

27

28

39

31

31

31
&
40

DIN 
INNSTILLING
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PROGRAmOVERSIKT

#74 SEkUNdER

#kOdE82

#83 NUMMER

HOME ZONES

#kOdE87

#kOdE76

#kOdE80

#kOdE81

#kOdE84

#kOdE86

#kOdE85

#

RECORd #

TASTETRYKKADRESS

74

76

80

81

82

83

84

85

86

87

HOME

RECORD

BESKRIVELSE AV 
PARAMETERE

Avlyttingstid

Rapport om til- 
og frakobling

Valg av oppring-
ingskombinasjon 
for kommunika-
tor og alarmopp-
ringer

Tone- eller 
pulsvalg

Nummerering 
av pip for 

identifisering av 
alarmsentral 

Antall oppringinger 
fra telefoner utenfra

Regelmessig 
rapportering

Påslagsforsinkelse

Regelmessig bat-
teritest

Registrering av 
feil på tone og 
linje

Flytt soner til 
minnet

Innspilling av 
muntlige besk-
jeder

TEGN OG KODEVALG

1-99 Sekunder
1-Avlytting frakoblet
kodE: 0 eller 1 
0-Frakoblet
1- Tilkoblet

kodE: 0,1,2 eller 3
0-Kommunikator & alar-
moppringer OFF 
1-Kommunikator & alar-
moppringer ON 
2-Kommunikator OFF, alar-
moppringer ON 
3-Kommunikator ON, alar-
moppringer OFF

kodE: 0,1,2 eller 3
0-Tonevalg 
1-33,3/66,6 10pps. 
2-33,3/66,6 20pps. 
3-40/60      10pps.

kodE: 0,1,2 eller 3
0-Muntlig beskjed 
1-1 Vedvarende 
2-2 Vedvarende 
3-3 Vedvarende
1-99 Antall 
0-Ingen mottaking utenfra

kodE: 0,1,2 eller 3
0- Ingen rapportering 
1- Staturrapport hver 
   12. time 
2- Statusrapport hvert døgn 
3- Statusrapport hver uke

kodE: 0 eller 1 
0 - Frakoblet 
1 - Tilkoblet
kodE: 0,1 eller 2
0- Frakoblet 
1- Statusrapport hvert døgn 
2- Statusrapport hver uke

kodE: 0 eller 1 
0 - Frakoblet 
1 - Tilkoblet

Sonene 1, 2, 3, 4, 5 og 6

Tid 20 sek. 

GRUNN-
INNSTILING

60 Sekunder

0
(Frakoblet)

2
(Kommunikator 

OFF,
alarmoppringer 

ON)

0
(Tonevalg)

0
(Muntlig beskjed)

16

0
(Frakoblet)

0
(Frakoblet)

0
(Frakoblet)

1
(Tilkoblet)

INGEN

INGEN

32

38

26

29
&
39

30

43

24

25

33
&
41

19

30

DIN 
INNSTILLING

SIDE
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PROGRAmmERING	AV	ALARmSENTRAL

obs!  For å være sikker på at sabotasjebeskyttelsen ikke utløser alarmen, er det bra om du sjekker at plastdek-
selet er helt lukket, før du skrur på strømmen til systemet. Sett heller ikke i batteriet før systemet er program-
mert. Dersom du gjør det vil sabotasjebeskyttelsen alarmere før døren er stengt og det er ingen brukerkode 
tilgjengelig for å stenge alarmen.

inngang til programmEringsposisjonEn
1. bruk FabrikkEns mastErkodE.
For at du, på en enkel måte, skal kunne starte programmeringen har fabrikken lagt inn en masterkode, 
1234, i systemet. Benytt denne koden for å komme i programmeringsposisjon. Du bør deretter skifte 
masterkode. Hvordan dette foregår beskrives i PROGRAMMERINGSSTART.

• Konsollen piper to ganger for å bekrefte at systemet er i programmeringsposisjon.
• Lysdioden PROGRAM er tent.

2. bruk din EgEn mastErkodE
Dersom du har skiftet ut den fabrikkinnstilte masterkoden mot din egen, er det din kode du må bruke for 
å gå inn i programmeringsposisjon.

• Konsollen piper to ganger for å bekrefte at systemet er i programmeringsposisjon.
• Lysdioden PROGRAM er tent.

3. bruk bøylE For dirEktE inngang
Dersom du har skiftet ut fabrikkens forhåndsinnstilte masterkode (1234) og har glemt din egen ”nye” 
masterkode, kan du bruke DAP-bøylen (Direct Access to Programming) for å gå direkte til programme-
ringsposisjonen. Bøylen sitter på kretskortet. Gjør da følgende:

 
 anm.

 •  komme inn i programmeringsposisjon
  For å kunne programmere, må man først stille om systemet til programmerings- 
  posisjon ved å taste inn masterkoden og bekrefte denne. Bekreftelsen er trykk på 
  [] to ganger.

 • For programmering av Adresse, kreves det at man er i programmeringsposisjon.
 •  gå ut fra programmeringsposisjonen
  Når programmeringen er ferdig trykker man to ganger på stjerneknappen [] for å gå ut 
  fra programmeringsposisjonen.

MaStERkOdE

	 1 2 3 4

Fabrikkinnstilt	
masterkode Bekreftelse

	 1 2 3 4

Din	egen	
masterkode Bekreftelse

**

* *

* *

* *



1. Skru av strømmen (både nettstrømmen og reservebatteriet).
2. Koble ved hjelp av bøylen fra posisjon OFF til ON.
3. Skru på strømmen igjen. Konsollen piper.
4. Koble (v.h.a. bøylen) tilbake til posisjon OFF igjen. Pipingen opphører og lysdioden PROGRAM tennes.
5. Nå er systemet i programmeringsposisjon og beredt på å ta imot nye data.
6. Normalt forlates DAP-bøylen i posisjon OFF etter programmering.

programmEringsstart
Når du har stilt alarmen inn i programmeringsposisjon, kan du starte med tasting av ønsket kode. Du 
kan taste inn alle programvalg i en og samme vending eller du kan ta kun de innstillingene du øns-
ker/trenger. Du trenger ikke å utføre programmeringen i en bestemt rekkefølge. Du kan hoppe til den 
adressen (plassen) du selv ønsker.
obs! glEm ikkE å tastE inn adrEssEkodEn når du programmErEr.
du trenger kun å gå til de adresser som du ønsker å endre grunninnstillinger på.

programmErE mastErkodE                                          (adrEssE: 01)

•  Masterkoden kan ha fra 2 til maks. 5 sifre.
•  Når du taster inn en ny personlig masterkode, slettes den foregående masterkoden, uansett om den 
 er fabrikkinnstilt eller personlig.

programmEring av brukErkodEr                     (adrEssE: 11 - 18)

•  adrEssEr:
 11 = brukerkode 1 (även kod för kodströmbrytare)   15 = brukerkode 5
 12 = brukerkode 2         16 = brukerkode 6
 13 = brukerkode 3         17 = brukerkode 7
 14 = brukerkode 4         18 = brukerkode 8

•  Brukerkoden brukes for aktivering og deaktivering av alarmsentralen.
•  Brukerkoden kan ha fra 2 til maks. 5 sifre.
•  Brukerkode 1 er også alarmsystemets aktiveringskode for å styre til- og frakobling via telefon (tonevalg).
•  Vanligvis kreves kun en brukerkode for til- og frakobling av alarmsystemet.
•  Du trenger ikke å programmere inn kodene 2 – 8, dersom du kun ønsker å ha èn kode for å aktivere 
 og deaktivere alarmsentralen.
•  Når en ny kode tastes inn, vil den gamle koden slettes.
•  Dersom du ønsker å fjerne en kode, kan du taste dens adresse og deretter trykke på ”#” uten å føre 
 inn programdata mellom disse.

DAP

ON

OFF

#	 2  tIL  5 SIfRE0 1
masterkode BekreftelseAdresse

#11
BekreftelseAdresse

17

	 2  tIL  5 SIfRE
masterkode
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AKTIVERING

aktivering med forsinkelse (normal aktivering)

 tast inn din brukerkode [brukErkodE] og bekreft med å trykke på knappen ”#”.
• Din brukerkode kan ha fra 2 til maks. 5 sifre.
• Foreta inntastingen raskt (uten lengre opphold). Dersom du ikke trykker innen 10 sekunder, vil ikke 

systemet ta i mot din brukerkode.
• Dersom du taster inn feil, når du taster inn din brukerkode, vil styrepanelet avgi 5 pip. Tast inn din 

riktige kode etter pipingen.
• Styrepanelet vil avgi to pip, som bekreftelse på at systemet er aktivert og at utgangsforsinkelsen har 

startet. Lysdioden EXIT/ARMED blinker.

direkteaktivering

 tast inn din brukerkode [brukErkodE] og bekreft med å trykke på knappen ” * ”. trykk på knapp [2] 
og bekreft med å trykke på knappen [#].
• Styrepanelet avgir to pip, for å bekrefte at systemet aktiveres umiddelbart.
• Lysdioden EXIT/ARMED er tent.
• Når alarmsystemet aktiveres umiddelbart, kan du ikke gå gjennom noen soner med forsinkelse uten at 

alarmen utløses.

aktivering i hjemmeposisjon

I hjemmeposisjon (HOME) er kun de ytre sonene aktivert. De indre sonene, som er lagret i minnet (der-
som dette finnes), kobles fra i hjemmeposisjonen når systemet er aktivert.

 tast inn din brukerkode [brukErkodE], trykk på [homE] og bekreft med å trykke på knappen [#].

• Styrepanelet avgir to pip, for å bekrefte at systemet er aktivert og at utgangsforsinkelsen har startet. 
Lysdioden EXIT/ARMED starter å blinke langsomt.

• Lysdiodene for utkoblede soner blinker hele tiden, for å vise at disse ikke er beskyttet.
• Alarmsystemet aktiveres etter at tiden for utgangsforsinkelsen er gått ut. Lysdioden EXIT/ARMED er 

tent.
• Du kan bevege deg fritt innendørs, fordi disse sonene er koblet fra når systemet er aktivert.

umiddelbar aktivering i hjemmeposisjon
 tast inn din brukerkode [brukErkodE], trykk på [homE], trykk på knapp [2] og bekreft med å trykke 

på knappen [#].
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ovErFlytting av sonEr til minnEt                            (adresse: homE)

ovErFlytting av sonEr til minnEt
1 – 6 (Grunninnstilling: ingen): Tast inn de soner (1 – 6) som skal isoleres i minnet.

anm.
1.  gå Først inn i programmEringsposisjonEn (sE EgEt avsnitt). 
 Dersom du ønsker å isolere sonene 1, 2 og 4 trykker du på følgende knapper:

 obs! Ikke isoler en permanent strømførende sone. En isolert sone er ubeskyttet.

2.  Det å isolere noen soner i minnet er smart for brukere som vil stille om til hjemmeposisjon ”HOME” 
umiddelbart. Man trenger å taste inn sonene en for en, for å isolere dem. Når de en gang finnes lagret der, 
så trenger man kun å taste inn brukerkoden og deretter trykke på knappene ”HOME” og ”#” for å gå til 
hjemmeposisjonen.

aktivering med manuelt isolerte soner
 I visse tilfeller kan det være nødvendig å isolere (koble ut) noen soner, f.eks.

• å isolere en defekt sone.
• å isolere en sone som ikke automatisk flyttes til minnet i hjemmeposisjon.
• å isolere sone T (nr.8) som sabotasjebeskyttelsesbryteren er koblet til, for å hindre at alarmen utløses 

når man åpner alarmskapet for service.

 tast inn din brukerkode [brukErkodE], trykk på knappen [isolatE], tast inn nummeret til den eller 
de soner som du ønsker å koble ut [sonE nr] og avslutt med å bekrefte, ved å trykke på knappen 
[#].

• Numrene til de soner som skal kobles ut kan tastes inn i rekkefølge.
• Styrepanelet gir fra seg to pip for å bekrefte at systemet er aktivert og at utgangsforsinkelsen har 

startet. Lysdioden EXIT/ARMED blinker.
• Lysdiodene til de utkoblede sonene blinker sakte, for å markere at disse ikke er overvåket.
• Systemet aktiveres når tiden for utgangsforsinkelse er ute. Lysdioden EXIT/ARMED lyser med et fast 

skinn.

#HOME
BEKREFTELSEADRESSE

TASTING	AV	
KODER	

1 tIL 6

4HOME 1 2 #tRykk
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DEAKTIVERING

deaktivering av alarmsentralen, tast inn din brukerkode og trykk ” # ”. 
Vi antar at du har kommet hjem, vil deaktivere alarmen, og at alarmen ikke er utløst.

1. gå inn gjennom en dør med tidsforsinkelse (grunninnstillingen er på 30 sekunder).

• Dersom pipesignalet ved inntrenging er aktivert, så vil alarmsentralen pipe hele tiden til inngangsforsin-
kelsen er ute. 

 
2. tast inn din brukerkode [brukErkodE] og bekreft med å trykke på ”#” før inngangsforsinkelsens 

tid er ute.

• Lysdioden EXIT/ARMED slokker og styrepanelet gir fra seg 2 pip. Nå er alarmen deaktivert.
• Dersom du taster inn feil når du taster inn din brukerkode, vil styrepanelet avgi 5 pip. Tast inn din riktige 

kode etter pipingen.

deaktivering av alarmsentralen etter utløst alarm
Vi antar at du har kommet hjem og vil deaktivere alarmen, og at alarmen er utløst.

tast inn din brukerkode [brukErkodE] og bekreft med å trykke på knappen ”#”.

• Det slukker sirenen/alarmklokken og stenger systemet.
• Lysdioden på styrepanelet blinker og viser at alarmen er utløst og i hvilken sone alarmen er utløst i.
• Alarmregistreringen kan lagres så lenge du vil før du aktiverer systemet på nytt.

radering av alarmminne
Alarmminnet må slettes før du kan aktivere systemet igjen.

tast inn din brukerkode [brukErkodE] trykk så på stjerneknappen ” * ”, tast inn [ 3 ] og bekreft med 
å trykke på knappen ”#”.

• Lysdioden for den utløste sonen slukker for å vise at alarmminnet er slettet.
• Systemet er fortsatt stengt.
• Du kan nå aktivere systemet når som helst.

radering av alarmminne med samtidig aktivering
Følgende kommandoer hjelper deg med radering og aktivering samtidig:

tast inn din brukerkode [brukErkodE] trykk så på stjerneknappen ” * ”, tast inn [ 6 ] og bekreft med 
å trykke på knappen ”#”.

• Lysdiodene for sonene slukker for å vise deg at alarmen er slettet.
• Styrepanelet gir fra seg 2 pip for å bekrefte at systemet skal bli aktivert og at utgangsforsinkelsen pågår. 

Lysdioden EXIT/ARMED blinker.
• Når tiden for utgangsforsinkelsen har gått ut aktiveres systemet og lysdioden EXIT/ARMED lyser med 

et jevnt lys.

#
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nødkodE (stillE alarmEring)
Nødkoden trenger ikke å programmeres inn. Denne koden bestemmes automatisk av alarmsystemet ved å 
legge til to (2) på det første sifferet i brukerkoden. Dette gjelder alle de åtte brukerkodene.

Eksempel:
 Brukerkode: 1328 Nødkoden blir da: 3328
 Brukerkode: 8312 Nødkoden blir da: 0312
 Brukerkode: 0856 Nødkoden blir da: 2856

viktig:
• Når du programmerer inn flere enn én brukerkode i systemet så er det viktig at brukerkodene ikke blir 

samme som nødkoden for en annen bruker.
• Et eksempel: Hvis én brukerkode er 1234 må ingen andre velge 3234 som brukerkode fordi 3234 er 

nødkoden til brukeren med brukerkode 1234.
• Nødfunksjonen aktiverer kun systemets kommunikator og alarmoppringer uten å aktivere uten å 

aktivere noen alarmkomponenter på plassen (sirener, blitslys etc.). Forviss deg om at i det minste alar-
moppringer eller kommunikator aktiveres for rapportering av alarm. Hvis ikke virker ikke nødkoden.

panikkalarm
Du kan når som helst utløse alarmen ved å trykke på to knapper (vilkårlig valgte) samtidig i 3 sekunder. 
Styrepanelet gir da fra seg 2 pip for å bekrefte alarmposisjonen.

• Alarm på plassen utløses.
• Kommunikatoren sender rapport om panikkalarm (dersom den er koblet til).
• Alarmoppringeren ringer opp innprogrammerte telefonnummer og sender beskjed (dersom den er 

koblet til).
• Alarmsentralen viser ikke at alarmen utløses.
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GRUNdINStÄLL-
NINGaR fÖR kOd 2
Sone  Kode 2 Reaksjon
 1 1 Inngangs- 
   forsinkelse 1
 2 1 Inngangs- 
   forsinkelse 2
 3 0 Umiddelbart
 4 0 Umiddelbart
 5 3 Alltid ON, 
   Umiddelbart
 6 3 Alltid ON, 
   Umiddelbart
 7  - Ikke i bruk
 T 3 Alltid ON,  
   Umiddelbart

SONENES (kREtSENES) OppByGGING                                  (adresse: 21 - 28)

sonEadrEssEr/krEtsEr:
21 = sonE 1  22 = sonE 2
23 = sonE 3  24 = sonE 4
25 = sonE 5  26 = sonE 6
27 = brukEs ikkE  28 = sonE t (sabotasjebeskyttelsesbryter)

kodE 1 - triggingsposisjonE (utløsing)
0 – Enkel trigging: Sonen kan kun utløse alarm en gang. Den reagerer ikke 
 på nok en oppfordring om utløsing. Sonen fungerer på nytt etter 
 tilbakestilling av systemet.
1 – multipel trigging: (Grunninnstilling for alle soner) Sonen kan utløse ny 
 alarm etter utløst alarm dersom systemet fremdeles er tilkoblet (aktivert).

kodE 2 – krEtsrEaksjon
0 – instant (umiddelbart): Sonen gir ingen inngangsforsinkelse. Alarmen utløses 
 umiddelbart.
1 – Entry delay (inngangsforsinkelse 1): Sonen gir inngangsforsinkelse som er 
 forhåndsinnstilt med forsinkelses-timer 1.
2 – Entry delay (inngangsforsinkelse 2): Sonen gir inngangsforsinkelse som er 
 forhåndsinnstilt med forsinkelses-timer 2.
 anm. Hensikten med inngangsforsinkelsen (1 og 2) er å gjøre det enklere for 
  brukeren å nå alarmsentralen fra forskjellige innganger til huset/bygningen. 
  Eksempel: Det pleier å ta lengre tid å komme inn i huset fra garasjeinngangen 
  enn via hovedinngangen. Med to forsinkelsesmuligheter kan brukeren stille inn 
  forskjellige tider som er tilpasset dette.
3 – 24-h instant (aktivert døgnet rundt): Sonen er alltid i aktivert posisjon, uansett om 
 alarmen er tilkoblet eller frakoblet. Den slår direkte alarm hver gang den utløses.
4 – 24-hour silent panic (”nødkode”): Sonen er alltid i aktivert posisjon, uansett om 
 alarmen er tilkoblet eller frakoblet. Den aktiverer både kommunikatoren og 
 alarmoppringeren, men ikke lokale alarmsignaler (sirene eller blitslys) hver gang den 
 blir utløst. Forviss deg om at enten kommunikatoren eller alarmoppringeren er 
 aktivert for rapportering. Hvis ikke vil det ikke skje noe og sonens lysdiode tennes 
 for å markere at sonen har en feil.

kodE 3 – rEaksjonstid
Reaksjonstiden er den tiden som trengs for å utløse alarmen i en beskyttelsessone.
  0 = 25 ms  2 = 500 ms (grunninnstilling for alle soner)
  1 = 250 ms 3 = 750 ms
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innstilling av utgangsForsinkElsE                            (adresse: 30)

utgangspip
0 – disabled (frakoblet)
1 – Enabled (tillkoblet) 
 Grunninnstilling. Systemet piper i utgangsforsinkelsestiden.

utgangsForsinking (grunninnstilling 60 sek.)
2 - 999 sEkundEr
Forsinkingen kan stilles inn på fra 2 til 999 sek.

innstilling av inngangsForsinkElsE                        (adresse: 31 - 32)

adrEssEr til 
inngangsForsinkElsEr
31 – inngangsForsinkElsE 1
32 - inngangsForsinkElsE 2 

inngangs pip
0 – disabled (frakoblet)
1 – Enabled (tillkoblet): 
 Grunninnstilling. Systemet piper i inngangsforsinkelsestiden.

adrEssEr til 
inngangsForsinkElsE 1 (grunninnstilling): 30 sek.
inngangsForsinkElsE 2 (grunninnstilling): 60 sek.
2 – 999 sekunder
Forsinkingen kan stilles inn på fra 2 til 999 sek.

ForsinkElsE av umiddElbar (instant)-innstiltE sonEr vEd innpassEring (adresse: 41)
(gjelder ikke for hovedinngangen) 

FjErning
0 - FrakoblEt (Grunninnstilling): Alarmsystemet fungerer helt normalt. Alle soner har sine respektive 
funksjoner i henhold til utførte innstillinger.

1 - tilkoblEt: Soner som er innstilt på å løse ut umiddelbart (instant) vil bli forsinket ved inngangs-
forsinkingen hvis en sone som er innstilt på forsinkelse løses ut først. 
Eksempel: Hvis man f.eks. kobler en IR-detektor i entreen innenfor husets ytterdør, og den er innkoblet 
til en sone med inngangsforsinkelse, vil alle andre givere også bli forsinket, selv om de er innkoblet til en 
sone som er innstilt på å løse ut direkte (instant), forutsatt at man kommer via ytterdøren først. Dersom 
man i stedet kommer via f.eks. et vindu hvor det sitter en magnetkontakt som er innstilt på å løse ut 
direkte (instant), så løser alarmen ut direkte uten forsinkelse.
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signaltid sirEnE, og valg av kvittEringspip                          (adresse: 33)

kvittEringspip
0 – disablEd (frakoblet)
1 – EnablEd (tilkoblet): Grunninnstilling. Systemet aktiverer sin alarmutgang til 
 å komme med korte signalpip når systemet aktiveres eller deaktiveres:
 1 pip = dEaktivErt 2 pip = aktivErt
signaltid sirEnE (Grunninnstilling 30 sek.)
2-999 sEkundEr Sirenens signaltid kan stilles inn på fra 2 til 999 sek.

aktivEring tvungEn/ForhindrEt                                (adresse: 40)

aktivEring tvungEn/ForhindrEt
0 – ForCEd to arm (Tvunget aktivering)
Hver sone, som brytes, isoleres etter at tiden for utgangsforsinkelsen har gått ut, når systemet aktiveres. 
Den eller de feilaktige sonene indikeres av resp. sones lysdiode. En rapport om tvunget aktivering sendes 
dersom kommunikatoren er koblet til. Advarsel! Den isolerte sonen er koblet fra.

1 – arm prohibitEd (Aktivering er forhindret)
Hver sone, som har en defekt/feil, gjør at du ikke kan koble systemet på før den defekte sonen er utbedret 
eller manuelt isolert.
Når tiden for utgangsforsinkelse har utløpt, vil systemet avgi 5 pip for å fortelle at det ikke er tilkoblet. 
Defekt sone markeres av resp. lysdiode. Se også lysdioden for ”Aktivering forhindret” for nærmere detal-
jer. Dersom kommunikatoren er innkoblet, vil den sende en rapport om ”Aktivering forhindret”. En defekt 
sone, som isoleres manuelt etter forhindret aktivering, betraktes som en isolert sone med normal funks-
jon. Systemet aktiveres da etter at tiden for utgangsforsinkelse er utgått.

påslagsForsinkElsE                                                        (adresse: 85)

påslagsForsinkElsE
0 - FrakoblEt (Grunninnstilling)
1 - tilkoblEt

anm.
1. Hensikten med påslagsforsinkelse er å gi systemet en viss tid til stabilisering og opplading av back-up 

batteriet etter det aller første påslaget eller påslag etter et lengre strømavbrudd, hvor til og med back-
up batteriet kan være helt tømt.

2. Forsinkelsen varer i 5 minutter. I denne tiden stopper systemet alle alarmutganger samt kommunikator 
og alarmoppringere.

3. I påslagsforsinkelses-perioden blinker lysdiodene for vekselstrøm (AC POWER) og batteri (BATTERY) vekselvis.
4. Systemet sender en statusrapport til overvåkede stasjoner 5 minutter etter påslag dersom kommuni-

katoren er koblet til.

INNTASTING	AV	KODER
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rEgElmEssig battEritEst                                                (adresse: 86)

rEgElmEssig battEritEst
0 - FrakoblEt (Grunninnstilling) Du kan når som helst utføre en test på batteriene ved å taste inn
1 – hvErt døgn
2 – hvEr ukE

anm.
1. Med testfunksjonen 1 eller 2 innkoblet utfører systemet en dynamisk test av reservebatteriet hvert 
 døgn eller hver uke. Tidtakingen starter når systemet slås på.
• Testen tar 2 minutter. Under denne testingen vil lysdioden for BATTERY blinke.
• Vekselstrømmen er avslått under testen, slik at batteriet kan testes.
• Hvis batteriet er OK vil 2 pip høres og lysdioden BATTERY slukkes.
• Dersom batteriet er svakt eller helt utbrukt høres 5 pip og lysdioden BATTERY vil fortsette å lyse. 
 Fram til neste test fortsetter styrepanelet å pipe kort hvert halve minutt.
• En statusrapport sendes til overvåkede stasjon hvis kommunikatoren er koblet til og batteriet er svakt.

1. Batteriet er svakt. En rapport om svakt batteri. 
2. Batteriet OK etter å ha vært svakt. En rapport om at batteriet er OK. Ingen rapport sendes hvis 
 batteriet var OK ved første test.

 anm.
 1. Systemet vil ikke kjøre test i alarmposisjon eller når det er strømbrudd, men systemet sender 
  automatisk en rapport om svakt batteri før batteriet er helt tomt dersom det har vært svakt i mer 
  enn 2 minutter.
 2. Reservebatteriet bør skiftes ut regelmessig etter 3 – 5 år mot en ladbar og forseglet 
  blyakkumulator, merket med 12 V, 1,3 Ah. Indikasjon på svakt batteri starter ved 11,0 V. Systemet 
  stilles inn på stopp når batteriets spenning synker til 10 V ved strømbrudd.
 3. Hver gang etter testing viser systemet batteriets status på styrepanelet. Under visse 
  omstendigheter sendes det også en statusrapport til overvåkende stasjon:
   a) Batteriet er svakt.
   b) Batteriet er normalt, men det var svakt ved foregående test. Ingen statusrapport sendes til 
       overvåkende stasjon dersom batteriet var normalt ved den foregående testen og er normalt nå.
 4. Systemet avbryter automatisk testen ved strømbrudd eller når alarmen går.

ovErgang til grunninnstillingEr                              (adresse: 03)
advarsEl! Når alarmsystemet går over til grunninnstillinger, slettes alle tidligere innprogrammerte 
verdier (med unntak av muntlige beskjeder og masterkode) og erstattes av grunninnstillinger. Disse 
vises i ”grunninnstillingsdata” i kap. ”innstillinger fra fabrikk”.

Tast inn adressen (03) og trykk deretter direkte på tasten [#]. Da starter systemet med å laste ned 
grunninnstillingene til minnet. Det tar ca. 2 sekunder. Nå vil grunninnstillingene mates inn i.h.h.t. 
”grunninnstillingsdata”.
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alarmoppringeren i alarmsentralen sender en muntlig eller numerisk beskjed til telefon, mobiltelefon eller 
nummerviser. 

kommunikatoren i alarmsentralen sender en rapport om alarmsentralens alarmstatus til en overvåkende 
stasjon. En overvåkende stasjon er et vaktselskap eller en personsøker/minicall, som kan ta imot DTMF-
informasjonen og viser den i sifre (tall).

OBS! Personsøkeren/minicallen må ha et display for minst 20 tegn.

Automatisk oppringing med kommunikatoren og alarmoppringinger til politi, brannvesen etc. er ikke lov-
lig. Programmer derfor ikke inn disse nødnummerne i listen over hvilke telefonnummere som skal ringes 
opp automatisk når alarmen går. Visse private vaktselskap aksepterer automatiske oppringninger fra sine 
kunder. Kontakt vaktselskapet før programmering utføres.

valg av oppringningkombinasjonEr                                   (adresse: 80)

kombinasjonEr:
0 – kommunikator og alarmoppringEr oFF
1 – kommunikator og alarmoppringEr on
2 – kommunikator oFF og alarmoppringEr on (Grunninnstilling)
3 – kommunikator on og alarmoppringEr oFF

anm.
1. Velg innstilling ”0” for system som ikke er koblet til overvåkende stasjon eller telefon for rapportering 
 av alarm.
2. Velg innstilling ”1” for system som er koblet til både overvåkende stasjon eller telefon for rapportering 
 av alarm. Kommunikatoren har førsteprioritet ved oppringing. Når kommunikatoren har ringt ferdig, 
 starter alarmoppringeren å ringe.
3. Velg innstilling ”2” for system som kun er koblet til telefon for å rapportere alarm via muntlig eller 
 nummerisk beskjed.
4. Velg innstilling ”3” for system som kun er koblet til overvåkende stasjon.

#80 0
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tElEFonnummEr For alarmoppringEr som sEndEr muntligE EllEr 
nummEriskE bEskjEdEr                           (adresse: 60 - 63)

adrEssEr For alarmoppringErE
60 – FørstE tElEFonnummErEt
61 – andrE tElEFonnummErEt
62 – trEdjE tElEFonnummErEt
63 – FjErdE tElEFonnummErEt

numErisk EllEr muntlig bEskjEd
0 – numErisk bEskjEd: Den numeriske beskjeden er din egen hemmelige kode 
eller den koden som representerer en viss beskjed (alarmrapport) som du legger 
inn etter telefonnummeret. Systemet sender den numeriske beskjeden til din 
personsøker når en alarm utløses. Dersom du velger en numerisk beskjed så 
sendes det ikke muntlig beskjed til det nummeret.
1 – muntlig bEskjEd: Når en alarm utløses sender systemet en innspilt beskjed 
til innprogrammert telefonnummer.

tElEFonnummErEt:  
Et telefonnummer med maks. 32 tegn kan tildeles hvert adressenummer.
anm.
• Alarmoppringeren er som grunninnstilling koblet til. Tast bare inn resp. telefonnummer for å 
 aktivere funksjonen.
• Rekkefølgen ved oppringing er telefon 1, 2, 3 og 4. Alarmoppringeren ringer i denne rekkefølgen 
 til den får svar.
• Når linjen er oppkoblet sender alarmoppringeren muntlig beskjed til oppringte eller numerisk 
 beskjed til personsøker.
• Den numeriske beskjeden behandles som en del av telefonnummeret. Det er derfor nødvendig å 
 begrense telefonnummeret og beskjeden til maks. 32 tegn.
• Ingen avlyttingsfunksjon er tilgjengelig på adresser som er programmert for sending av 
 nummeriske beskjeder.
• Dersom det kreves mindre enn 4 telefonnummer for rapportering av alarm, sletter du dem som 
 ikke skal brukes ved å taste inn adressenummer og ”#” uten å slå telefonnummeret.

pausE vEd oppringing
Ved programmering av telefonnummer for kommunikator og alarmoppringer kan du sette inn pauser i et 
telefornnummer ved inntasting av nummeret. Maks. 5 pauser kan legges inn i et telefonnummer og de 
kan legges inn hvor som helst: foran, midt inni eller etter et nummer.

Trykk på tasten pausE for å starte pausen
Tiden kan stilles inn på 1 – 99 sekunder.
Trykk en gang til på pausE for å avslutte pausetiden.
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ALARmOPPRINGEREN

hvorFor pausEr Er nødvEndigE
I en del tilfeller er det veldig viktig å legge inn pauser ved oppringing. Ellers er kommunikasjonen 
mellom alarmsystemet og mottakere umulig, f.eks. ved sending til personsøker eller oppringing via 
en telefonsentral (kun telefoner med tonevalg).

når trEngs En pausE?
1. oppringing Fra alarmoppringEr til pErsonsøkEr.
Når systemet ringer til en senderstasjon for en personsøker og linjen er omkoblet, svarer sender-
stasjonen med en beskjed som: ”Velkommen til å benytte vår personsøkerservice … Tast inn din per-
sonlige kode etter signalet”. Som regel tar en slik beskjed 20 – 30 sekunder. Dersom systemet sender 
statusrapport eller numeriske data direkte etter at linjen er omkoblet og før beskjeden er avsluttet, vil 
dataene gå tapt eller så vil ikke senderstasjonen kjenne igjen den oppringte og dermed ikke ringe opp.

For å få greie på hvor lang den første svarbeskjeden er, kan du ringe til personsøkerstasjonen og telle 
tiden mens du hører på beskjeden. Hvis du f.eks. teller 23 sekunder, hvilket er den tiden som beskje-
den tar, så foreslår vi at du stiller inn pausen på 25 sekunder før den sender den numeriske beskje-
den etter at linjen er koblet opp.

Her er et eksempel på programmering av hvordan man sender en numerisk beskjed til en sender for 
personsøker.

anm.
• Det totale antall tegn for telefonnummer og nummerisk beskjed er maks. 32.
• Det er kun den numeriske beskjeden som vises på din personsøker.

Dersom man ønsker å programmere inn en [#] eller en [] i telefonnummeret gjør følgende: 
 
 For å programmere inn en #: trykk først            og deretter     .

 For å programmere inn en *: trykk først            og deretter     . 

HOME #

HOME

En av de adresser som finnes 
i alarmoppringeren.

Innstilling av numerisk 
beskjed.

Telefonnummeret til personsøker.

Pausen starter.

Pauselengde er 25 sek., som tilsvarer lengden på 
den muntlige beskjeden fra senderen for personsøker.

Pausen er ferdig.

Den nummeriske beskjeden, f.eks. personsøkerens ID-nummer, 
din egen hemmelige kode etc.

Bekreftelse til minicalltjenesten at man vil sende nummeret (den numeriske beskjeden).
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2. sending av muntlig beskjed/alarmrapport via telefonsentral
Dersom ditt alarmsystem går via en telefonsentral må vanligvis kommunikatoren/alarmoppringeren først 
slå et siffer (som regel ”9” eller ”0”) og deretter vente i ca. 1 – 2 sekunder, for å få tak på en kobling før 
den kan slå nummeret for alarmrapportering.

Inntastingskoden for systemets oppringing via en telefonsentral PABX ser slik ut:

En av de adresser som 
finnes i alarmoppringeren.
Innstilling for muntlig 
beskjed.
Vi antar at ”9” er nummeret for at sentralen 
skal kobles opp til en ytre tilkobling.

Pausen starter.

Pause = 2 sekunders venting på ytre tilkobling.

Pausen er ferdig.
Telefonnummeret for mottaking av muntlig beskjed om alarm.

anm.
1. Det å koble alarmoppringeren eller kommunikatoren til en telefonsentral er ikke noe vi pleier å 
 anbefale bortsett fra dersom det ikke finnes noen direkte linje.
2. Kun telefoner som kan ta imot telefonsamtaler med tonevalg kan brukes.

valg av oppringingsmåtE                                                  (adresse: 81)

oppringingsmåtE:
0 – standard dtmF (Tonevalg, Grunninnstilling)
1 – puls, 33.3/66.6, 10 pps
2 – puls, 33.3/66.6, 20 pps
3 – puls, 40/60, 10 pps

anm.
1. Valgt oppringingsmåte gjelder både for kommunikator og alarmoppringer.
2. Velg den oppringingsmåte som passer ditt lokale telenett.
3. Ved pulsvalg slår kommunikatoren telefonnummeret til overvåkende stasjon med tonevalg (DTMF).
4. Systemet kan kun ta i mot tonevalgsignal for fjernstyrt til- og frakobling og for bekreftelse. En del av 
 de funksjoner som krever tonevalgsignal, forsvinner i system med pulsvalg.
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valg av muntlig bEskjEd EllEr pipEtonEr                   (adresse: 82)         

valg av muntlig bEskjEd EllEr pipEtonEr
0 – Frakoblet (Grunninnstilling). (Systemet bruker muntlig beskjed for alarmrapportering.)
1 – Gjentatte enpipstoner, ingen muntlig beskjed.
2 – Gjentatte topipstoner, ingen muntlig beskjed.
3 – Gjentatte trepipstoner, ingen muntlig beskjed.

1. Du kan bruke antallet pipetoner til å identifisere plassen for et visst alarmsystem dersom du har 
 flere systemer, f.eks. ett for kontoret, ett for hjemmet og ett for hytta.

2. Alarmrapportering med nummererte pipetoner går for seg slik at alarmoppringingen etter 
 oppkobling tar en pause på 5 sekunder for så å sende nummererte pipetoner i 20 sekunder. 
 Etter hver sending i 20 sekunder venter alarmoppringeren i 3 sekunder på at den mottatte skal 
 bekrefte ved å trykke på sifferknapp 1 (DTMF 1). Dersom det ikke kommer noen bekreftelse, 
 gjentas signalringingen i 20 sekunder i henhold til innprogrammert antall ganger (se adresse 72, 
 1 – 8 oppringinger kan stilles inn). Alarmoppringeren ringer til de gjenstående telefonnumrene 
 og forsøker på nytt å få kontakt med den som ikke blir bekreftet til den gjentatte oppringere det 
 antall ganger som er programmert inn.

innspilling av muntlig bEskjEd
1. Trykk kun en gang på INNSPILLINGSKNAPPEN                 og         (du må være i 
 programmeringsposisjon), så starter innspillingen. Lysdioden forblir tent i 20 sekunder til 
 innspillingen er slutt. En beskjed for et alarmsystem er som regel en identifiseringsbeskjed for 
 alarmrapportering. Skriv ned din beskjed på et papir og forsøk å lese det opp høyt og tydelig 
 med konstant hastighet, samtidig som du holder tiden (du har 20 sekunder på deg).

2. Når lysdioden RECORD lyser med et uavbrutt skinn (= innspillingsposisjon) leser du opp beskjeden 
 høyt og tydelig og med munnen ca. 30 cm fra mikrofonen. Lysdioden slukker av seg selv etter 
 20 sekunder og din beskjed er lagret.

3. Du kan spille inn så mange ganger du ønsker, til du er fornøyd. Den siste innspilte beskjeden 
 erstatter den foregående.

RECORd

#82 0
BEKREFTELSEADRESSER

INNTASTING	AV	
KODER

ALARmOPPRINGEREN

#



gjEntagElsE av bEskjEd                                           (adresse: 72)

antall oppringingEr (Grunninnstilling: 4).
1 - 8 repetisjoner kan tastes inn.

anm.
Når linjen er oppkoblet, venter alarmoppringeren i 5 sekunder og sender deretter den innleste beskjeden. 
Etter beskjedens slutt, venter alarmoppringeren hver gang i 3 sekunder for å gi mottakeren tid til å bekr-
efte beskjeden (signalet for bekreftelse av mottak er DTMF 1). Du trykker ganske enkelt på tasten for tallet 
1 på telefonen. Hvis det ikke blir bekreftet fortsetter alarmoppringeren med å repetere beskjeden til maks.-
grensen er nådd. Alarmoppringeren ringer opp de gjennstående numrene og forsøker deretter om igjen 
med de nummerne som ikke er bekreftet gjentatte ganger til maks. antall oppringingsforsøk er utført.

antall oppringingEr Fra alarmoppringEr             (adresse: 71)

oppringingEr (Grunninnstilling: 4).
1 - 8 repetisjoner kan tastes inn.

 anm.
 Rekkefølgen ved oppringing er telefon 1, 2, 3 og 4. Den gjelder for det antall oppringinger som er 
 programmert inn.
 • Mellomrommet mellom oppringingene er 5 sekunder for forskjellige telefonnummer og 60 
  sekunder for samme telefonnummer.

valg av rapportEringsmåtE                                               (adresse: 73)

rapportinnstilling
0 – ingEn baCk-up rapportEring (Grunninnstilling)
1 – baCk-up rapportEring.

anm.
• Valgt rapporteringsmåte gjelder for både kommunikator og alarmoppringer. Bekreftelsen, som de to 
 seksjonene krever er imidlertid skilt og uavhengige av hverandre.
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•  ingEn baCk-up rapportEring: (Alle oppringte må kvittere).
a) Med den innstillingen må kommunikatoren ta imot et bekreftelsessignal (DTMF 1) fra både 
 overvåkingsstasjonen og back-up stasjonen før den aktuelle rapporten blir betraktet som rapportert 
 og avsluttes.
b) Med denne innstillingen må alarmoppringeren ta imot bekreftelsessignal (DTMF 1) fra hver telefon 
 i gruppen før den aktuelle rapporten blir betraktet som rapportert og avsluttes.

•  baCk-up rapportEring: (Kun én trenger å kvittere)
a) Med denne innstillingen holder det at kommunikatoren tar imot et bekreftelsessignal (DTMF 1) fra 
 overvåkende stasjon for at aktuell hendelse skal betraktes som stengt, hvorpå kommunikatoren 
 avbryter oppringingene. Back-up nummeret (til den andre overvåkingsstasjonen) ringes opp kun 
 hvis den hovedovervåkingsstasjonen ikke fungerer.
b) Med den samme innstillingen holder det at alarmoppringeren tar imot et bekreftelsessignal (DTMF 1) 
 fra en av telefonene i gruppen (av de 4) for at aktuell hendelse skal betraktes som rapportert og 
 stengt, hvorpå alarmoppringeren avbryter oppringerne. De andre 3 telefonene brukes kun som back-up.

aktivEring og innstilling av varighEt For avlyttingsFunksjon                                                                      
(adresse: 74)

avlyttingsFunksjon/varighEt
0 - disablEd (frakoblet)
1-99 - sEkundEr (Grunninnstilling: 60 sekunder): 1 – 99 sek. varighet for avlytting.

 anm.
 Avlyttingsfunksjonen finnes kun for alarmoppringeren. Ved slutten av den innspilte muntlige beskje-
den, etter et kort pip, venter alarmoppringeren i 3 sekunder på at den oppringte personen skal bekrefte at 
den har mottatt med et trykk på talltast 1 (DTMF 1). Dersom avlyttingsfunksjonen er koblet til, vil denne 
være aktiv i henhold til programert tid, etter bekreftelse.

 Ved slutten av avlyttingsperioden høres et kort pip. Hvis mottaker da trykker ned tasten 1 innen 10 
sekunder, vil en ny avlyttingsperiode starte. Uten nedtrykk av denne tasten avbrytes alarmoppringeren 
samtalen etter 10 sekunder. Avlyttingsperioden kan på denne måten forlenges så mange ganger en ønsker 
det eller avbrytes med trykk på talltast 9 etter det korte pipet.

#74 0-99
BEKREFTELSEADRESSER AVLYTTINGSTID
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rEgistrEring av FEil på tElElinjEn                                  (adresse: 87)

rEgistrEring
0 - FrakoblEt
1 - tilkoblEt (Grunninnstilling)

anm.
A) Ved FrakoblEt funksjon reagerer systemet på følgende vis:
Kommunikatoren eller alarmoppringeren slår 4 sekunder etter oppkobling.
Ingen registrering om feil gis, selv om det skulle være feil.

B) Ved tilkoblEt funksjon reagerer systemet på følgende vis:
Kommunikatoren eller alarmoppringeren venter på tonen og slå nummeret når tonen har vart i 4 sekun-
der. Dersom det går 6 sekunder uten tone, kobler kommunikatoren eller alarmoppringeren linjen ut, ven-
ter i 5 sekunder og prøver deretter på nytt. Dersom det går 6 sekunder til uten tone, vil nummer bli slått 
selv om ingen kontakt opprettes.

Registrering av feil på telelinjen skjer hver gang systemet kobles til og fra. Linjen regnes som normal 
dersom en uavbrutt tone tas imot i 4 sekunder. Dersom det er feil på linjen, gis følgende indikasjoner. 5 
pipetoner samtidig som lysdioden dialing blinker.

Kontroller telefonledning og strømledning med stikk for å forvisse deg om at linjen er riktig koblet. Prøv 
deg med en fra- og tilkobling av systemet for å kjøre en linjetest en gang til. Dersom linjen går tilbake til 
normalfunksjon vil pipetonene stoppe og lysdioden dialing går tilbake til klarposisjon. Hvis det er feil på 
selve telelinjen er den eneste måten å få stengt av varselpipene ved å bruke koblE Fra funksjonen med 
omprogrammering via adresse 87.

#87 0
BEKREFTELSEADRESSER

INNTASTING	AV	
KODER
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test av telefonnummer i kommunikator og alarmoppringer
For å kontrollere om kommunikatoren og alarmoppringeren i ditt system er i orden, anbefaler vi at du 
tester telefonnumrene på hvert adressenummer av og til, ved å sende en statusrapport eller en innspilt 
beskjed til resp. mottakere.

• Fortell mottakerne i forveien at du skal utføre en test.
• Systemet vil ikke fungere dersom kommunikator eller alarmoppringere ikke er koblet til eller dersom det 

ikke er noen telefonnummer lagret på de adressenummer som skal testes.

tast inn din brukerkode [brukErkodE], trykk på stjernetasten [*], tast inn adressenummer og bekr-
eft med å trykke på firkanttasten [#].
- For rapport til overvåkende hovedstasjon – kommunikator telefon til nr. 1: [BRUKERKODE] [*] [50] [#]
- For rapport til overvåkende reservestasjon – kommunikator telefon til nr. 2: [BRUKERKODE] [*] [51] [#]
- For oppringing via alarmoppringer – alarmoppringer til nr. 1: [BRUKERKODE] [*] [60] [#]
- For oppringing via alarmoppringer – alarmoppringer til nr. 2: [BRUKERKODE] [*] [61] [#]
- For oppringing via alarmoppringer – alarmoppringer til nr. 3: [BRUKERKODE] [*] [62] [#]
- For oppringing via alarmoppringer – alarmoppringer til nr. 4: [BRUKERKODE] [*] [63] [#]

• Systemet avgir 2 pip ved godkjenning.
• Systemet avgir 5 pip hvis testen ikke godkjennes på grunn av at kommunikator eller alarmoppringer er 

avstengt eller dersom ingen telefonnummer er lagret.
• Kommunikatoren sender aktuell statusrapport for testing av overvåkende stasjon.
• Alarmoppringeren sender innspilt beskjed for telefontest.
• Systemet aktiverer kun det telefonnummer som velges ut for testing. Det påvirker ingen andre nummer. 
• Ved testing ringes telefonnummeret opp kun en gang selv om systemet ellers er innstilt på flere oppring-

inger.

bekreftelse av mottak
• Bekreftelse av mottak er DTMF 1, og da trykker du helt enkelt på tasten for 1 på telefonen.

ALARmOPPRINGEREN
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rapport om alarmstatus (kommunikatoren)
Kommunikatoren i alarmsentralen HA-981 bruker vanligvis DTMF for datakommunikasjon. 
Kommunikatoren sender rapporten i tall til overvåkingstasjonen.

En ovErvåkingsstasjon er et vaktselskap eller en personsøker/minicall, som kan ta imot DTMF-infor-
masjon og vise dette i form av tall.

OBS! Personsøkeren/minicallen må ha et display for minst 20 tegn.

sonEstatuskodEr
0 – NORMAL SONE
1 – SONEN ER MANUELT ISOLERT
2 – DIREKTEALARM
3 – ALARMFORSINKELSE 1
4 – ALARMFORSINKELSE 2
5 – 24 H ALARM 
6 – 24 H STILLE ALARM (TEL.)
8 – ALARMMINNE
9 – UNORMAL SONE (AKT. TVUNGET/
FORHINDRET)

systEmstatuskodEr
0 – INGEN ALARM
9 – ALARM UTLøST

0 – SYSTEMET FRAKOBLET
9 – SYSTEMET KOBLET TIL

0 – IKKE STRøMAVBRUDD
1 – STRøMAVBRUDD

0 – NORMAL AKTIVERING
1 – TVUNGET AKTIVERING
2 – AKTIVERING FORHINDRET

0 – INGEN STILLE ALARM UTLøST
1 – STILLE ALARM UTLøST

0 – INGEN PANIKKALARM UTLøST
1 – PANIKKALARM UTLøST

0 – BATTERI OK
1 – BATTERI SVAKT

1-BRUKER 1
2-BRUKER 2 
3-BRUKER 3
4-BRUKER 4
5-BRUKER 5
6-BRUKER 6
7-BRUKER 7
8-BRUKER 8

KUNDE-ID       BRUKERNUMMER  SONESTATUS SYSTEMSTATUS     KONTROLLSUM

DE SISTE TO 
SIFFER I SUMMEN 
AV ALLE TALL

4 SIFFER
SONER

SOFTWARE-
SONER

1  3 7 6  2  8  8  0  9  0  0  0  0  0   0  0  1  0  0  2  0  0

 1 2  3  4 5  6    T  A B C D E F  G

a

b

C

d

E

F

g

KOmmUNIKATOREN



36

paramEtErbEskrivElsE

•  kundE-id: 
 Kunde-ID er kundens ID-nummer. Den må ha 4 sifre.
• brukErnummEr: 
 Alarmsystemet kan håndtere inntil 8 brukernummer. Den bruker som sist brukte systemet tas alltid med i rapportene.
 anm. Den som bruker (kan bruke) nøkkelstrømbryteren behandles alltid som bruker nr. 1 ved rapportering.

•  sonEstatuskodEr: 
 Systemet viser status for hver beskyttelsessone med statuskode i rapporten for sone 1 til sone 6, samt sone T 
 (sabotasjebryter).
 0 – Sonen er normal
 1 – Sonen er manuelt isolert (frakoblet) av bruker.
 2 – Alarmen er utløst i sonen, uten forsinkelse.
 3 – Alarmen er utløst i sonen, med inngangsforsinkelse 1.
 4 – Alarmen er utløst i sonen, med inngangsforsinkelse 2.
 5 – Alarmen er utløst i 24 h sonen uten forsinkelse.
 6 – Alarmen er utløst i 24 h sonen med stille alarmering (tel.)
 8 – Alarmen er utløst, reg. i alarmminnet
 9 – Unormal, sonen er tvunget eller forhindret fra å løse ut.

•  systEmstatuskodEr: 
 Systemstatuskoden med 7 tegn representerer 7 hendelser i systemet. Alarmrapporten gjengir alltid systemets aktu-
elle status. En rapport bestilt via telefon spiller alltid status for de siste hendelsene i systemet.

•  a: 0 – ingEn alarm Er utløst.
 a: 9 – alarm Er utløst: Alarm utløst i noen av sonene. Tiltak kreves!

 b: 0 – systEmEt Er koblEt Fra: Kun 24 h sonene og software-sonene er aktivert.
 b: 9 – systEmEt Er aktivErt: Alle soner er aktivert dersom beskyttelsessonene fungerer.

 C: 0 – ikkE strømbrudd.
 C: 1 – strømbrudd: Systemet drives med batteri.

 d: 0 – normal aktivEring: Systemet er normalt aktivert, beskyttelsessonene fungerer og defekte 
  soner har blitt manuelt isolert.
 d: 1 – aktivEring påtvungEt: Systemet må aktiveres på grunn av at det finnes en eller flere defekte 
  soner. Se på sonestatusrapporten hvilken eller hvilke soner det 
  gjelder. Det vises på resp. adresse med sonestatuskode nummer 
  9 (unormal sone).
 d: 2 – aktivEring ForhindrEt: Systemet har ikke blitt aktivert etter forsinkelse på grunn av at en eller 
  flere soner er defekte. Det vises på resp. adresse med sonestatuskode 
  nummer 9 (unormal sone).

 E: 0 – ikkE stillE aktivErt.  
 E: 1 – stillEaktivErt: Alarmkoden for stille alarm er blitt tastet inn. Systemet aktiverer 
  kommunikator og alarmoppringer, men utløser ingen alarm i hjemmet. 
  Det er en Software-sone.

KOmmUNIKATOREN
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 F: 0 – panikkalarm ikkE utløst. 
 F: 1 – panikkalarm utløst: Systemet aktiveres for utløsing av alarm vis ”panikktasting” (trykt på to 
  vilkårlige taster samtidig i mer enn 3 sekunder).

 g: 0 – battEri ok.
 g: 1 – svakt battEri: Back-up batteriet (som driver systemet ved strømbrudd) er svakt. 
  Kontakt vår kundetjeneste eller serviceteknikker.

•  kontrollsum 
 Kontrollsummen utgjør de to siste sifrene i summen av alle tall (totalt 20 siffer) i rapporten. Den gir den 
 overvåkende stasjonen en mulighet til å kontrollere om alle rapportdata er mottatt riktig.

bEkrEFtElEsEssignal For kommunikator

Når de 22 sifrene (kontrollsummen medregnet) for kildekodene i alarmstatusrapporten er sendt i vei, venter kommu-
nikatoren i 3 sekunder på at overvåkingsstasjonen skal bekrefte mottakelsen. Bekreftelsessignalet er kun ett trykk på 
sifferknappen 1 (DTMF 1). Når kommunikatoren har tatt imot beskjed om at melding er mottatt, betrakter kommunika-
toren rapporteringen som sluttført og stengt. Uten bekreftelsessignal vil kommunikatoren gjentatte ganger rope opp de 
nummer som ikke ennå har gitt signal på godkjenning.

tolking av rapport – EksEmpEl

1. En alarmrapport

Rapporten kommer fra kunde nr. 6288. Systemet er aktivert av bruker nr. 1, sone 1, 2 og 4 er normale, sone 3 er 
manuelt isolert (utkoblet), sone 5 er defekt, sone 6 (der hvor alarmen er utløst) er en sone uten forsinkelse. Tiltak kre-
ves på grunn av utløst alarm, systemet er aktivert, det er ingen strømbrudd, systemet er tvunget til å alarmere på grunn 
av at det er en defekt sone (sone 5), ingen ”stille” alarmering har forekommet, panikkalarm er ikke utløst, batteri er OK 
og kontrollsummen er 56, hvilket stemmer.

2. En rapport om ”stille” alarmering

Rapporten kommer fra kunde nr. 9756. Systemet er aktivert av bruker nr. 2, alle kretsene/sonene er normale, alarmen 
har blitt utløst og tiltak kreves. Systemet er frakoblet, det er ikke strømbrudd, systemet er normalt og ingen sone er 
defekt. ”Stille” alarmering har skjedd, ingen panikkalarm er utløst, batteriet er OK og kontrollsummen er 39, hvilket er 
korrekt.

3. rapport ønskes via spørsmål om statur

Rapporten kommer fra kunde nr. 8321. Systemet er aktivert av bruker nr. 6, alle soner er normale bortsett fra sone 6, 
som har registrert i minnet at alarmen er utløst, ingen alarm er utløst, systemet er frakoblet, ikke noe strømbrudd, sys-
temet er normalt, ingen sone er defekt, ingen ”stille” alarmering har forekommet, ingen panikkalarm er utløst, batteriet 
er OK og kontrollsummen er 28, hvilket stemmer.

 KUNDE     BRUKER                                           SONER/KRETSER SYSTEMSTATUS             KONTROLLSUM

1  5 6 6  2  8  8  9  9  0  1  0  0  0   0  0  1  0  9  2  0  0

 1 2  3  4 5  6    T  A B C D E F  G

 KUNDE     BRUKER                                           SONER/KRETSER SYSTEMSTATUS             KONTROLLSUM

2  3 9 9  7  5  6  9  0  0  0  1  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0

 1 2  3  4 5  6    T  A B C D E F  G

 KUNDE     BRUKER                                           SONER/KRETSER SYSTEMSTATUS             KONTROLLSUM

6  2 8 8  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  8  0  0

 1 2  3  4 5  6    T  A B C D E F  G
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inntasting av kundEkodE (kundE-id)                               (adrEssE: 10)

• Kundekoden er kundens ID-nr. og må programmeres inn med 4 sifre. Systemet godtar kun en 
 firesiffers kode.
• Kundekode trengs ikke dersom alarmsystemet ikke er koblet til en overvåkende stasjon.
• Når du taster inn en ny kode, slettes den gamle.
• Kundekodens grunninnstilling er 0000.

tElEFonnummEr For kommunikator                      (adresse: 50 - 51)

kommunikator adrEssE
50 – FørstEhåndstElEFon: Du avgjør selv hvilket telefonnummer 
   som skal ringes først.
51 – baCk-up tElEFon: Dette er andre valget. Du er ikke nødt til å 
   programmere inn dette.

tElEFonnummEr
Et telefonnummer med maks. 32 tegn kan tastes inn på hver av de ovennevnte kommunikatoradressene.

anm. 
• I grunninnstilling fra fabrikk er kommunikatoren frakoblet. For å aktivere funksjonen er det nødvendig 
 å koble inn kommunikatoren (adresse: 80) og tast inn telefonnummeret.
• Rekkefølgen for oppringing til førstehåndstelefon og back-up telefon bestemmes av innstilling for 
 antallet oppringingsforsøk for kommunikator (adresse 70).
• Kommunikatoren har prioritet ved oppringing. Når kommunikatoren har ringt ferdig skifter systemet 
 til alarmoppringeren som slår sine nummer.
• Dersom det ikke trengs noen back-up telefon, så kobler du bort den funksjonen ved å taste inn 
 adressenummeret og deretter trykke på ”#” uten å taste inn noe nummer.
• Når linjen er oppkoblet sendes en statusrapport til mottakeren i DTMF-format.
• Dersom systemet ikke er koblet til noen førstehåndsmottaker trengs ingen programmering av 
 kommunikatoren.

#	 4 SIffROR10
KUNDEKODE BEKREFTELSEADRESSE

32 dIGIt MaX50
mAKS	32	TEGNADRESSE

KOmmUNIKATOREN
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statusrapport (tilkoblEt – FrakoblEt)             (adresse: 76)

statusrapport
0 – FrakoblEt (Grunninnstilling)
1 – tilkoblEt

anm.
1. Ved tilkobling sender systemet en statusrapport til overvåkende stasjon hver gang det aktiveres eller 
 deaktiveres.
2. Uansett om funksjonen er tilkoblet eller frakoblet, sender systemet alltid en rapport om innstilling 
 ”Aktivering tvungen” når tiden for utgangsforsinkelse har forekommet selv om noen av 
 beskyttelsessonene ikke fungerer.

#76 0
BEKREFTELSEADRESSER

INNTASTING	AV	
KODER

oppringing Fra kommunikator til pErsonsøkEr   (miniCall)
Den svenske minicall-tjenesten klarer ikke å sende hele alarmrapporten på 22 sifre, men sender 
som oftest kun de 18 – 19 siste sifrene av den. Derfor kommer ingen eller kun deler av kundekoden 
(kunde-ID) til å vises.
Merk deg at sifrene i kunde-ID nummeret regnes med i kontrollsummen selv om de ikke syns på 
personsøkerens display.

En av adressene som 
finns i kommunikatoren.

Telefonnummeret til personsøkeren.

Kommunikatorens alarmrapport.

Bekreftelse til minicall-tjenesten at man vil sende nummeret (alarmrapporten).

Dersom man ønsker å programmere inn en [#] eller en [] i telefonnummeret gjør følgende: 
 
 For å programmere inn en #: trykk først             deretter       .

 For å programmere inn en *: trykk først            deretter     . 

ISOLatE
ALARmRAPPORT

#50
ADRESSE

tELEpHONE NO.
PERSONSØKERNR

HOME

HOME #

HOME

#
BEKREFTELSE#

*
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valg av oppringingsmåtE                                                   (adresse: 81)

oppringingsmåtE:
0 – standard dtmF (Tonevalg, Grunninnstilling)
1 – puls, 33.3/66.6, 10 pps
2 – puls, 33.3/66.6, 20 pps
3 – puls, 40/60, 10 pps

anm.
1. Valgt oppringingsmåte gjelder både for kommunikator og alarmoppringer.
2. Velg den oppringingsmåte som passer ditt lokale telenett.
3. Ved pulsvalg slår kommunikatoren telefonnummeret til overvåkende stasjon med tonevalg (DTMF).
4. Systemet kan kun ta i mot tonevalgsignal for fjernstyrt til- og frakobling og for bekreftelse. En del av 
 de funksjoner som krever tonevalgsignal, forsvinner i system med pulsvalg.

antall oppringingEr Fra kommunikator                (adresse: 70)

oppringingsForsøk (Grunninnstilling: 4)
1 - 8 oppringingsforsøk kan programmeres inn.

aNM.
Systemet	forsøker	å	ringe	opp	så	mange	ganger	som	det	er	programmert	inn.	Hvis	Back-up	telefo-
nens	nummer	er	blitt	koblet	inn	vil	oppringingene	skje	i	følgende	rekkefølge:	(A	=	førstehåndstele-
fonen,	B	=	Back-up	telefonen):

TEL NR:  2 FORSøK    3 FORSøK  4 FORSøK  5 FORSøK  6 FORSøK  7 FORSøK   8 FORSøK
   A            1, 2          1, 2             1, 2           1, 2, 5       1, 2, 5, 6     1, 2, 5, 6     1, 2, 5, 6
   B                -               3              3, 4             3, 4              3, 4           3, 4, 7      3, 4, 7, 8

• Minst 3 oppringingsforsøk kreves dersom back-up nummeret er koblet til.
• Mellomrommet mellom oppringingsforsøkene er 5 sekunder for forskjellige telefonnummer og 60 
 sekunder for samme telefonnummer.

#81 0
BEKREFTELSEADRESSER

INNTASTING	AV	
KODER

#70 1
BEKREFTELSEADRESSER INNTASTING	AV	KODER
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valg av kontinuErlig gjEnoppringing                          (adresse: 75)

valg av kontinuErlig gjEnoppringing
0 – ikkE tilkoblEt (Grunninnstilling)
1 – tilkoblEt

Kontinuerlig gjenoppringing er kun mulig for kommunikatoren.

Når gjenoppringingsfunksjonen ikke er koblet til (grunninnstilling), vil kommunikatoren ringe opp overvå-
kings-stasjonen det antall ganger man har programmert inn i adresse 70 (dersom den ikke får noe svar 
før det). Deretter legger den på og slutter å ringe opp.

Ved kontinuerlig gjenoppringing ringer kommunikatoren opp den overvåkende stasjonen det antall ganger 
man har programmert inn i adresse 70 (dersom den ikke får noe svar før det). Deretter fortsetter den på 
samme måten til den har fått kvittering.

#75 0
BEKREFTELSEADRESSER

INNTASTING	AV	
KODER

rEgElmEssig rapportEring                                          (adresse: 84)

rEgElmEssig rapportEring 
0 – FrakoblEt (Grunninnstilling)
1 – statusrapport hvEr tolvtE timE
2 – statusrapport hvErt døgn
3 – statusrapport hvEr ukE

anm.
1. Dersom alarmsystemet brukes daglig trengs det antageligvis ikke regelmessig rapportering.

2. Dersom systemet over en periode ikke styres med av- og påkobling, f.eks. under en ferie, kan du stille 
 inn systemet på regelmessig rapportering for å få bekreftet at det fungerer riktig.

3. Den regelmessige rapporteringen viser systemets status ved rapportering. Rapporten er utformet i 
 henhold til kommunikatorens format (se ”Rapport om alarmstatus/kommunikator/” lenger foran). 
 Den kan sendes til overvåkende stasjon og / eller til din personsøker.

4. Den regelmessige rapporteringstiden starter tidtakingen når systemet aktiveres.

valg av rapportEringsmåtE                                               (adresse: 73)

rapportinnstilling
0 – ingEn baCk-up rapportEring (Grunninnstilling)
1 – baCk-up rapportEring

#84 0
BEKREFTELSEADRESSER

INNTASTING	AV	
KODER

#73 0
BEKREFTELSEADRESSER

INNTASTING	
AV	KODER

KOmmUNIKATOREN



42

anm.
• Den valgte rapporteringsmåten gjelder for både kommunikator og alarmoppringer. Den bekreftelse, 
 som de to seksjonene krever er imidlertid skilt og uavhengig av hverandre.

ingEn baCk-up rapportEring: (Alle oppringte må kvittere)
a) Med den innstillingen må kommunikatoren ta imot et bekreftelsessignal (DTMF 1) fra  både 
 overvåkende stasjon og back-up station før den aktuelle rapporten betraktes som rapportert og 
 avsluttet. For at innstillingsfunksjonen skal kunne sende til begge stasjonene kreves nemlig denne 
 innstillingen.
b) Med samme innstilling må alarmoppringeren ta i mot bekreftelsessignal (DTMF 1) fra hver telefon 
 i gruppen hvis fire telefoner før den aktuelle rapporten betraktes som framført og stengt.

baCk-up rapportEring: (Kun en trenger å kvittere)
a) Med denne innstillingen holder det med at kommunikatoren tar mot et bekreftelsessignal (DTMF 1) 
 fra overvåkende stasjon for at aktuell hendelse skal betraktes som stengt, slik at kommunikatoren 
 bryter oppringningene. Back-up nummeret (til den andre overvåkingsstasjonen) ringes opp kun 
 dersom den overvåkende hovedstasjonen ikke fungerer.
b) Med denne innstillingen holder det at alarmoppringeren tar imot et bekreftelsessignal (DTMF 1) 
 fra en eneste telefon i gruppen av fire telefoner, for at aktuell hendelse skal betraktes som avrapportert 
 og stengt, hvorpå alarmoppringeren avbryter oppringerne. De andre 3 telefonene brukes kun som 
 back-up.

rEgistrEring av FEil på tElElinjEn                                  (adresse: 87)

rEgistrEring
0 – FrakoblEt
1 – tilkoblEt (grunninnstilling)

anm.
a) Ved FrakoblEt funksjon reagerer systemet på følgende måte:
 Kommunikatoren eller alarmoppringeren slår nummeret 4 sekunder etter oppkobling. Ingen  
registrering om feil vil da gis, selv om det skulle være en feil.

b) Ved tilkoblEt funksjon reagerer systemet på følgende måte:
 Kommunikatoren eller alarmoppringeren venter på tonen og starter med å slå nummeret når tonen 
har ult i 4 sekunder. Når det har gått 6 sekunder uten svar, så kobler kommunikatoren eller alarmopp-
ringeren bort linjen, venter i 5 sekunder og forsøker på nytt. Etter ytterligere 6 sekunder uten lyd vil num-
merslåingen starte.
 Registrering av rett på telelinjen skjer hver gang systemet kobles til eller fra. Linjen vurderes som nor-
mal hvis en uavbrutt tone oppfattes i 4 sekunder. Dersom det er feil på linjen gis følgende indikasjoner: 5 
pipetoner og lysdioden for ”DIALING” blinker.
 Sjekk telefonledningen med stikkontakt og forviss deg om at du har koblet riktig. Prøv med en til- og 
frakobling av systemet for å kjøre linjetesten en gang til.
 Hvis linjen går tilbake til normal funksjon, så slutter pipetonene og lysdioden DIALING går tilbake til 
beredskapsposisjon. Dersom det er noe feil på selve telelinjen er det kun det å skru av de varslende pipe-
tonene og koble fra funksjonen med omprogrammering via adresse 87, som hjelper.

KOmmUNIKATOREN

#87 0
BEKREFTELSEADRESSER

INNTASTING	AV	
KODER
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test av telefonnummer i kommunikator og alarmoppringer
For å kontrollere om kommunikatoren og alarmoppringeren i ditt system er i orden, anbefaler vi at du 
tester telefonnumrene på hvert adressenummer av og til, ved å sende en statusrapport eller en innspilt 
beskjed til resp. mottakere.

• Fortell mottakerne i forveien at du skal utføre en test.
• Systemet vil ikke fungere dersom kommunikator eller alarmoppringere ikke er koblet til eller dersom det 

ikke er noen telefonnummer lagret på de adressenummer som skal testes.

tast inn din brukerkode [brukErkodE], trykk på stjernetasten [*], tast inn adressenummer og bekreft 
med å trykke på firkanttasten [#].
- For rapport til overvåkende hovedstasjon – kommunikator telefon til nr. 1: 
 [brukErkodE] [*] [50] [#]
- For rapport til overvåkende reservestasjon – kommunikator telefon til nr. 2: 
 [brukErkodE] [*] [51] [#]
- For oppringing via alarmoppringer – alarmoppringer til nr. 1: [brukErkodE] [*] [60] [#]
- For oppringing via alarmoppringer – alarmoppringer til nr. 2: [brukErkodE] [*] [61] [#]
- For oppringing via alarmoppringer – alarmoppringer til nr. 3: [brukErkodE] [*] [62] [#]
- For oppringing via alarmoppringer – alarmoppringer til nr. 4: [brukErkodE] [*] [63] [#]

• Systemet avgir 2 pip ved godkjenning.
• Systemet avgir 5 pip hvis testen ikke godkjennes på grunn av at kommunikator eller alarmoppringer er 

avstengt eller dersom ingen telefonnummer er lagret.
• Kommunikatoren sender aktuell statusrapport for testing av overvåkende stasjon.
• Alarmoppringeren sender innspilt beskjed for telefontest.
• Systemet aktiverer kun det telefonnummer som velges ut for testing. Det påvirker ingen andre nummer. 
• Ved testing ringes telefonnummeret opp kun en gang selv om systemet ellers er innstilt på flere oppring-

inger.

bEkrEFtElsE av mottak
• Bekreftelse av mottak er DTMF 1, og da trykker du helt enkelt på tasten for 1 på telefonen.

KOmmUNIKATOREN
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Alarmsentralen HA-981 er utformet for å gi deg mulighet til å fjernstyre den utenfra via telefon. Se adresse 
nummer 83 for nærmere detaljer. Du kan kontrollere om systemet er aktivert eller stengt ved å ”spørre” 
etter en statusrapport, som sendes til den overvåkende stasjonen eller til din personsøker/minicall. Du kan 
ringe med hvilken som helst av moderne telefoner eller mobiltelefoner.

antall signalEr til alarmsEntralEn Før svar
0 – frakoblet: Oppringing utenfra er ikke tillatt.
1 – 99 uppringinger: (grunninnstilling 16). 1 – 99 oppringinger kan stilles inn.

anm.
1. Funksjonen gjør det mulig for deg å ringe utenfra til systemet for å få greie på dets status, styre til- og 
frakoblinger eller for å få kommunikatoren til å sende en aktuell statusrapport til overvåkende stasjon eller 
din personsøker.

kontroll av aktuell status (alarmen aktivert eller avstengt)
1. Ring opp det nummeret som systemet er koblet til. Som regel er det din egen telefon. 
2. Etter innstilt antall ringesignaler, vil systemet svare i telefonen med en av følgende pipekombinasjoner for 

å vise den aktuelle statusen.

3. Dersom du kun vil vite aktuell status uten å foreta noen endringer, legger du bare på røret etter svarpipet.

aktivering og stenging av alarmen via fjernstyring
4. Dersom du vil forandre systemets status, taster du inn kommando for endring etter svarpipet, på din 

telefon.

 anm. Av sikkerhetsmessige grunner kan kun brukerkode 1 benyttes for aktivering og stenging av alarm-
systemet via fjernstyrring.

FJERNSTYRING	AV	ALARm	VIA	TELEFON	UTENFRA	

#83 0
BEKREFTELSEADRESSER

INNTASTING	AV	
KODER

nr. svarpip Forklaring    

1 1 pip Systemet er stengt.

2 2 pip Systemet er aktivert.

3 1 pip + 3 pip Systemet er stengt men alarm er utløst (24 h eller software-sone)

4 2 pip + 3 pip Systemet er aktivert og alarmen er utløst.

5 1 pip + 2 pip Systemet er stengt, men alarmen er utløst i minst en av sonene.

6 5 pip Feil inntasting av kode, prøv igjen.

7 2 pip + 5 pip Riktig inntasting, men kommandoen avvist fordi systemet ikke kan aktiveres.
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a. Dersom svarpipet er 1 pip er alarmsystemet stengt.
 tast inn brukerkode 1 [brukErkodE 1] og bekreft med å trykke på [#].

• Alarmsystemet aktiveres umiddelbart.
• 2 pip høres.

b. Dersom svaret er 2 pip er alarmsystemet aktivert.

 tast inn brukerkode 1 [brukErkodE 1] og bekreft med å trykke på [#].
• Alarmsystemet stenges umiddelbart.
• Et pip høres.    

c. Dersom svaret er 1 + 3 pip er systemet stengt og alarmen utløst.

tast inn brukerkode 1 [brukErkodE 1] og bekreft med å trykke på [#].
• Systemet er stengt, alarmen direkte tilbakestilt og slår om til alarmminne.
• 1 + 2 pip høres.   

d. Dersom svaret er 2 + 3 pip, er systemet aktivert og alarmen utløst.

tast inn brukerkode 1 [brukErkodE 1] og bekreft med å trykke på [#].
• Systemet stenges direkte og skifter til alarmminnet.
• 1 + 2 pip høres.   

e. Dersom svaret er 1 + 2 pip er systemet stengt med alarmminnet.

1. tast inn brukerkode 1 [brukErkodE 1], trykk på stjernetasten [*], trykk på tast 3 [3] og bekreft 
med å trykke på [#] – kun for å slette alarmminnet.

• Systemet er fortsatt stengt og alarmminnet er slettet.
• 1 pip høres.
• Systemet er klart for ny aktivering etter innmating som i a) ovenfor.

2. tast inn brukerkode 1 [brukErkodE 1], trykk på stjernetasten [*], trykk på tast 6 [6] og bekreft 
med å trykke på [#] – for sletting av alarmminnet og ny aktivering av systemet.

• Alarmminnet er slettet og systemet direkte aktivert.
• 2 pip høres. 

anm.
• Systemet bryter samtalen etter mottatt komando.
• 5 svarpip betyr feil inntasting av kommandokode. Prøv å taste på nytt. Etter gal inntasting fire ganger 

vil systemet bryte samtalen.
• 2 + 3 svarpip betyr ”aktivering forhindret”, hvilket innebærer at systemet ikke kan aktiveres fordi det er 

en eller flere defekte soner. Systemet bryter samtalen etter svarpipet.

5. Legg på telefonrøret umiddelbart for å la systemets kommunikator (dersom den er påkoblet, se manua-
len for installasjon, adressenummer 76 og 80 for nærmere detaljer) ringe opp overvåkende stasjon som 
en følge av systemets aktivering/stenging. Ved ”Aktivering forhindret” eller ”Tvunget aktivering” ringer 
kommunikatoren alltid opp overvåkende stasjon og sender en statusrapport fordi det da handler om et 
systemproblem. Rapporten sendes 10 sekunder etter svarpip.
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kommandokoder for fjernstyring – oversikt

utredning om rapportering av aktuell status
Systemets kommunikator er konstruert for å kunne gjøre det mulig for autorisert person (vanligvis eieren) 
å få oppdaterte statusrapporter.
1. Ring det nummer som systemet er koblet til.
2. Etter det innstilte antall ringesignaler svarer systemet i telefonen med svarepip, for å vise aktuell status.
3. Tast inn kundekoden [kundEkodE] og bekreft med firkanttast [#] på telefonens taster.
4. Dersom inntasting av koden er riktig, vil to korte pip bekrefte at oppdraget vil bli utført. Legg da umiddel-

bart på røret, slik at kommunikatoren kan sende sin rapport. Den sendes til overvåkende stasjon og/eller 
til personsøker, 10 sekunder etter bekreftelsespipet.

5. Hvis kundekoden er tastet feil, så trykker du på firkanttasten [#] (5 pip høres) og prøver igjen. Etter 4 
mislykkede forsøk bryter systemet samtalen.

nr kommandokodEr Forklaring   

 A [brukErkodE 1]  [#] • Veksling stenging – aktivering.

 B [brukErkodE 1]  []  [3]  [#] • Slette alarmminne – holde systemet stengt.

 C [brukErkodE 1]  []  [6]  [#] • Slette alarmminne – aktivere systemet igjen.

 D [kundEkodE]  [#] • Be systemet sende rapport om nåværende status til 
    overvåkende stasjon eller personsøker. Den sendes 
    10 sekunder etter korrekt innmating av kommando- 
    kode. To pip bekrefter riktig innmating.
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FElsökning

sirenen uler ikke.               
     Sirenens plusskabel + 12 V (rød) kobles til skrue 9 på alarmsentralen. Sirenens minuskabel (sort) 
 kobles til skrue 8 på alarmsentralen. 

blitzvarsellyset virker ikke.
 Blitzvarsellysets plusskabel + 12 V (rød) kobles til skrue 7 på alarmsentralen. 
 Blitzvarsellysets minuskabel (sort) kobles til skrue 8 på alarmsentralen. 
                                                                                                  
statuslampen på seksjon 1 lyser.
1. Kontroller om alarmgiver er koblet til krets 1 (skrue 17 og 18 i alarmsentralen). Dersom det er 
 givere koblet til krets 1, se avsnittet: Feilsøking i serie og parallellkoblede nett. Hvis ikke gå 
 videre til punkt 2.
2. Dersom ingen alarmgivere er koblet til krets 1 (skrue 17 og 18 i alarmsentralen), må det sitte 
 en 2,2 k motstand mellom skruene 17 og 18 i alarmsentralen.

statuslampen på seksjon 2 lyser.
1. Kontroller om alarmgiver er koblet til krets 2 (skrue 18 og 19 i alarmsentralen). Dersom det er 
 givere koblet til krets 1, se avsnittet: Feilsøking i serie og parallellkoblede nett. Hvis ikke gå 
 videre til punkt 2.
2. Dersom ingen alarmgivere er koblet til krets 2 (skrue 18 og 19 i alarmsentralen), må det sitte 
 en 2,2 kΩ motstand mellom skruene 17 og 18 i alarmsentralen.

statuslampen på seksjon 3 lyser.
1. Kontroller om alarmgiver er koblet til krets 3 (skrue 20 og 21 i alarmsentralen). Dersom det er 
 givere koblet til krets 3, se avsnittet: Feilsøking i serie og parallellkoblede nett. Hvis ikke gå 
 videre til punkt 2.
2. Dersom ingen alarmgivere er koblet til krets 3 (skrue 20 og 21 i alarmsentralen), må det sitte 
 en 2,2 kΩ motstand mellom skruene 20 og 21 i alarmsentralen.

statuslampen på seksjon 4 lyser.
1. Kontroller om alarmgiver er koblet til krets 4 (skrue 21 og 22 i alarmsentralen). Dersom det er 
 givere koblet til krets 4, se avsnittet: Feilsøking i serie og parallellkoblede nett. Hvis ikke gå 
 videre til punkt 2.
2. Dersom ingen alarmgivere er koblet til krets 4 (skrue 21 og 22 i alarmsentralen), må det sitte 
 en 2,2 kΩ motstand mellom skruene 21 og 22 i alarmsentralen.

statuslampen på seksjon 5 lyser.
1. Kontroller om alarmgiver er koblet til krets 5 (skrue 23 og 24 i alarmsentralen). Dersom det er 
 givere koblet til krets 5, se avsnittet: Feilsøking i serie og parallellkoblede nett. Hvis ikke gå 
 videre til punkt 2.
2. Dersom ingen alarmgivere er koblet til krets 5 (skrue 23 og 24 i alarmsentralen), må det sitte 
 en 2,2 kΩ motstand mellom skruene 23 og 24 i alarmsentralen.

FEILSØKING
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statuslampen på seksjon 6 lyser

1. Kontroller om alarmgiver er koblet til krets 6 (skrue 24 og 25 i alarmsentralen). Dersom det er 
 givere koblet til krets 6, se avsnittet: Feilsøking i serie og parallellkoblede nett. Hvis ikke gå 
 videre til punkt 2.
2. Dersom ingen alarmgivere er koblet til krets 6 (skrue 24 og 25 i alarmsentralen), må det sitte 
 en 2,2 kΩ motstand mellom skruene 24 og 25 i alarmsentralen.

 (Anmerkning: Alarmgivere kan også f.eks. være en IR-detektor eller magnetisk alarmkontakt).

alarmsentralen varsler falsk alarm etter aktivering

Kontroller at du har koblet IR-detektorens plusskabel til skrue 3 i alarmsentralen. Dersom IR-detektorens 
plusskabel er koblet til skrue 4 i alarmsentralen, kan falsk alarm forekomme i noen minutter etter akti-
vering. Det kommer av at IR-detektoren må ha noen minutters oppvarming før den blir stabil. Fra skrue 
4 får man ut + 12 V først når alarmen er aktivert, noe som gjør at IR-detektoren ikke rekker å bli varmet 
opp.

alarmsentralen vil ikke aktiveres

Dersom alarmsentralen er i posisjon ”ARM PROHIBITED” og man utløser noen av alarmsentralens givere 
i utgangstiden (når alarmen skal aktiveres), må alarmen telle opp tiden for utgangsforsinkelse før den kan 
aktiveres.

serie og parallellkoblede nett

Dersom statuslampen for en av kretsene (1 til 6), må kabelen fra den kretsen som lyser, løsnes. Plasser 
en 2,2 kΩ motstand i mellom i stedet. (eks. Krets 1: skrue 17 og 18). Deaktiver og aktiver alarmen på 
nytt. Dersom statuslampen nå har slukket, fungerer alarmsentralen riktig. Dersom den ikke har slukket er 
det sannsynligvis en alarmgiver eller tilkobling av alarmgiver som er feilen.

Eksempel på kobling av alarmkontaktene på 2 stk. IR-detektorer og en magnetisk alarmkontakt i samme 
sløyfe (krets).                                                                

 

FEILSØKING
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FEILSØKING	I	SERIE	OCH	PARALLELLKOBLET	NETT

ALARM

IR-DETEKTOR 1
32-7703

KOPPLINGSPLINT
PÅ LARMCENTRALEN

BYGLING
Används endast vid felsökning av seriekopplade nät. Se "Falsklarm".

IR-DETEKTOR 2
32-7703

MAGNET-
KONTAKT

32-865

MAGNET-
KONTAKT

22-863

22 21 20

2,2kΩ

KOPPLINGSPLINT
PÅ LARMCENTRALEN

22

21

20 2,2kΩ

2,2kΩ

+  12V  – TAMPER ALARM +  12V  – TAMPER

2,2kΩ

MAGNET-
KONTAKT

22-863

MAGNET-
KONTAKT

22-863

MAGNET-
KONTAKT

22-863

KOPPLINGSPLINT
PÅ LARMCENTRALEN

22

21

20 2,2kΩ

2,2kΩ

Fels kning
i parallellkopplat n t

Parallellkoppling

Seriekoppling

22-853 22-853

22-853 22-853

22-865

seriekobling
magnEtisk 
alarmkontakt

Plasser en bøyle mellom (Brukes kun ved feilsøking av seriekoblede nett). Se ”Falsk alarm”.

koblingspunkt på 
alarmsentralen

parallellkobling

koblingspunkt på 
alarmsentralen

magnEtisk 
alarmkontakt

magnEtisk 
alarmkontakt

Feilsøking 
i parallellkoblet nett

koblingspunkt på 
alarmsentralen

magnEtisk 
alarmkontakt

magnEtisk 
alarmkontakt
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 Falsk alarm i seriekoblet nett.
 Ved falsk alarm kan man kortslutte ”alarm”-kontaktene med en bøyle på den eller de 
 alarmgiverne man mistenker alarmen kommer fra. Se kobling av bøyle på fig.1. Dersom den 
 falske alarmen opphører etter dette tiltaket, er det feil på den eller noen av de alarmgiverne, som 
 man har kortsluttet. Dersom man har kortsluttet flere alarmgivere, kan man ved hjelp av 
 elimineringsmetoden ta rede på hvilken av alarmgiverne som alarmerer falskt, ved å fjerne en 
 bøyle av gangen. Når man bruker bøyle på alarmgivere vil de være kortsluttet.

 Falsk alarm i parallellkoblet nett.
 Ved falsk alarm på et parallellkoblet nett, kan man koble bort den giveren man mistenker at den 
 falske alarmen kommer fra. Se feilsøking i parallellkoblet nett. Dersom den falske alarmen 
 opphører etter dette tiltaket, er det feil på alarmgiveren som ble koblet bort.

FEILSØKING

Dette produktet er testet mot gjeldende normer og oppfyller alle vesentlige krav.

Clas ohlson ab
typ: ha-981

Avsedd att användas i Sverige och Norge

0681 r&ttE
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