POWERMAX
Fuldt overvåget trådløs alarmcentral
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1. INDLEDNING
1.1 Generel orientering
Det anbefales, at PowerMax programmeres på en
testbænk inden endelig montering. Strømforsyning kan
enten komme fra backupbatteriet eller ledningsnettet. Det
er alene de personer, som kender montørkoden (der fra
fabrikken er indstillet til 9!9!9!9) som kan opnå
adgang til montørmenuen.
Denne kode skal imidlertid kun anvendes én gang for at
opnå adgang den første gang – koden skal erstattes af en
hemlig kode, som kun du kender.
Du vil hovedsagelig anvende 5 kontroltaster under
programmeringen:
NÆSTE

for at gå videre i et givet menupunkt.
for at gå tilbage i et givet menupunkt.

VIS / OK

for at gå et niveau ned i menupunktet eller til at
bekræfte oplysninger.

B. Tast <OK> for at vælge montørmenu. Alarmcentralen
vil anmode om indtastning af montørkode.
C. Indtast gyldig montørkode (9!9!9!9 hvis det er
første gang du går ind i montørmenuen).
Succesmelodien lyder hvis den indtastede kode er
korrekt og displayet skifter til:
1.NY

MONTØRKODE

Du har nu adgang til det første menupunkt i
montørmenuen. Detaljeret vejledning i hver enkelt
menupunkt gives i afsnit 2 til 10 nedenfor.
Bemærk: På dette sted henvises til figur 2, som tager
over, hvor figur 1 slap.
D. Tast <NÆSTE> for at gå op i menupunktnr. og
<BACK> for at nå ned i menupunktnr.
E. For at afslutte montørmenu, tast <AWAY>. Dette vil
føre dig direkte til ”<OK> FOR AFSLUT”.
F. Tast <OK> for at vende tilbage til normal
funktionsmode.

for at gå et niveau op i menupunktet i
programmeringsstrukturen.
øjeblikkelig
returnering
(startsniveau).

til

montørmenu

De lyde, som du vil høre under programmeringen er:
Enkelt bip, høres hvergang du trykker en tast.
Dobbelt bip, indikerer automatisk
tilbage-venden til normal funktion (ved tidsudløb).

☺

Succesmelodi (- - - –––), indikerer en succesfuld
afslutning af en funktion.

#

Fejlmelodi (–––––), indikerer en fejlagtig
indtastning eller afvisning af indtastningen.

1.2 Adgang til montørmenu
For at gå ind i montørmenuen og at bevæge sig rundt i
den, henvises der til figur 1 og 2 - fortsæt således:
A. Tryk <NÆSTE> tasten indtil displayet viser:
MONTØRMENU

Figur 1. Adgang til montørmenu

Figur 2. Valgmuligheder i montørmenuen
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2. OPSÆTNING AF NY MONTØRKODE
A. Når du er i montørmenuen (se afsnit 1) viser displayet:
1.NY

MONTØRKODE

B. For at ændre montørkode, tast <OK>. Den gamle kode
vil blive vist (ved første ændring vil den fabriksindstillede
kode blive vist):
MONTØR

KODE

C. Indtast en ny 4-cifret kode. Efter indtastning af det 4.
Ciffer, vil markøren ophøre med at blinke.
D. Tast <OK>. Succesmelodien lyder og displayet vil
skifte til:
1.

NY

MONTØRKODE

E. Du kan nu taste <NÆSTE> eller <BACK> for at vælge
en af de øvrige menupunkter i montørmenuen.

9999

Markøren vil blinke på det første ciffer.

3. INDLÆSE TRÅDLØSE DETEKTORER OG HÅNDSENDERE
3.1 Generel orientering

• Tast på knappen på håndsenderen, eller

INDLÆSNINGS menuen har 2 undermenupunkter:
• INDLÆS DETEKTOR (TL). (trådløs detektor)
• INDLÆS HÅNDSEND. (multi-funktions håndsender)
Trådløse detektorer omfatter forskellige trådløse
PowerCode detektorer og håndsendere. Dit alarmsystem
skal genkende de unikke identifikationskoder (ID) på
hver enhed, for at kunne modtage deres signal, overvåge
dem og reagere herpå.
Du skal indsamle alle enheder som skal indgå i
installationen før du foretager dig yderligere og søge for at
de alle har batterier monteret.

• Linserne på PIR og dual detektorer skal
at

forhindre

uønsket

• Sæt

ellestik omkring magnetkontakterne og
magneten for at undgå at de afgiver uønsket alarm

For at indlæse trådløse enheder, gennemgå følgende trin:
A. Når du er i montørmenuen (se afsnit 1), viser displayet
”1. NY MONTØRKODE”
B. Tast <NÆSTE>. Indlæsningsmenuen vil blive valgt og
displayet viser:
2. INDLÆSNING

C. Tast <OK> for at vælge ”INDLÆS TL ENHED”
menupunktet. Displayet skifter til:
INDLÆS

TL

H. Som reaktion på det afsendte signal, vil succesmelodien (- - - ––– ) lyde og displayet vis skifte til:
ZONE

3.2 Trådløse detektorer

afskærmes for
transmission.

• Tryk på test-knappen på røgdetektoren.

ENHED

NR:

Der vil blive markeret en mørk boks i højre side af
displayet som indikation af at enheden er indlæst i zone
nr. 4.
Bemærk: Hvis samme enhed allerede er indlæst i en
anden zone, vil succesmelodien lyde 2 gange efter
hinanden.
I. Fra dette punkt, kan du fortsætte i flere forskellige
retninger:
• Hvis du ønsker at indlæser andre enheder
til andre zoner, vælg den næste zone, ved
at:
- Taste <NÆSTE> for at gå op (5%6%7....)
- Taste <BACK> for at gå ned (3%2%1.....)
- Taste <HOME> % <ønskede zone #>.
Fortsæt herefter som i ovenstående
eksempel.
• For at slette en enheds ID, se afsnit 3.4.
• For at vælge INDLÆS HÅNDSENDER
munupunkt, Tast <HOME> og derefter
<NÆSTE>.
• For at vende tilbage til hovedmenuen, tast
<AWAY>.
Dette bringer dig tilbage til følgende
skærmbillede:

D. Tast <OK> igen. Dispalyet viser:
ZONE

NR

:

_ _

E. Hvis den trådløse enhed, som du er ved at montere,
skal indlæses i zone nr. 4. Under forudsætning af, at
zone nr. 4 er fri – der har endnu ikke været indlæst
nogle trådløse enheder, tast <0>$<4>. Displayet skifter
til:
ZONE

NR:

04

Fraværet af den mørke boks i højre side af displayet
fortæller dig, at zonen er fri – der er ikke indlæst nogle
trådløse enheder på zonen endnu.
F. Tast <OK>. Displayet vil anmode fig om at aktivere en
transmission fra den valgte trådløse enhed:
SEND

NU

G. Aktiver en transmission fra den ønskede enhed ved:
• Fjern afskærmningen fra PIR /dual detektoren, eller
• Adskil magneten fra magnetkontakten, eller
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<OK>

FOR

AFSLUT

Du kan nu gense og vælge et af de andre
punkter i menuen (ved at taste <NÆSTE>
eller <BACK>).

3.3 Håndsender
Op til otte systembrugere kan hurtigt og sikkert udføre
forskellige systemfunktioner. Alarmcentralen skal kende
de unikke identifikationskoder (ID) på hver håndsender
for at kunne overvåge dem samt reagere på de signaler
der afsendes fra dem.
Indsaml alle håndsendere, som du ønsker at tilknytte
systemet, før du foretager dig yderligere og sørg for at de
alle har monteret batterier.
Indlæsning af håndsendere foretages således:
A. Gennemfør trin A til C i i afsnit 3.2 ovenfor, indtil
displayet viser:
INDLÆS

TL

ENHED

3

B. Tast <NÆSTE>. Displayet viser
INDLÆS

HÅNDSEND.

C. Tast <OK>. Displayet viser
HÅNDSEND.NR.:

_

D. Hvis håndsenderen, som du er ved at indlæse, skal
defineres som håndsender nr. 5. Under forudsætning
af, at hukommelsesplads nr. 5 er fri – der har endnu
ikke været indlæst nogle håndsendere på denne
placering – tryk på <5> tasten . Displayet vil skifte til:
HÅNDSEND.NR.:

Hvis et zone nr. eller en håndsenders hukommelseplacering er optaget skal det slettes før nye ID kan
indlæses. For at slette et eksisterende ID, fortsæt således:
A. Vælg den ønskede zone eller hukommelsesplacering.
Hvis du f.eks. vælger zone nr. 15 eller håndsender nr.
8, viser displayet:
ZONE

NR.

15

eller, i det andet tilfælde:

5

Den ledige plads til højre i displayet indikerer, at
hukommelsespladsen er fri.
E. Tast <OK>. Displayet vil anmode dig om at foretage en
transmission fra den valgte håndsender:
SEND

3.4 Sletning af detektorer og
håndsendere

NU

F. Aktiver valgte håndsender ved at taste på en af dets
knapper. Som reaktion herpå vil succesmelodien
(- - - –––) lyde, og displayet vil skifte til:
HÅNDSENDERNR.5

En mørk boks dukker op i højre side, som indikation af,
at den valgte håndsender er blevet indlæst som
håndsender nr. 5.
Bemærk: Hvis samme håndsender allerede er indlæst
et andet sted, vil succesmelodien lyde 2 gange efter
hinanden.
G. Fra dette punkt, kan du fortsætte i flere forskellige
retninger:

HÅNDSENDER

NR.

8

B. Tast <OK>. Displayet vil skifte til:
<OFF>

FOR

SLET

C. Tast <OFF>. Displayet vil skifte til:
ZONE

NR.

15

eller, i det andet tilfælde:
HÅNDSENDER

NR.

8

D. Bemærk, at den mørke boks i højre side er forsvundet.
Det er herefter muligt, at indlæse et nyt ID. Det er også
muligt, at lade pladsen være ubenyttet, og derefter gå
til hovedmenuen.

• Hvis du ønsker, at indlæser andre
håndsenderer, vælg det ønskede nr. ved
at:
- Taste <NÆSTE> for at gå op (6%7%8...)
- Taste <BACK> for at gå ned (4%3%2.....)
- Taste <HOME> % <ønskede zone #>.
Fortsæt herefter som i ovenstående
eksempel.
• For at slette en håndsenders ID, se afsnit
3.4.
• For at vende tilbage til hovedmenuen, tast
<AWAY>.
Dette bringer dig tilbage til følgende
skærmbillede:
<OK>

FOR

AFSLUT

Du kan nu gense og vælge et af de andre
punkter i menuen (ved at taste <NÆSTE>
eller <BACK>).

4. DEFINERING AF ZONER
4.1 Indledning
Dette menupunkt giver mulighed for at programmere en af
9 zonetyper til en hvilken som helst af de 29 trådløse
zoner, som PowerMax arbejder med. Herudover kan du
tilføje et navn til hver zone, og bestemme om zonen skal
fungere som en dørklokke zone mens systemet er
frakoblet.
En liste over fabriksindstillede navne på næste side. Du
kan udfylde de blanke felter før du påbegynder
programmering i overensstemmelse med din egen liste.

4

For at komme ind i DEF. ZONER, fortsæt således:
A. Når du er kommet ind i montørmenuen (se afsnit 1), vil
displayet vise ”1. NY MONTØR KODE”
B. Tast <NÆSTE> to gange. Det 3. menupunkt vælges:
3.

DEF

ZONER

Hvis du ønsker at få fuldt overblik over hele zone
definitions proceduren, henvises der til figur 3. Du kan
endda anvende figuren som din eneste hjælp under
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programmeringen, i stedet for at følge de trinvise
procedurer.
Husk!
1. En forsinket zone er pr. definition også en
perimeterzone.
2. Alle indvendige zoner bliver følge adgangszoner
(follower zones), under indgangs- og udgangsforsinkelse.

4.2 Procedure for zone definering
Når “3. DEF. ZONER” vises i displayet, fortsæt således:
A. Tast <OK>. Displayet viser:
ZONE

NR.

__

NR.

TYPE

5.24T

TAVS

Bemærk: Hvis du taster <OK> uden at indtaste et
nummer, vil displayet vise den aktuelle type for den
valgte zone. Du kan derefter gense alle zonetyper ved
at taste <NÆSTE> gentagene gange.
E. For at acceptere den valgte type, tast <OK>. En mørk
boks E. vil dukke op i højre side:
TAVS

F. Tast <OK> endnu engang for at bekræfte.
Succesmelodien lyder og dit valg vil blive gemt.
Displayet skifter til:
Z07:NAVN

07

Hvis der ikke er en mørk boks i højre side, er der endnu
ikke indlæst et ID på zonen. Hvis der er en mørk boks,
er zonen allerede tilknyttet en specifik trådløs enhed.

_

D. Du kan nu indtaste nummeret på en specifik zone type
(se listen i figur 3) og tast <OK>. Hvis du f.eks.
indtaster <5>$<OK>, viser displayet:

5.24T

B. Hvis du vil definere (eller ændre) zone nr. 7, skal du
vælge zonen ved at taste <0>$<7>, hvorved displayet
skifter til:
ZONE

Z07:

_

G. På dette sted, skal du indtaste nr. på det zone navn du
ønsker, at tilknytte zone nr. 7, fra listen af de 29 mulige
navne (se listen i figur 3).

C. Tast <OK>. Displayet viser:
ZONENAVNE
1. Pultekammer
2. Bagdør
3. Kælder
4. Badeværelse
5. Soveværelse
6. Børneværelse
7. Toilet
8. Stuedør
9. Spisestue
10. Gang
11. Nødkald
12. Brand
13. Fordør
14. Garage
15. Garagedør
16. Gæsteværelse
17. Entre
18. Køkken
19. Vaskerum
20. Stue
21. Vindue badeværelse
22. Soveværelse dør
23. Kontor
24. Værelse
25. Bryggers
26. Udestue
27. Valgfri 1
28. Valgfri 2
29. Valgfri 3

Figur 3. DEF. ZONER overbliksskema
Bemærk: Hvis du taster <OK> uden at indtaste et
nummer, vil displayet vise det aktuelle navn på den
valgte zone, med en mørk boks i højre side. Du kan
derefter gennemse alle navne ved at taste <NÆSTE>
gentagene gange.
H. Hvis du indtaster et nummer (f.eks. 13), Displayet viser:
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FORDØR

I. Tast <OK> for at acceptere dette navn – en mørk boks
vil dukke op i højre side. Tast <OK> igen for at
bekræfte. Succesmelodien lyder, dit valg vil blive gemt
og displayet vil skifte til:

5

Z07:DØRKLOKKE

J. Tast <OK>. Du er i gang med at vælge om den aktuelle
zone skal være en dørklokke-zone eller ej. Displayet
viser
DØRKLOKKE

TIL

Eller: DØRKLOKKE FRA
Du kan skifte mellem DØRKLOKKE FRA og
DØRKLOKKE TIL ved at taste <NÆSTE>.
K. Tast <OK> hvis du kan godkende den allerede valgte
mulighed – succesmelodien lyder. Alternativt, tast
<OK> to gange mens den anden mulighed vises.
Succesmelodien lyder og displayet skifter til:
ZONE

NR.

L. Fra dette punkt, kan du fortsætte i flere forskellige
retninger:
- Tast <NÆSTE> for at gå op (8%9%10.....)
- Tast <BACK> for at gå ned (6%5%4.....)
Gentag trin C til K ovenfor for alle
andre zoner, som du planlægger at
anvende.
• For at vende tilbage til hovedmenuen, tast
<AWAY>. Dette vil føre dig tilbage til:

07

<OK>

FOR

AFSLUT

Du kan gennemse og vælge et hvilket som
helst menupunkt i montørmenuen (ved at
taste <NÆSTE> eller <BACK>).

FABRIKSINDSTILLING OG PROGRAMMEREDE DEFINITIONER
Zone Nr.

Zonetype
(fabriksindstilling)

Programmeret
zonetype

Zonenavn
(fabriksindstilling)

1

Forsinket 1

Fordør

2

Forsinket 1

Garage

3

Forsinket 2

Garagedør

4

Perimeter

Bagdør

5

Perimeter

Børneværelse

6

Indvendig

Kontor

7

Indvendig

Spisestue

8

Perimeter

Spisestue

9

Perimeter

Køkken

10

Perimeter

Stue

11

Indvendig

Stue

12

Indvendig

Soveværelse

13

Perimeter

Soveværelse

14

Perimeter

Gæsteværelse

15

Indvendig

Soveværelsedør

16

Perimeter

Soveværelsedør

17

Perimeter

Vaskerum

18

Perimeter

Vindue badeværelse

19

Perimeter

Kælder

20

Brand

Brand

21

Brand

Brand

22

Nødkald

Nødkald

23

Nødkald

Nødkald

24

24 t / tavs

Kælder

25

24 t / tavs

Kontor

26

24 t / akustisk

Pultekammer

27

24 t / akustisk

Steudør

28

Ikke-alarm

Udestue

29

non-alarm

Entre

30

non-alarm

Bryggers

Programmeret
Zonenavn

Dørklokke
J/N*

• Bemærk: Alle zone er ikke-dørklokke fra fabrikken. Indtast dit eget valg i den sidste kollone og programmer i
overensstemmelse hermed.
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5. DEFINERING AF ALARMCENTRALENS PARAMETRE
5.1 Indledning
A. Beskrivelse af menuen
Dette menupunkt giver dig mulighed for at foretage en
opsætning af alarmcentralen, med de karakteristika og
reaktioner, som den enkelte bruger har behov for.
Hvis du ønsker et fuldt overblik over hele programmeringsprocessen, se figur 4. Du kan endda anvende
figuren, som din eneste vejledning under programmeringen, i stedet for den beskrevne trinvise
procedure.
B. Få adgang til ”CENTRAL OPS.” hukommelses
lokationer
For at komme ind i CENTRAL OPS. menupunktet,
forstsæt således:
& Når du er i montørmenuen (se afsnit 1), vil displayet
vise ”1. NY MONTØRKODE”.
& Tast <NÆSTE> indtil den 4. menupunkt vises:
4.CENTRAL

OPS.

& Tast <OK>. Den første hukommelseslokation vil blive
valgt og vise i displayet:
01:IND.FORSINK.1

& Tast <NÆSTE> eller <BACK> indtil du når den
hukommelses- lokation, som du ønsker (se boks 01 til
26 i figur 4).
C. Programmeringsmetode
PowerMax anvender ”fler-valgs” programmeringsmetoden.
Når hukommelseslokationen er valgt, vil dets nummer og
navn blive angivet som vist:
03:UD.FORSINK.

Når du taster <OK>, vil den aktuelt valgte mulighed blive
vise med en mørk valg-boks i højre side af displayet:
UD.FORSINK.45s

Hvis du kan godkende dette valg, tast <OK>.
Succesmelodien lyder og displayet vil skifte til nummer og
navn på den aktuelt valgte hukommelseslokation.
Hvis du ønsker en anden, kan du gense de andre
muligheder ved at taste <NÆSTE> eller <BACK>
gentagene gange. De muligheder, som ikke aktuelt er
valgt har en ledig plads (i modsætning til den mørke
valg-boks), som vist:
UD.FORSINK.90s

For at vælge, tast <OK>. En mørk boks vil dukke op i højre
side af displayet.
Tastes <OK> endnu engang vil medføre, at dit valg vil
blive gemt – succesmelodien lyder og nummeret og navn
på den aktuelle lokation vil atter blive vist.
Tast <NÆSTE> eller <BACK> for at vælge en anden
hukommelses lokation.

5.2 Indgangsforsinkelse
To forskellige indgangsforsinkelser giver brugeren
mulighed for, at komme ind i det beskyttede område,
(mens systemet er tilkoblet) via 2 specifikke døre og
ruter, uden at aktivere alarmen.
Efter udgang skal brugeren frakoble alarmcentralen
inden udløbet af indgangsforsinkelsen. Langsomme bip
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vil lyde, når døren bliver åbnet. Disse vil fortsætte indtil
de sidste 10 sekunder af forsinkelsen, hvorefter der
skiftes til hurtige bip.
Lokation nr. 1 (indgangsforsinket 1) og 2 (indgangsforsinket 2) giver dig mulighed for, at programmere
længden af disse forsinkelser. Der er følgende
muligheder for hver forsinkelse: 00, 15, 30, 45, 60, 180
og 240 sekunder.
Ved valg af lokation nr. 01, viser displayet:
01:IND.FORSINK.1

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C
ovenfor. Når dette er gjort, tast <NÆSTE> for at vælge
lokation nr. 2. Fortsæt på samme måde som i lokation 1.
Når dette er gjort, tast <NÆSTE> for at vælge lokation nr. 3.

5.3 Udgangsforsinkelse
En udgangsforsinkelse giver brugeren mulighed for, at
tilkoble systemet og forlade det beskyttede område via
specifikke ruter, og døre uden at aktivere alarmen.
Langsomme bip vil lyde, når systemet bliver tilkoblet.
Disse vil fortsætte indtil de sidste 10 sekunder af
forsinkelsen, hvorefter der skiftes til hurtige bip.
Lokation nr. 3 giver dig mulighed for, at programmere
længden af disse forsinkelser. Der er følgende
muligheder for hver forsinkelse: 00, 15, 30, 45, 60, 180
og 240 sekunder.
Når lokation 03 er valgt, viser displayet:
03:UD.FORSINK.

Vælg den ønskede tidsindstilling som forklaret i afsnit 5.1
C ovenfor.

5.4 Sirene tid
Her vælger du hvor lang tid sirenen skal lyde i tilfælde af
alarm. Sirene tiden starter når alarmen aktiveres. Sirenen
bliver automatisk afbrudt, når sirene tiden, indstillet i
denne lokation, udløber. Valgmuligheder : 01, 04, 08, 10,
15 og 20 minutter.
Ved valg af lokation nr. 04, viser displayet:
04:SIRENE

TID

Vælg den ønskede tidsindstilling som forklaret i afsnit 5.1
C ovenfor.

5.5 Forsinket alarm
Her vælger du hvor lang tid systemet skal forsinke
alarmen, i hviken periode du har mulighed for at afbryde
alarmen. PowerMax er programmeret til forsinke alarmen
i en periode, når en alarm detekteres. Under denne
periode, vil buzzeren afgive en advarsel, men sirenen
aktiveres ikke, og alarmen rapporteres ikke. Hvis
brugeren frakobler systemet inden for den tilladte
tidsperiode, indstillet i denne lokation, vil alarmen blive
afbrudt. Valgmuligheder: 00, 15, 30, 45, 60, 180 og 240
sekunder.
Ved valg af lokation nr. 05, viser displayet:
05:FORSINK.ALARM

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C
ovenfor.
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Figure 4. Oversigt over alarmcentralens opsætning
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5.6 Alarmannulationstid
Her fastsætter du alarmannullationstiden, som påbegyndes ved rapportering af alarm til kontrolcentralen.
Hvis brugeren frakobler systemet inden udløbet af den
tid, indstillet i denne lokation, vil PowerMax afgive en
”alarm annulleret” meddelelse til kontrolcentralen.
Valgmuligheder: 1, 5, 15, 60 minutter, 4 timer og også
annulation ikke-aktiv.
Ved valg af lokation nr. 06, viser displayet
06:ALARM

ANULL.

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C.

5.7 Hurtig tilkobling
Her bestemmer du, om brugeren skal have tilladelse til at
udføre en hurtig tilkobling. Når hurtig tilkobling er tilladt,
vil alarmcentralen ikke anmode om indtastning af kode
før systemet tilkobles. De to valgmuligheder er: hurtig
tilk. til og hurtig tilk. fra
Ved valg af lokation nr. 07, viser displayet
07:HURTIG

TILK.

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C.

5.8 Isolering

Valgmuligheder: manuel isolering, tvungen tilk. og ikke
isolering
Ved valg af lokation nr. 08, viser displayet:
08:ISOLERING

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C.

5.9 Genstart udgang
Her bestemmer du, om udgangsforsinkelsen skal
genstarte, hvis udgangs-/indgangsdøren åbnes igen før
udgangs- forsinkelsen udløber. Genstart af udgangsforsinkelsen er nyttig, hvis brugeren går ind efter en
glemt genstand, straks efter at have forladt det afsikrede
område.
De to valgmuligheder er: GENSTART TIL og GENSTART
FRA.
Ved valg af lokation nr. 09, viser displayet:
UDG.

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C.

5.10 Indgangs-/udgangsforsinkelses-bip
Her bestemmer du, om advarselsbip skal lyde under
udgangs- og indgangsforsinkelse. En alternativ mulighed
er at gøre buzzeren tavs, når systemet er nattilkoblet
(HOME).
De tre valgmulighder er: BIP TIL, BIP FRA V/NATT. og
BIP FRA.
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10:IND/UD-BIP

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C.

5.11 Problembip
Ved konstatering af problemer, vil buzzeren afgive en
serie af 3 korte bip, én gang i minuttet. Her afgør du,
hvorvidt denne specielle bippe-sekvens skal være aktiv,
ikke aktiv, eller kun ikke aktiv om natten (længden af
”natten” er fastsat fra fabrikkens side).
De 3 valgmulighder er: BIP TIL, BIP FRA – NAT (fra kl.
20.00 til 07.00) og BIP FRA.
Ved valg af lokation nr. 11, viser displayet:
11:PROBLEMBIP

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C.

5.12 Panik alarm
Her bestemmer du, om brugeren skal have tilladelse til,
at aktivere en panikalarm ved samtidig at trykke de to
panik knapper (på tastaturet) eller fuld tilkobling +
nattilkobling tasterne (på håndsenderen).
De to valgmuligheder er: PANIK TIL og PANIK FRA.
Ved valg af lokation nr. 12, viser displayet:

Her bestemmer du, om brugeren skal have tilladelse til at
udføre enten en manuel isolering af individuelle zoner (via
CENTRAL OPS. Menuen), eller tillade tvungen tilkobling
af systemet (udfører automatisk isolering af de zoner,
som er åbne under udgangsforsinkelsen). Hvis en zone er
åben og tvungen tilkobling ikke er tilladt, vil ”IKKE KLAR”
blive angivet i displayet og systemet vil ikke blive tilkoblet
(fejl-melodien lyder). Hvis ”ikke isolering” er valgt, vil
hverken manuel isolering eller tvungen tilkobling kunne
foretages.
Når hurtig tilkobling er tilladt, vil alarmcentralen ikke
anmode om indtastning af kode før systemet tilkobles.

09:GENSTART

Ved valg af lokation nr. 10, viser displayet:

12:PANIK

ALARM

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C
ovenfor.

5.13 Afbryd zone
Her bestemmer du hvor mange gange hver zone tillades at
aktivere en alarm, indenfor en enkelt tilkoblingsperiode.
Hvis antallet af alarmer fra en specifik zone, overstiger det
programmerede antal i denne lokation, vil alarmcentralen
automatisk isolere zonen, for at undgå tilbagevenden
sirenestøj og generende rapporteringer til kontrolcentralen.
Zonen vil forblive isoleret indtil frakobling.
Der er følgende valgmuligheder: AFBRYD EFTER 1,
AFBRYD EFTER 2, AFBRYD EFTER 3 og AFBRYD
IKKE.
Ved valg af lokation nr. 13, viser displayet:
13:AFBRYD

ZONE

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C.

5.14 Krydsende zoneinddeling
Her bestemmer du, om krydsende zoneinddeling skal
være aktiv. Krydsende zoneinddeling er en metode til at
modvirke falske alarmer – en alarm vil ikke blive aktiveret
medmindre 2 tilstødende zoner forstyrres indenfor en
periode på 30-sekunder. Denne egenskab er kun aktiv,
ved fuld tilkobling (AWAY) og kun ved zonepar fra zone
nr. 20 og opefter (20, 21, 22, 23 ect.). Du kan anvende et
hvilket som helst zonepar til, at etablere et ”krydsende
zoneindddelings” område.
Bemærk: Hvis en af to krydsende zoner er isoleret (se
afsnit 5.8), vil den tilbageværende zone fungere
uafhængig af den frakoblede
Valgmulighederne er: KRYDS ZONE TIL og KRYDS
ZONE FRA.
Ved valg af lokation nr. 14, viser displayet:
14:KRYDS

ZONE

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C
ovenfor.
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5.15 Overvågningsinterval
Her bestemmer du tidsintervallet for modtagelse af
overvågningsrapport fra overvågede trådløse enheder.
Hvis der ikke modtages overvågningsrapport fra en eller
flere af de trådløse enheder, indenfor det i denne
lokation valgte tidsinterval, vil PowerMax afgive en ”IKKE
AKTIV” advarselsrapport.
Valgmulighederne er :1, 2, 4, 8, 12 timer og AFBRUDT.
Ved valg af lokation nr. 15, viser displayet:
15:OVERVÅGNING

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C.

5.16 Funktionsknappen (AUX)
Her vælger du funktionsknappen (AUX) på håndsenderen. Der er 3 valgmuligheder:
Status: Tast på funktionsknappen (AUX) vil medføre, at
alarmcentralen meddeler alarmsystemets status.
Straks (Instant): Tast på funktionsknappen (AUX) mens
udgangsforsinkelsen er i gang, vil medføre, at systemet
foretager en ”straks” tilkobling (indgangsforsinkelsen
bliver annulleret).
PGM: Tast på funktionsknappen (AUX) vil aktivere PGM
udgangen (se nærmere oplysninger i ”DEF. UDGANG”).
Ved valg af lokation nr. 16, viser displayet:
16:AUX

5.20 PGM
Her bestemmer du pulsvarigheden (hvor lang aktiveringstiden skal være) for PGM udgangen.
Valgmuligheder: 2 S, 30 S, 2 MIN, 4 MIN og SKIFTE.
“SKIFTE” betyder, at første kommando vil aktivere
udgangen og den efterfølgende kommando vil afbryde
udgangen.
Ved valg af lokation nr. 20, viser displayet:
20:PGM

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C.

5.21 Sluk-lys-tid
Denne hukommelseslokation er forskellig fra de øvrige,
idet du ikke vælger blandt flere mulige valgmuligheder.
Her indtaster du blot det start og slut klokkeslæt for den
periode for hvilken lyskilden skal være slukket uafhængig
af øvrige indstillinger eller kommandoer. Sluk-lys-tid har
prioritet forud for andre timer-aktiveringer for PGM-udgang
(se afsnit 7). I tilfælde af uoverensstemmelse, vil sluk-lystid vinde.
Ved valg af lokation nr. 21, viser displayet:
21:SLUK-LYS-TID

A. Tast <OK>. Displayet viser
START-

KNAP

TID

TT:MM

A

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C
ovenfor.

B. Tast <OK>. Displayet skifter til:

5.17 Detektering af RF-støj

C. Indtast det klokkeslæt hvor du ønsker, at sluk-lys
perioden skal påbegyndes (sædvanligvis ved daggry)
Bemærk: AM (00:00 – 11:59) og PM (12:00 – 23:59)
vælges ved at trykke på henholdsvis “#” og “✶“.
Når tidspunktet vises korrekt, uanset cursorens
position, tast <OK> to gange. Displayet skifter til:

Her bestemmer du om RF-støj (forstyrrende transmission) på den radiokanal, som systemet anvender, vil blive
detekteret og rapporteret. Valgmulighed: RF-STØJ TIL
og RF-STØJ FRA.
Hvis RF-STØJ TIL er valgt, vil systemet ikke tillade
tilkobling, såfremt der konstateres RF-støj.
Ved valg af lokation nr. 17, viser displayet:
17:RF-STØJ

STOP-

00:00

TT:MM

A

P

D. Tast <OK>. Displayet skifter til:

DET.

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C
ovenfor.

5.18 To-vejs talekommunikation - Privat
Her bestemmer du om to-vejs talekommunikation med
private telefoner skal være tilladt eller ej.
Valgmulighed: Tale TIL og Tale FRA.
Ved valg af lokation nr. 18, viser displayet:
18:STEMME<->

PRI.

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C.

5.19 To-vejs talekommunikation –
kontrolcentral
Her bestemmer du hvor lang tid der skal være to-vejs
talekommunikation med kontrolcentralen.
Valgmulighed: 10, 45, 60, 90 sekunder , 2 minutter
eller afbrudt (ingen to-vejs kommunikation)
Ved valg af lokation nr. 19, viser displayet:
19:STEMME<->KON.

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C.
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START-

STOP-

00:00

P

E. Indtast det klokkeslæt hvor du ønsker, at sluk-lys
perioden skal ende (sædvanligvis ved aftenstid). Når
tidspunktet vises korrekt, uanset cursorens position,
tast <OK> to gange. Displayet skifter til: “STOP TT:MM P”.
F. Tast <HOME> for at vende tilbage til “21:
SLUK-LYS-TID”.

5.22 Bekræftet tilkobling
Her bestemmer du om systemet skal tilkobles med
bekræftet tilkoblingsfunktion. Hvis systemet tilkobles på
denne måde, vil en bekræftelse blive sendt til specifikke
telefoner ved frakobling af en ”bekræftet tilkoblinsbruger
(bruger 5 til 8 eller håndsender 5 til 8). Denne funktion er
anvendelig, hvis forældre på job ønsker at vide, hvornår
børnene kommer fra skole.
Valgmulighed: BEKRÆFT. TIL og BEKRÆFT. FRA
Ved valg af lokation nr. 22, viser displayet:
22:BEKRÆF.TILK.

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C.
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5.23 “Ikke aktiv” tid
Her bestemmeder du tidsgrænsen, for modtagelse af
signal fra en detektor, som anvendes til at overvåge
aktiviteten fra syge, ældre eller handicappede personer.
Hvis detektoren ikke detekterer og rapporterer bevægelse,
mindst én gang indenfor den definerede tidsgrænse, vil en
”ikke aktiv” advarsel blive afgivet.
Valgmuligheder: 3, 6, 12, 24, 48, 72 TIMER og AFBRUDT.
Ved valg af lokation nr. 23, viser displayet:
23:IKKE

AKTIV

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C.

5.24 Baggrundslys
Her bestemmer du om baggrundslys på tastaturet altid
skal være tændt, eller først tændes ved tastetryk og
slukke automatisk efter 10 sekunder, efter sidste tastetryk.
Valgmuligheder: ALTID TÆNDT og SLUK EFTER 10S.
Ved valg af lokation nr. 24, viser displayet:
24:BAGGRUNDSLYS

Bemærk: Systemet giver ikke mulighed for at anvende
denne kode som en almindelig brugerkode.
Valgmuligheder: Overfald TIL og Overfald FRA.
Ved valg af lokation nr. 25, viser displayet:
25:OVERFALD

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C.

5.26 Piezo sirene
Her bestemmer du om den indbyggede piezo sirene skal
lyde under alarm. Spørg brugeren, om han ønsker denne
alarm akustisk eller tavs.
Valgmuligheder: Piezo sirene TIL og Piezo sirene FRA.
Ved valg af lokation nr. 26, viser displayet:
26:PIEZO

SIRENE

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C.
Når du har fuldført programmering af alle 26 hukommelseslokationer, kan du fortsætte med at programmere
kommunikationsparametrene (se afsnit 6)
Hvis du på dette sted ønsker at vende
tilbage til montørmenuen, tast <AWAY>.
Dette vil føre dig tilbage til:

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 5.1 C.

5.25 Overfaldsalarm
Her bestemmer du om overfaldsalarmsfunktionen skal
være aktiv eller ej. Der sendes en overfaldsmeddelelse til
kontrolcentralen hvis brugeren tvinges til at frakoble
systemet. For at aktivere overfaldsmeddelelsen, skal
brugeren indtaste den specielle fabriksindstillede kode –
2580.

<OK>

FOR

AFSLUT

Du kan nu gennemse og vælge en af de
øvrige menupunkter i montørmenuen (ved at
taste <NÆSTE> eller <BACK>).

6. DEFINERING AF KOMMUNIKATIONSPARAMETRE
6.1 Indledning
A. Funktionsbeskrivelse
Denne funktion giver mulighed for, at tilpasse telefonens
kommunikationsparametre efter de lokale forhold.
Der er to forskellige hukommelseslokationer i dette
menupunkt, som hver især anvender forskellige
programmeringsmetoder:
& Multi-valgs lokationer: Disse hukommelseslokationer
giver mulighed for at vælge mellem adskillige muligheder (se C nedenfor for programmerings- procedurer).
& Nummer lokationer: Disse hukommelses lokationer
accepterer en sekvens af cifre (telefonnumre, kontonumre etc. - se D nedenfor, for programmeringsprocedurer) .
Hvis du ønsker et fuldt overblik over hele programmeringsprocessen, se figur 5. Du kan endda anvende
figuren, som din eneste vejledning under programmeringen i stedet for den beskrevne trinvise
procedure.
B. Adgang til ”DEF. KOMM.” hukommelseslokation
& Når du er i montørmenuen (se afsnit 1), viser displayet:
”1. NY MONTØRKODE”.
& Tast <NÆSTE> indtil det 5. menupunkt vises:
5.

DEF.

KOMM.

& Tast <OK>. Den første hukommelseslokation vises:
01:OPKALDSMETODE

& Tast <NÆSTE> eller <BACK> indtil du kommer til den
lokation, som du ønsker adgang til (se boks 01 til 23 i
figur 5).
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C. Programmering af multi-valgs lokationer
Når en mulit-valgs lokation vælges, vises nummer og navn
på lokationen i displayet, som vist her:
07:RAP.

FORMAT

Når du taster <OK>, vil den aktuelt valgte mulighed blive
angivet med en mørk boks i højre side.
SIA

Hvis du ønsker denne mulighed, tast <OK>. Succesmelodien lyder og nummer og navn på den aktuelle
hukommelseslokation vises igen.
Hvis du ikke ønsker denne, gennemse de øvrige
muligheder ved at taste <NÆSTE> eller <BACK>
gentagene gange. Muligheder, som ikke er gemt/valgt vil
have en blank plads (i modsætning til den mørke boks) i
højre side, som vist:
CONTACK

ID

For at vælge en anden, som ikke aktuelt er valgt/gemt, tast
<OK>. En mørk boks dukker op i højre side.
Tast <OK> igen og det valgte vil blive gemt –
succesmelodien lyder, nummer og navn på den aktuelle
hukommelseslokation vises igen i displayet.
D. Programmering af nummer lokationer
Når en nummer lokation vælges, vil nummer og navn på
lokationen blive vist i displayet ,som vist her:
03:1.KONTROL.TLF

Når du taster <OK>, vil det aktuelt gemte nummer blive
vist i displayet med en blinkende markør over cifret helt til
venstre (hvis i,kke der er noget nummer programmeret, vil
displayet være tomt).
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Hvis du kan godkende det gemte nummer, tast <OK>.
Sucessmelodien lyder, nummer og navn på den aktuelle
lokation vises i displayet igen.
Hvis du ikke kan godkende nummeret, indtast det nye
nummer (op til 16 cifre). For at slette uønskede cifre til
højre for markøren, tast <OFF>.
Når det korrekte nummer angives i displayet og markøren
blinker over det sidste ciffer til højre, tast <OK>. Markøren
vil forsvinde.

Tast <OK> endnu engang. Det nye nummer vil blive gemt
– succesmelodien lyder, nummer samt navn på den
aktuelle lokation vil blive vist igen.
Ved indtastning af en række cifre, er følgende
taster nyttige:
<Numer taster> - for at indtaste nummeret
-flytter markøren fra venstre mod højre.
- flytter markøren fra højre mod venstre.
- slet alt efter markøren (til højre).

Figur 5. Oversigt over DEF KOMM.
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VIGTIGT: I telefon/personsøger nummerlokationer, kan du
få behov for at indtaste hexadecimale cifre. I telefon
nummer lokationer, bruges disse cifre som koder til at
styre modemet:
Hex.
Ciffer
A

B
C
D

E
F

Indtastnings- Kodens betydning.
sekvense
<#>⇒ <0>
Modemet venter 5 sekunder eller
venter for klartone (afhængig af
hvad der kommer først) og
foretager derefter opkaldet.
⇒
<#> <1>
Indsætter stjernetegn (✶)
<#>⇒ <2>
Indsætter nummertegn (#)
<#>⇒ <3>
Modemet venter 5 sekunder på
klartone og lægger på, hvis denne
ikke modtages.
<#>⇒ <4>
Ikke anvendelig i telefonnumre.
<#>⇒ <5>
Ikke anvendelig i telefonnumre.

6.2 Opkaldsmetode
Her bestemmer du opkaldsmetoden for modemet, som er
indbygget i PowerMax alarmcentralen.
Valgmuligheder: PULS og DTMF
Ved valg af lokation nr. 01, viser displayet:
Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 6.1 C
ovenfor.

6.3 Interval for test af telefonlinie
Her bestemmer du tidsintervallet mellem periodiske test
af telefonlinien. Alarmcentralen tester linien med regelmæssige intervaller, for at undersøge om telefonlinien
fungerer korrekt. Den første test, vil blive foretaget 12
timer efter at du afbryder montørmenuen.
Valgmuligheder: TEST HVER 1, 5, 7, 30 DAGE og TEST
AFBRUDT.
TEST

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 6.1 C
ovenfor.

6.4 Første kontrolcentral telefonnr.
Her programmerer du telefonnr. til den første kontrolcentral, til hvilken PowerMax skal rapporttere de
begivenhedersgrupper, som er defineret i loaktion 09.
Ved valg af lokation nr. 03, viser displayet:
første

6.5 Første kontonr.
Her indtaster du kontonr., som kan identificere din
specifikke alarmcentral hos kontrolcentralen.
Ved valg af lokation nr. 04, viser displayet:
KONTONR.

Her indtaster du kontonr., som kan identificere din
specifikke alarmcentral hos den anden kontrolcentralen.
Ved valg af lokation nr. 06, viser displayet:
06:2.

KONTONR.

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 6.1 C
ovenfor.

6.8 Rapport format
Her vælger du hvilken rapporteringsformat alarmcentralen skal anvende, ved rapportering af begivenheder til kontrolcentralen.
Valgmuligheder: & CONTACT-ID
& SIA & 4/2
1900/1400 & 4/2 1800/2300
(se Appendix A for
kodeliste).
Ved valg af lokation nr. 07, viser displayet:
07:RAP.

FORMAT

6.9 4/2 Puls hastighed
Her vælger du puls hastigheden, som skal anvendes når
du sender data til alarmcentralen i en af de 4/2-formater,
som er valgt i lokation 07.
Valgmuligheder: 10, 20, 33 og 40 pps
Ved valg af lokation nr. 08, viser displayet:
08:4/2

PLS

HAST.

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 6.1 C
ovenfor.

Her bestemmer du hvilke typer af begivenheder, der skal
rapporteres til kontrolcentralen. På grund af pladsmangel
i displayet, anvendes følgende forkortelser: alarm er
”ALM”, problem er ”PRB” og frakoblet/tilkoblet er ”F/T”.
Stjernetegn (*) adskiller de begivenheder der rapporteres
til kontrolcentral 1 og de begivenheder der rapporteres
til kontrolcentral 2.
Meddelelser deles op i tre grupper:

03:1.KONTROL.TLF

04:1.

6.7 Anden kontonr.

6.10 Begivenhedsrapporter til
kontrolcentralen

Ved valg af lokation nr. 02, viser displayet:

Indtast telefonnr. (max. 16 cifre) på den
kontrolcentral som angivet i afsnit 6.1 D ovenfor.

Indtast telefonnr. på den anden kontrolcentral, som
beskrevet i afsnit 6.1 D overfor.

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 6.1 C
ovenfor.

01:OPKALDSMETODE

02:LINE

05:2.KONTROL.TLF

#

GRUPPE

BEGIVENHED RAPPORTERET

Alarmer

Brand, indbrud, panik og sabotage

Fra/til

Fuld tilkobling (AWAY), Nattilkobling
(HOME), frakobling

Problem

Ikke-aktiv, nødkald, nøglekontakt

Gruppe 1 har den højeste prioritet og gruppe 3 har den
laveste prioritet.
De forskellige valgmuligheder angives i følgende tabel:

Indtast kontonr. som beskrevet i afsnit 6.1 D overfor.

Navn i display

6.6 Anden kontrolcentral telefonnr.

Sendes til
kontrol-central 1

Sendes til
kontrol-center 2

ALT * BACKUP

Alle begivenheder

Samme, hvis ikke
kontrolcentral 1 svarer

ALT–F/T * BACKUP

Alle begivenheder
undtagen fra/til
Alle begivenheder

Her indtaster du telefonnr. på den anden kontrolcentral,
som PowerMax skal rapporterer begivenhedsgrupperne
defineret i lokation 09 til.
Ved valg af lokation nr. 05, viser displayet:
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ALT * ALT

Alle begivenheder
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ALM * ALT –ALM

Alle begivenheder
undtagen fra/til
Alle begivenheder
undtagen åben/luk
Alle begivenheder
undtagen problem
Alarmer

AFBRUDT

Intet

ALT–F/T* ALT–F/T
ALT–F/T * F/T
ALT –PRB * PRB

Alle begivenheder
undtagen fra/til
Alene fra/til

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 6.1 C
ovenfor.

Problem

6.16 Private telefonnr. opkaldsforsøg

Alle begivenheder
undtagen alarmer
Intet

Bemærk: ”ALT” betyder, at alle 3 grupper bliver
rapporteret ligesom også problem meddelelser rapporteres – svagt batteri i detektor/system, detektor inaktiv,
strømsvigt og kommunikationsfejl.
Ved valg af lokation nr. 09, viser displayet:
09:RAP.!KONTRC.

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 6.1 C
ovenfor.

6.11 Opkaldsforsøg
Her bestemmer du hvor mange opkaldsforsøg, modemet
vil foretage for, at skabe forbindelse til kontrolcentralen.
Valgmuligheder: 2, 4, 8, 12 og 16 forsøg.
Ved valg af lokation nr. 10, viser displayet:
10:OPKALDSFORSØG

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 6.1 C
ovenfor.

6.12 Første private telefonnr.
Her kan du indtaste det første private telefonnr., som
alarmcentralen skal rapportere de valgte begivenheder
til.
Ved valg af lokation nr. 11, viser displayet:
11:1.PRIVAT

TLF.

Indtast det første private telefonnr., hvortil rapport skal
sendes, som beskrevet i afsnit 6.1 D ovenfor.

6.13 Andet private telefonnr.
Her kan du indtaste det andet private telefonnr., som
alarmcentralen skal skal rapportere de valgte
begivenheder til.
Ved valg af lokation nr. 12, viser displayet:
12:2.PRIVAT

TLF.

Indtast det andet private telefonnr., hvortil rapport skal
sendes, som beskrevet i afsnit 6.1 D ovenfor.

6.14 Tredje private telefonnr.
Her kan du indtaste det tredje private telefonnr., som
alarmcentralen skal rapportere de valgte begivenheder
til.
Ved valg af lokation nr. 13, viser displayet:
13:3.PRIVAT

TLF.

Indtast det tredje private telefonnr., hvortil rapport skal
sendes, som beskrevet i afsnit 6.1 D ovenfor.

6.15 Telefonbesked type
Her bestemmer du om rapportering til private telefonnr.,
skal afgives via tonesignal eller tale.
Valgmuligheder: TONE og STEMME.
Ved valg af lokation nr. 14, viser displayet:

14

14:TLF.BESKED

Her bestemmer du hvor mange opkaldsforsøg modemet
skal foretage for, at skabe forbindelse til den kaldte
person (privat telefon).
Valgmuligheder: 1, 2, 3 og 4 forsøg.
Ved valg af lokation nr. 15, viser displayet:
15:PRIVAT

FORSØG

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 6.1 C.

6.17 Begivenheder rapporteret til private
telefoner
Her bestemmer du hvilke begivenhedsgrupper, som skal
rapporteres til private telefoner.
Valgmuligheder: & ALT & ALARM + PROBLEM &
ALARM + F/T & ALARM & PROBLEM & F/T & INGEN
RAPPORT.
Bemærk: ”ALT” inkluderer ikke problemmeddelelse, som
ikke rapporteres til private telefoner.
Ved valg af lokation nr. 16, viser displayet:
16:RAP.!TLF.

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 6.1 C
ovenfor.

6.18 Telefon bekræftelse
Her bestemmer du, om systemet anvender enkeltbekræftelse eller alt-bekræftelse funktion, når der
rapporteres til private telefonnr.
Bemærk: I enkelt-bekræftelses funktionen, er modtagelse og bekræftelse af et signal fra en enkelt telefon
tilstrækkelig til, at betragte den aktuelle begivenhed som
modtaget og opkaldet afsluttes. De resterende telefonnr.
fungerer således alene som backup telefoner.
I alt-bekræftelse funktionen, skal der modtages bekræftelsessignal fra hver enkelt telefon, før den aktuelle
begivenhed anses som korrekt rapporteret.
Valgmuligheder: ENKELT-BEKR. og ALT-BEKR..
Ved valg af lokation nr. 17, viser displayet:
17:TLF

BEKRÆFT.

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 6.1 C
ovenfor.

6.19 Personsøger telefonnr.
Her kan du indtaste telefonnr. på den personsøger, som
du ønsker at alarmcentralen skal rapportere til (hvis
nogen).
Ved valg af lokation nr. 18, viser displayet:
18:PERSONS.

TLF

Indtast personsøgerens telefonnummer som beskrevet i
afsnit 6.1 D ovenfor.

6.20 Personsøger PIN kode
Her skal du indtaste personsøgerens PIN kode – en
digital sekvens, som fungerer som personsøgerens
adresse. Personsøger-udbyderens computer har brug for
nogle informationer for, at lede en meddelelse direkte til
en specifik personsøger. PIN sekvensen går forud for
den digitale meddelelse, som PowerMax sender til

DD5450P

personsøgeren for at rapportere en begivenhed. Den kan
✶ eller #).
indeholde cifre, mellemrum og specielle tegn (✶
Kontakt personsøger udbyderen for, at få informationer
om hvad personsøgerens PIN kode består af.
Ved valg af lokation nr. 19, viser displayet:
19:PERSONS.

PIN

Vigtigt! I denne lokation, kan de specielle tegn indtastes
således:
For at
indsætte

Indtastnings
sekvens

Displayet viser

✶
<#> ⇒ <1>
B
#
<#> ⇒ <2>
C
5 sek pause <#> ⇒ <3>
D
Indtast personsøgerens PIN kode (op til 16 cifre, incl.
specielle tegn, afhængig af personsøgerens system
protokol).

6.21 Rapportering til en personsøger
Her bestemmer du hvilke begivenhedsgrupper, som skal
rapporteres til personsøgeren.
Valgmuligheder: & ALT & ALARM + PROBLEM &
ALARM + F/T & ALARM & PROBLEM & F/T & INGEN
RAPPORT.
Ved valg af lokation nr. 20, viser displayet:
20:RAP!PERSONS.

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 6.1 C
ovenfor.

21:NYLIG

LÅST

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 6.1 C
ovenfor.

6.23 Fjernbetjeningsadgang
Her gives du tilladelse eller nægter adgang til systemet
samt at udøve kontrol over systemet via telefonen.
Valgmuligheder: FJERNBETJ. TIL og FJERNBTJ. FRA
Ved valg af lokation nr. 22, viser displayet:
22:FJERNBTJ.ADG.

Vælg den ønskede indstilling som forklaret i afsnit 6.1 C
ovenfor.

6.24 Download kode
Her programmerer du den 4 cifrede kode, som skal
anvendes til password, ved downloading af oplysninger
til PowerMax hukommelse.
Ved valg af lokation nr. 23, viser displayet:
23:DOWNLOAD

KODE

Indtast den 4-cifrede kode som beskrevet i afsnit 6.1 D
overfor.
Advarsel! Anvend ikke ”0000” – denne kode er ikke
gyldig.
Når alle 23 kommunikationsparametre er defineret, kan du
fortsætte med at definere udgangs parametrene (se
afsnit 7).
Hvis du på dette sted ønsker, at vende
tilbage til montørmenuen, tast <AWAY>.
Dette vil føre dig tilbage til:

6.22 Nylig tilkoblet
Her aktiverer henholdsvis afbryder du ”nylig tilkoblet”
rapport, som sendes til kontrolcentralen, hvis alarmen
opstår indenfor 2 minutter fra udløbet af udgangsforsinkelsen.
Valgmuligheder: NYLIG TILK.TIL og NYLIG TILK.FRA

<OK>

FOR

AFSLUT

Du kan nu gennemse og vælge et af de
øvrige menupunkter i montørmenuen (ved at
taste <NÆSTE> eller <BACK>).

Ved valg af lokation nr. 21, viser displayet:

7. DEFINERING AF UDGANGSPARAMETRE
7.1 Indledning
A. Funktionsbeskrivelse
Denne funktion giver mulighed for at vælge begivenheder
og betingelser, under hvilke den programmerbare PGM
udgang skal fungere.
Der er to forskellige hukommelseslokationer i dette menupunkt, som hver især anvender forskellige programmeringsmetoder:
& Multi-valgs lokationer: Disse hukommelseslokationer
giver mulighed for at vælge mellem adskillige
muligheder (se C nedenfor for programmeringsprocedurer).
& Nummer lokationer: Disse hukommelses lokationer
accepterer en sekvens af cifre (telefonnumre,
kontonumre etc. - se D nedenfor for programmeringsprocedurer) .
Hvis du ønsker et fuldt overblik over hele
programmeringsprocessen, se figur 5. Du kan endda
anvende figuren som din eneste vejledning under
programmeringen, i stedet for den beskrevne trinvise
procedure.
B. Adgang til ”DEF. UDGANG” hukommelses-lokation
& Når du er i montørmenuen (se afsnit 1), viser displayet:
”1. NY MONTØRKODE”.
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& Tast <NÆSTE> indtil det 6. menupunkt vises:
6.

DEF.

UDGANG

& Tast <OK>. Den første hukommelseslokation vises:
01:DEF.

PGM-UDG.

Der er to undermenupunkter: DEF. PGM-UDG. og
DEF: X-10 (anvendes IKKE i Danmark). Du kan skifte
mellem dem ved at taste <NÆSTE>, men det er KUN
DEF. PGM-UDG. DER KAN ANVENDES I DANMARK.

C. Programmering af multi-valgs lokationer
Når en mulit-valgs lokation vælges, vises nummer og navn
på lokationen i displayet, som vist her:
TIL

V/TILKOBL.

Når du taster <OK>, vil den aktuelt valgte mulighed blive
angivet med en mørk boks i højre side.
TIL

V/TILKOBL.

Hvis du ønsker denne mulighed, tast <OK>.
Succesmelodien lyder og nummer og navn på den aktuelle
hukommelseslokation vises igen.
Hvis du ikke ønsker denne, gennemse de øvrige
muligheder ved at taste <NÆSTE> eller <BACK>
gentagene gange.
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Figur 6. Oversigt over DEF. UDGANG

Muligheder, som ikke er gemt/valgt vil have en blank plads
(i modsætning til den mørke boks) i højre side, som vist:
FRA

V/TILKOBL.

For at vælge en af de muligheder, som ikke aktuelt er
valgt/gemt, tast <OK>. En mørk boks dukker op i højre side.
Tast <OK> igen og dit valg vil blive gemt –
succesmelodien lyder og nummer og navn på den aktuelle
hukommelseslokation vises igen i displayet.
D. Programmering af nummer lokationer
Hvis der optræder numeriske lokationer, henvises der til
de detaljerede procedurer beskrevet i det følgende.

7.2 PGM Udgangskontrol

& TIL V/TILKOBL.: aktiveres ved tilkobling og afbrydes
ved frakobling.
& TIL V/HUKOMM.: Pulsering TIL/FRA under registrering af en alarm I hukommelsen; konstant TIL efter
frakobling og FRA ved sletning af hukommelsesindikationen.
under

indgangs-

og

& TIL V/HÅNDSEND: aktiveres ved, at taste funktionsknappen (AUX) på håndsenderen – under forudsætning af, at ”PGM” er valgt i lokation 16 under
”DEF.BRUGERF.” menupunktet.
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& TIL V/ZONER: aktiveres ved forstyrrelse i 3 valgfrie
zoner, uafhængig af om systemet er til- eller frakoblet.
Varighed af aktiveringen afhænger af hvad der er valgt
i lokation 19 i ”DEF.BRUGERF.” menupunktet.
Bemærk: PGM udgangen kan programmeres til at blive
aktiveret af enhver kombination af de anførte faktorer.
A. Ved tryk på <OK> mens menupunktet “6. DEF.
UDGANG” vises, skifter displayet til:
DEF.

PGM-UDG.

B. Tast <OK>. Displayet skifter til:

Her bestemmer du hvilke faktorer, som skal aktiverer
PGM udgangen. De forskellige muligheder er:

& TIL V/FORSINK.: aktiveres
udgangsforsinkelser.

& TIL V/TIMER: aktiveres og afbrydes på indstillede
tidspunkter.

TIL

V/TILKOBL.

C. Vælg den ønskede (JA eller NEJ) som forklaret i afsnit
7.1 C ovenfor. Når det er sket, tast <NÆSTE> for at
vælge næste punkt i menuen.
D. Fortsæt på samme måde gennem de næste 3
menupunkter (TIL V/HUKOMM., TIL V/FORSING. og
TIL V/HÅNDSEND) for at vælge den ønskede
indstilling. Derefter tastes <NÆSTE> og displayet
skifter til:
TIL

V/TIMER

E. Tast <OK>. Displayet viser
START-

TT:MM

A
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F. Tast <OK>. Displayet skifter til:
START-

00:00

A

G. Indtast det tidspunkt, hvor du ønsker at udgangen skal
aktiveres.
Bemærk: AM (00:00 – 11:59) og PM (12:00 – 25:59)
vælges ved at taste henholdsvis “#” og “✶“.
Når tidspunktet er korrekt angivet i displayet, uanset
markørens
position,
tast
<OK>
to
gange.
Succesmelodien lyder og displayet skifter til: ”START TT:MM”
H. Tast <NÆSTE>. Displayet viser nu:
STOP-

TT:MM

P

I. Tast <OK>. Displayet skifter til:
STOP-

00:00

K. Tast <HOME> for at vende tilbage til “TIL V/TIMER” og
derefter <NÆSTE>. Displayet viser:

P

J. Indtast det tidspunkt, hvor du ønsker udgangen skal
afbrydes. Når tidspunktet er korrekt angivet i displayet,
uanset markørens position, tast <OK> to gange.
Succesmelodien lyder og displayet skifter til: ”STOP TT:MM”

TIL

V/ZONER

L. Tast <OK>. Displayet viser
A-ZONE

M. Tast <OK>. Displayet skifter til:
A-ZONE

___00_

N. Indtast nummeret på den første zone, som du ønsker
skal aktivere PGM udgangen, og tast derefter <OK> to
gange. Displayet skifter til ” A-ZONE”.
O. Tast <NÆSTE> for at vælge “B – ZONE” og gentag trin
L til N for den anden zone. Når dette er gjort vender
displayet tilbage til: “B- ZONE”.
P. Tast <NÆSTE> for at vælge “C - ZONE” gentag trin L
til N for den tredje zone. Når dette er gjort vender
displayet tilbage til: “C- ZONE”.
Q. Tast <HOME> for at vende tilbage til “TIL V/ZONER”
og derefter <HOME> igen. Displayet viser:
DEF.

PGM-UDG.

8. OPTAGE TALEBESKED
8.1 Beskrivelse og aktivering af
funktionen
Denne funktion giver mulighed for at indtale en kort
talebesked med 2 formål:
• Hus identitet er en meddelelse som automatisk
afspilles, når en begivenhedsrapport afgives til private
telefoner.
• 3 valgfrie zonenavne kan indtales og tilknyttes
specifikke zoner. Disse navne er nyttige hvis ingen af
de 26 fastsatte zonenavne er egnet til en given zone
(se afsnit 4.2, trin G).
For at aktivere optage-funktionen, fortsæt således:
A. Når du er i montørmenuen (se afsnit 1), viser displayet:
”1. NY MONTØRKODE”.
B. Tast <NÆSTE> indtil det 7. menupunkt vises:
7.

OPTAG

BESKED

8.2 Indtalningsprocedure
Når du er i OPTAG BESKED funktionen, kan du nu
indtale hus identitet.
A. Tast <OK>. Displayet skifter til:
HUS

IDENTITET

B. Hold <2> tasten nedtrykket indtil displayet kort viser:
OPTAG

BESKED

Straks herefter, skifter displayet til:
TAL

NU

C. Slip ikke <2> tasten og påbegynd straks talebeskeden
i mikrofonen på centralen. De mørke bokse vil langsomt
forsvinde en efter en, fra højre mod venstre. Når den
sidste boks forsvinder (10 sekunder senere) vil
følgende meddelelse blive vist:
INDTAL.AFSLUTTET

D. Slip <2> tasten. For at checke meddelelsen, tast <5>
og lyt til beskeden.
E. Tast <NÆSTE>. Displayet skifter til:
BRUGER

OPS.

#1

F. Indtal det første valgfrie zonenavn på samme måde
som forklaret i trin B til D ovenfor.
G. Tast <NÆSTE> og gentag proceduren for 2. og 3.
zone navn. Når dette er gjort, tast <HOME> for at
vende tilbage til hovedmenuen.
Du kan nu taste <NÆSTE> for at teste systemet (se
afsnit 9).

9. TILSTANDSTEST
9.1 Beskrivelse og aktivering af
funktionen
Denne funktion giver mulighed for at teste funktionen af
alle trådløse detektorer, der anvendes i det beskyttede
område, og indsamle informationer om modtagne
signalstyrker fra hver detektor, samt at gense de
indsamlede oplysninger efter test.
Tilstandstesten er udviklet til at klacificere og rapportere 3
signalniveauer, som angivet i følgende tabel:
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Signal

Buzzer reaktion

Kraftig
God
Dårlig

2 x succesmelodi ( - - - –––– )( - - - ––––)
Succesmelodi ( - - - –––– )
Fejlmelodi ( –––––––– )

For at aktivere tilstandstest funktionen, fortsæt således:
A. Når du er i montørmenuen (se afsnit 1), viser
displayet: ”1. NY MONTØRKODE”.
B. Tast <NÆSTE> indtil det 8. menupunkt vises:
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8.TILSTANDSTEST

Du kan nu udføre en gangtest for, at indhente nye
tilstandsoplysninger, og gense testresultater efter
afslutning af testen.

9.2 Test procedure
Når du har adgang til TILSTANDSTEST funktionen,
fortsæt således:
A. Tast <OK>. Displayet viser
TILSTANDSTEST

B. Foretag gangtest i hele det beskyttede område, sørg for
at alle detektorer udløser alarm. Når en detektor giver
alarm vil zonenavn, nummer og signalniveau blive
angivet som i følgende eksempel:
BADEVÆRELSE
(

Z19

KRAFTIG
(

TILSTANDSTEST

Du kan lytte til buzzerens reaktion på det modtagne
signal, fra hver enkelt detektor, og på den måde blive
informeret om signalniveauet (se tabel i afsnit 9.1). Hvis
buzzeren ikke reagerer, er der ikke modtaget et signal.

i displayet én efter en, startende med zone 1 og
opefter.
FORDØR
(Skiftende i 5 sekunder med)

Z1

DÅRLIG

Og derefter:
DAGLIGSTUE
(Skiftende i 5 sekunder med)

Z2

GOD

D. For at rette fokus af testen på en specifik zone, tast
<OK> indtil signalniveauet for denne zone angives i
displayet. Gentag test af denne specifikke zone (aktiver
den trådløse detektor) indtil du er tilfreds med
resultatet.
Hvis du på dette sted ønsker, at vende
tilbage til montørmenuen, tast <AWAY>.
Dette vil føre dig tilbage til:
<OK>

FOR

AFSLUT

Du kan nu gennemse og vælge en af de
øvrige menupunkter i montørmenuen (ved at
taste <NÆSTE> eller <BACK>).

C. Når testen er afsluttet, kan du gense resultaterne ved at
taste <OK> gentagene gange. Testresultatet dukker op

10.
10. BRUGERFUNKTIONER
Denne funktion giver dig en genvej til brugerfunktionerne
og den almindelig brugerprogrammeringsmenu. Du kan:
• Programmere det 4. (følg-mig) telefonnr.
• Programmere brugerkoder
• Vælge talefunktion

• Indstille alarmcentralens ur
• Indstille alarmcentralens dato
Der henvises til brugervejledningen
oplysninger.

for

nærmer

11.
11. AFLÆSNING AF BEGIVENHEDSJOURNAL/
BEGIVENHEDSJOURNAL/LOG
11.1 Beskrivelse af begivenhedsjournal/log
Alle begivenheder bliver gemt i en journal, som indeholder
op til 100 handlinger. Du kan komme ind i denne journal
og gense de enkelte begivenheder én efter en og derefter
drage tekniske og funktionelle konklusioner.
Hvis journalen er ”fyldt op” (antallet af begivenheder
overstiger 100) fortsætter PowerMax med, at acceptere
nye begivenheder på bekostning af de gamle
begivenheder – de ældste begivenheder slettes, når der
registreres nye.
Tidspunkt og dato gemmes for hver enkelt begivenhed.
Når journalen gennemses, vises begivenhederne i
kronologisk rækkefølge – fra de seneste til de ældste. På
grund af den begrænsede plads i displayet, beskrives
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begivenheden først derefter dato og tidspunkt. De to
skærmbilleder vises skiftevis adskillige gange, indtil du
taster <OK> for, at skifte til en ældre begivenhed, eller
indtil udløbet af en 4 minutters periode (”ikke flere
handlinger”), hvorefter systemet vender tilbage til normal
funktion.
Adgang til journalen gives ved at taste stjernetasten ()
))
og ikke gennem den almindelige montørmenu.
Hvis du ønsker et fuldt overblik over hele programmeringsprocessen, se figur 7. Du kan endda anvende
figuren, som din eneste vejledning under gennemgangen af journalen, i stedet for den beskrevne
trinvise procedure.
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Figur 7. Anvend begivenhedsjournalen

11.2 Aflæsningsprocedure
For at aflæse journalen, fortsæt således:
A. Når systemet er i normal funktion, tast stjernetasten ())
Displayet skifter til:
KODE

_

_

_

_

B. Indtast den aktuelle montørkode. Hvis koden er korrekt,
vil succesmelodien lyde og displayet viser:
JOURNAL

Vigtigt! Hvis der indtastes forkert kode 3 gang i træk,
vil en 30 sekunders blokade af tastaturet indtræde.
C. Tast <OK>. Den seneste begivenhed vil blive vist. Hvis
den seneste alarm var i zone 13, vil displayet vise:
Z13

ALARM

Og derefter:

09/02/99

3:37P

De to skærmbilleder vil blive vist på skift, indtil du taster
<OK> igen, for at skifte til næste begivenhed eller indtil
journaltiden udløber (4 minutter).
D. Tast <OK> så mange gange, som det er nødvendigt,
for at du har set de oplysninger, som du ønsker.

11.3 Slet begivenhedsjournal
A. Fra en hvilken som helst placering i journalen, tast
<NÆSTE>. Displayet skifter til:
SLET

JOURNAL

B. Tast <OK>. Displayet skifter til:
<OFF>

FOR

SLET

C. Tast <OFF>. Succesmelodien lyder og displayet skifter
til:
<OK>

FOR

AFSLUT

Bemærk: Hvis du skifter mening inden du taster
<OFF>, tast <HOME> eller <AWAY>. Dette vil også
føre dig til “<OK> FOR AFSLUT” uden at slette
begivenhedsjournalen. Taster du <NÆSTE> vil du
vende tilbage til “SLET JOURNAL”.
D. Tast <OK>. Systemet vil vende tilbage til normal
funktion.

• For at slette begivenhedsjournalen,
henvises til afsnit 11.3.
• For at afslutte journalen:
Tast <HOME> eller <AWAY> fra en hvilken
som helst placering i journalen. Displayet
viser
<OK>

FOR

AFSLUT

- Tast <OK>. Systemet vender tilbage til
normal funktion.

DD5450P
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APPENDIX A. BEGIVENHEDSKODER
Contact ID begivenhedskode

SIA begivenhedskode

Kode

Definition

Code

Definition

101
110
120
121
122
123
131
132
134
137
301
302
321
344
350
351
381
383
384
401
406
408
441
456
459
570
602
607
641

Nødkald
Brand alarm
Panik alarm
Overfald
Tavs alarm
Akustisk alarm
Alarm i perimeterzone
Alarm i Indvendig zone
Indgang/udgang
Sabotage
Strømsvigt
Svagt backupbatteri
Klokke 1
RF-jamming/støj
Kommunikationsfejl
Fejl på telefonledningen
RF overvågningsproblem
RF detektor sabotage
RF detektor med svagt batteri
Til-/frakobling af bruger
Alarm annullering af bruger
Hurtig tilkobling
Nat til-/frakobling
Delvis tilkobling
Nylig tilkoblet
Isolering
Periodisk testrapport
Gangtest funktion
Opsynsproblemer

AR
AT
BA
BB
BC
BR
BT
BZ
CF
CL
CR
FA
FR
HA
LR
LT
OP
PA
QA
RP
RX
RY
TA
TR
XR
XT
YR
YT
YX

AC Restore
AC Trouble
Burglary Alarm
Burglary Bypass
Burglary Cancel
Burglary Restore
Burglary Trouble / Jamming
Missing Supervision
Forced Closing
Closing Report
Recent Close
Fire Alarm
Fire Restore
Holdup Alarm (duress)
Phone Line Restore
Phone Line Trouble
Opening Report
Panic Alarm
Emergency Alarm
Automatic Test
Manual Test
Test Off Normal
Tamper Alarm
Tamper Restore
Sensor Battery Restore
Sensor Battery Trouble
System Battery Restore
System Battery Trouble
Service Required

4/2 Begivenhedskoder
Alarmer
Zone Nr. ➜

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. ciffer
2. ciffer

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

4
A

4
B

4
C

4
D

4
E

4
F

Zone Nr. ➜

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1. ciffer
2. ciffer

5
1

5
2

5
3

5
4

5
5

5
6

5
7

5
8

5
9

5
A

5
B

5
C

5
D

5
E

5
F

Zone Nr. ➜

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. ciffer
2. ciffer

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

C
7

C
8

C
9

C
A

C
B

C
C

C
D

C
E

C
F

Zone Nr. ➜

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1. ciffer
2. ciffer

D
1

D
2

D
3

D
4

D
5

D
6

D
7

D
8

D
9

D
A

D
B

D
C

D
D

D
E

D
F

Restorals
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Overvågningsproblemer
Zone Nr. ➜
1. ciffer
2. ciffer

1
6
1

2
6
2

3
6
3

4
6
4

5
6
5

6
6
6

7
6
7

8
6
8

9
6
9

10
6
A

11
6
B

12
6
C

13
6
D

14
6
E

Zone Nr. ➜
1. ciffer
2. ciffer

16
7
1

17
7
2

18
7
3

19
7
4

20
7
5

21
7
6

22
7
7

23
7
8

24
7
9

25
7
A

26
7
B

27
7
C

28
7
D

29
7
E

Zone Nr. ➜
1. ciffer
2. ciffer

1
8
1

2
8
2

3
8
3

4
8
4

5
8
5

6
8
6

7
8
7

8
8
8

9
8
9

10
8
A

11
8
B

12
8
C

13
8
D

14
8
E

Zone Nr. ➜
1. ciffer
2. ciffer

16
9
1

17
9
2

18
9
3

19
9
4

20
9
5

21
9
6

22
9
7

23
9
8

24
9
9

25
9
A

26
9
B

27
9
C

28
9
D

29
9
E

15
6
F

Svagt batteri
15
8
F

Tvungen tilkobling – 8 brugere
Bruger Nr. ➜
1. ciffer
2. ciffer

1
A
1

2
A
2

3
A
3

4
A
4

5
A
5

6
A
6

7
A
7

8
A
8

Zone Isolering
Zone Nr. ➜
1. ciffer
2. ciffer

1
A
1

2
A
2

3
A
3

4
A
4

5
A
5

6
A
6

7
A
7

8
A
8

9
A
9

10
A
A

11
A
B

12
A
C

13
A
D

14
A
E

15
A
F

Zone Nr. ➜
1. ciffer
2. ciffer

16
B
1

17
B
2

18
B
3

19
B
4

20
B
5

21
B
6

22
B
7

23
B
8

24
B
9

25
B
A

26
B
B

27
B
C

28
B
D

29
B
E

30
B
F

3
2
3

4
2
4

5
2
5

6
2
6

7
2
7

8
2
8

Panik CP
2
9
Anuller alarm
E
9

Panik / 24 timer - 8 brugere
Bruger Nr. ➜
1
2
1. ciffer
2
2
2. ciffer
1
2

Bemærk: Panik og overfald
deler samme kode.

Nattilkobling (HOME) og fuld tilkobling (AWAY) (lukning)
Bruger Nr .➜
➜
1. ciffer
2. ciffer

1
E
1

2
E
2

3
E
3

4
E
4

5
E
5

6
E
6

7
E
7

8
E
8

2
F
2

3
F
3

4
F
4

5
F
5

6
F
6

7
F
7

8
F
8

Nylig låst
E
C

Frakobling (Åbning)
Bruger Nr .➜
➜
1. ciffer
2. ciffer

1
F
1

Problem
Begivenhed ➜
1. ciffer
2. ciffer

Sikringsfejl
2
C

Begivenhed ➜

Strømsvigt
1
1

1. ciffer
2. ciffer
Begivenhed ➜
1. ciffer
2. ciffer

DD5450P

Sikring genoprettet
2
D

Strøm
genoprettet
1
2

CPU svagt
batteri
1
3

KOMM. Og LINE genoprettet
1
A

RF-støj
2
E

RF-støj genoprettet
2
F

CPU batteri
genoprettet
1
4
Indgang test
1
D

CP
sabotage
1
6

CP sabotage
genoprettet
1
7

Udgang test
1
E

Auto test
1
F

Ikke
aktiv
1
8
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APPENDIX B. PROGRAMMERBARE ZONE TYPER
B1. Indvendige zoner

Indvendige zoner er zoner inde i det beskyttede område
og som ikke har noget at gøre med perimeter zoner.
Deres vigtigste funktion er, at de giver mulighed for at
bevæge sig frit omkring inde i det beskyttede område uden
at aktivere alarmen under forudsætning af, at systemet er
NATTILKOBLET. Personer kan derfor forblive i huset og
frit gå omkring, så længe de ikke forstyrrer en PERIMETER zone.
Når systemet er FULDT TILKOBLET (alle zoner er
beskyttede), vil indvendige zoner aktivere alarmen, hvis de
forstyrres.

B2. Perimeter zoner

Perimeter zoner de zoner der danner den ydre ramme om
det beskyttede område. De er afhængige af detektorer
som beskytter døre, vinduer og vægge. Når zonen bliver
forstyrret ved at åbne døren/vinduet eller gennembryde
muren, vil alarmen straks blive aktiveret

B3. Forsinkede zoner

En forsinket zone har en udgangs- og indgangsforsinkelse
afhængig af systemets programmering. Advarselsbip vil
lyde under disse forsinkelser medmindre du vælger at
gøre dem tavse.
• Udgangsforsinkelse: Udgangsforsinkelsen påbegyndes så snart systemet tilkobles. Forsinkelsen vil give
brugeren mulighed for at forlade det sikrede område via
indvendige zoner eller adgangsvej inden den egentlige
tilkobling effektureres. Når udgangsforsinkelsen starter
vil buzzeren bippe langsomt, når der er 10 sekunder
tilbage af udgangsforsinkelsen vil bippene blive hurtigere.
Powermax har to typer af forsinkelseszoner, for hvilke
forskellige forsinkelsestider kan defineres.
• Indgangsforsinkelse: Indgangsforsinkelsen påbegyndes, så snart brugeren går ind i det beskyttede område
via en specifik adgangsvej (indgangen detekteres af en
detektor i en forsinket zone). For at undgå en alarm, skal
brugeren nå frem til tastaturet via indvendige zoner (som
bliver til ”følgezoner” under indgangsforsinkelsen) og
frakoble systemet inden udløbet af forsinkelsen. Når
indgangsforsinkelsen starter vil buzzeren bippe langsomt, når der er 10 sekunder tilbage af forsinkelsen vil
bippene blive hurtigere.

B4. 24-timers zoner
24-timers zoner anvendes til PANIK alarm, perimeter
detektorer og sabotagealarmer. De aktivere alarmen
uanset om systemet er til- eller frakoblet.
En forsinket zone har en udgangs- og indgangsforsinkelse
afhængig af systemets programmering.
• 24-Timers zone – Tavs. Ved detektering, vil denne
zone aktivere en tavs alarm, hvilket vil sige, at sirenen
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ikke lyder, men PowerMax foretager opkald til telefonnumre og raporterer begivenheden til kontrol- centralen
og/eller private telefoner afhængig af programmeringen.
• 24-Timers zone – akustisk. Ved alarm, aktiveres en
sirene, men PowerMax foretager også opkald til
telefonnumre og raporterer begivenheden til kontrolcentralen og/eller private telefoner afhængig af
programmeringen.

B5. Brand zoner
En brandzone anvendes til røgdetektorer og er konstant
aktiv (brandalarmen aktiveres uanset om systemet er tileller frakoblet). Ved detektering af røg. Vil en pulserende
sirene straks lyde og begivenheden vil blive rapporteret
via telefonlinien.

B6. Ikke-alarm zoner
En ikke-alarm zone tager ikke direkte del i alarmsystemet.
Zonernes hovedfunktion er at udføre fjernbetjeningsopgaver, så som at åbne/lukke en port, aktivere/afbryde
lys og lignende opgaver. Der aktiveres således ikke nogen
alarm i tilknytning til ikke-alarm zoner.
Ved fjernbetjening af elektriske enheder, kan du definere
det ønskede ikke-alarm zone nummer og indlæse en
håndsender eller anden trådløs enhed (detektor) til hver af
disse zoner. Herefter skal du sikre dig, at disse zoner har
tilladelse til at kontrollere PGM udgang, X-10 enheder eller
begge enheder (se afsnit 7). Du kan nu vælge zonerne
(højst 3), som skal kontrollere hver udgang. Udgangen kan
kontrollere den eksterne elektriske enhed.
Bemærk: Enhedskontrol kan også udføres ved at alle
indehavere af håndsendere trykker på AUX knappen.
Denne metode kan anvendes under forudsætning af at du
har programmeret tasten til PGM/X-10 kontrol (se afsnit
5.16) og at PGM udgangen og X-10 enhederne er
programmeret til at blive kontrolleret af håndsendere (se
afsnit 7).

B7. Nødkaldszoner
Du kan udstyre handicappede, syge eller ældre mennesker med en armbåndsender/smykkesender. I nødstilfælde kan de trykke på senderen og dermed få PowerMax
til at aktivere et nødkald til kontrolcentralen eller private
telefoner afhængig af programmeringen.
For at anvende denne funktion skal du blot definere de
ønskede antal zoner som nødkaldszoner og indlæse
håndsenderen til de respektive zoner. Når dette er gjort
skal superbrugeren uddele håndsenderne til de potentielle
brugere.
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