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1. FUNKTIONSBESKRIVELSE

Automatisk alarm ved sabotage og strømsvigt
(også i frakoblet tilstand).

Enheden benyttes til styring af relæ og data/alarmoverførsel via GSM - nettet. GSM-modem og antenne
er indbygget.

Nøddrift ved strømsvigt med ACCU.
Oprettelse af ur til:

Enheden kan programmeres med egne alarmtekster
via SMS eller via PC’ ens COM-port og det medfølgende ”Quick-setup” program.

 Tidsstyret til/frakobling
 Styring af statusmeddelelser
 Tidsangivelse i log
 Status med kvarters intervaller
 Status én gang dagligt
 Status én gang ugentligt (onsdag)
Kommando i tekst på indgange

Som ekstraudstyr findes:
• Ekstern antenne med 2,5 m. kabel
(Profort nr. 3690003)

•

3,6V genopladeligt li-ionbatteri til nøddrift
(Profort nr. 009010)

•

Opdeling af alarmer i 8 zoner

Temperaturprobe
(Profort nr. 007995)

•
•

Log: 256 hændelser

IR-forlænger, 2m
(Profort nr. 009065)

Datakommunikation med PLC via RS 232

Udvidet PC-program “Basis” til mange
opsætninger på PC

Variabel filtertid for indgang: 10 sek. til 30 min.
Forsinkelse af alarm i 30 sek. ved til/frakobling

(Profort nr. 007272)

•

Batteripakke 18 Ah, til et års drift

Styring af enheden via makroer

(Profort nr. 007272)

Funktionstegning

Funktionsoversigt

1 digital indgang
• slutte (NC) / bryde (NO)
• Gnd/24V DC
1 analog indgang
• 0-10 V
• 0-20 mA
• PT100
• Profort temperaturføler
• som digital indgang
1 relæ-udgang
• Fjernaktivering med SMS og DTMF
• Aktivering ved alarm på indgang (fra 10
sek. til 16 min.) eller følger indgang.
Afsendelse af alarmer op til 25 modtagere
• som SMS beskeder
• som taleopkald med DTMF-toner
• som e-mail (operatørafhængigt)
Kvittering for alarm med # under afspilning
(opkaldsliste afbrydes).
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3. Monter udgang: Relæ-udgang er potentialefri
kontaktsæt, der brydes (NO) eller sluttes (NC) vha.
instruktioner. Før opstart er relæ brudt.

2. MONTERING
Enheden har indbygget GSM-modem. Almindelige
typer GSM SIM-kort kan benyttes, dog ikke 3G kort.
Det anbefales at benytte SIM-kort med abonnement
og ikke taletidskort, da sidstnævnte ofte har en
udløbsdato efter f.eks. 6 mdr.
Klargør enheden
1. Løft frontpanelet af enheden.
Husk enheden skal være slukket!
2. Forbind udgang og indgange til enheden.
Anvend helst 0,25Ø – gerne kraftigere.
Monter SIM-kort
3. Indsæt det SIM-kort, der
ønskes anvendt, i en GSMmobiltelefon.

4. Monter digital indgang:
Aktivering sker ved tilslutning af enten 0V (gnd)
eller 24VDC på indgangen (ændres via
opsætning). GND eller 24V på indgangen kan
vælges som parameter i PC-software. Fjernes
tilslutningen deaktiveres indgangen.
I begge tilfælde kan afsendes alarm fra enheden.
NB! Den digitale indgang kan også bruges som
til-/frakobling (vippekontakt eller ringetryk) eller
som pulstæller.

4. Kontroller at SIM-kortets
pinkode er 1234 (standard hos flere teleoperatører). Hvis ikke, sæt pinkoden til 1234.
5. Afprøv om der kan ringes/sendes SMS til og
fra kortet.
6. Tag SIM-kortet ud af GSM-mobiltelefonen og
monter det i GSM-enheden.

5. Monter den analoge indgang:
Som standard virker den analoge indgang som
alm. digital indgang (alle Dip - switche off).
Ønsker man at tilpasse den analoge indgang til
standard udstyr: 0-10VDC, 0-20 mA eller PT100
probe, skal Dip-switche i GSM-modulet sættes
som vist nedenfor.

7. Kontroller at evt. indgange og
relæ-udgang er korrekt tilsluttet
og placér frontpanelet på
enheden igen.
8. Tilslut enheden til
8-24 V DC. Vent ca. 10 sek., i mens GSMmodem får kontakt til GSM - nettet. Når den
røde lysdiode holder op med at lyse fast ca.
20 sek. efter, er enheden klar.

DIP switch for analog indgang
Digital:
Dip-switch 1-4 off
0-10VDC:
Dip-switch nr. 1 on (øvrige off)
0-20mA:
Dip switch nr. 2 on (øvrige off)
PT100:
Dip switch nr. 3 on (øvrige off)
Profort prober: Dip switch nr. 4 on (øvrige off)

9. Send evt. en SMS med ”1234 OK” og få målt
GSM signalet. Den skal helst være over 25%.
Elektrisk montage
Enheden kan monteres på en DIN-skinne.
1. Benyt evt. ekstern antenne hvis GSMmodtageforhold er dårlige: Skru først den interne
antenne af og monter dernæst ekstern antenne.

Den analoge indgang har 4 Dipswitche. Udstyr og prober
forbindes imellem gnd og Ain.

2. Monter evt. genopladeligt batteri.
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1. Installer driveren, der følger med USBkablet, og følg vejledningen til
produktet.

3. KLARGØRING AF PC
Start med at tilslutte seriel konverter og finde
PC’ ens kommunikationsport nr.

2. Monter USB-kablet i PC’ ens USB-stik.

3.1 Tilslut PC

Bemærk at næste gang du monterer USBkablet i samme COM-port eller en anden
COM-port, kan det tildelte COM-nr. være
ændret.
3.3 Find Com-nr.
Eksempel fra Windows XP
3. Vælg menuen START på din PC.

1. Tilslut enhedens RS232-port til COM1
eller USB stikket på PC. Anvend standard
9 polet (han/hun) serielt kabel eller
benyt evt. en USB til RS 232 seriel
konverter. Nedenfor vises de
forbindelser, der benyttes i et RS232
kabel.

4. Vælg Kontrolpanel > System.
5. Vælg Hardware > Enhedshåndtering.

Minimumskrav, PC:
Windows 95, 32 Mbyte RAM
skærm, 800x600 opløsning.
COM-port el. USB port

6. Vælg Porte.

3.2 Opsæt USB-RS232 seriel
konverter
Når USB kabel tilsluttes PC’ ens USB-stik, tildeler
Windows PC’ en et COM-nr. En PC kan have
flere COM-porte, og tildelingen af COM-nr.
afhænger af hvilken COM-port, der bruges til
opsætning. Det er derfor nødvendigt at
undersøge, hvilket COM-nr. Windows har tildelt
den valgte COM-port.

7. Aflæs USB-to-Serial Comm. Port
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4. INSTALLATION PC-PROGRAM
Efter at det tildelte COM-nr. er identificeret
startes PC-programmet til opsætning af
enheden.
Installer setup-programmet på PC’ en:
1. Kontroller at enhedens com-port er
sluttet til den valgte COM-port eller USBstikket på
din PC.

Efter indtastning af produktnøgle til Quick-setup
vises følgende skærmbillede:

2. Indsæt CD-rom i PC og tryk OK.

6. Vælg den COM-port, som enheden er
tilsluttet. Hvis korrekt COM-port er valgt
ses ”Forbindelse til Modem” i
statuslinjen i nederste venstre hjørne.

Windows foreslår at installere setup-programmet
i C:\Programmer\Profort
For at ændre denne lokation, tryk Change
Directory og vælg den ønskede mappe.

NB! Vises ”Ingen forbindelse” er der
enten valgt en forkert COM-port,
enheden er slukket eller RS232 kablet er
defekt.

3. Tryk på skærm-ikonet øverst til venstre
for at starte installationen
Installationen kører automatisk og tager
ca. 20 sek.

Kommer teksten ’Forbindelse til [produktnavn]’
ikke frem, skal du kontrollere, at den
rigtige com-port er valgt.
7. Tryk på ’Tilbage’ tasten. Ud for feltet
Kommunikationsport vælges i listen af
ledige com-porte. Kun ledige com-porte
er vist.
8. Tryk på ’Næste’ og du guides trin for trin
igennem opsætningsprogrammets 4
faneblade (se: Opsætning Quick set-up).

4. Start setup-programmet på PC'en. Vises
”Version conflict” så vælg nyeste
udgave.
5. Indtast produktnøgle i vinduet
’Produktnøgle’, der vises automatisk:
Produktnøglen vises på forsiden af
CD-ROM’ en.
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5. OPSÆTNING MED ”QUICK-SETUP”
Start Quick set-up på PC’en og følg opsætningen igennem programmets 4 faneblade. Opsætningen lagres
i enhedens ’flash memory’ og bibeholdes, hvis enheden bliver strømløs.
Faneblad 1: Modem

Nuværende password: Enhedens password. Ved opstart skal standard passwordet 1234 benyttes.
Husk at pinkoden på SIM-kortet i enheden også skal være 1234 ved opstart.
GSM-nummer:

Her angives tlf. nr. på SIM-kortet i enheden (valgfrit med mindre ur-funktionen
benyttes).

Nyt password:

Kun tal – ikke bogstaver (4 tal). Her indtastes evt. nyt password. PIN-koden på
SIM-kortet ændres tilsvarende. Ønskes password deaktiveret skal nyt password
være: 0000.

ID:

Tal eller bogstaver. Her indtastes evt. et ID på enheden (max. 32 tegn), som kan
sendes med alle alarmer. Angives intet ID, vil password også blive ID.
NB! Passwordet benyttes for at kunne sende kommandoer til enheden.
ID medsendes fra enheden ved alarm. Hvis ID ikke er udfyldt, bliver
password også til ID.

Faneblad 2: Modtager(e)
Der kan oprettes i alt 25 modtagere/telefonnumre.
Afsendelse af alarm
Alarmbesked kan sendes som enten SMS, DTMF eller E-mail. Ønskes f.eks. både SMS og opkald med
DTMF, er det nødvendigt at oprette det samme tlf. nr. to gange. Et telefon. nr. kan være på max. 15 cifre.
En E-mail adresse kan være på max. 48 tegn.
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Zone
I ’Zone’ (valgfri) angives om alle alarmbeskeder skal videresendes til det aktuelle tlf. nr., eller om det
aktuelle tlf. nr. kun skal ringes op ved alarm fra en bestemt zone (0-7). Kun én zone kan angives. Hvis det
samme tlf. nr. skal ringes op ved alarm fra f.eks. 2 zoner, skal det aktuelle tlf. nr. oprettes to gange. Hvis
’Zone’ står blank, modtages alarm fra alle zoner. Feltet ’Zone’ forsvinder, når feltet ’Godkend’ er vinget
af.
Godkendelse af telefonnumre
Hvis et eller flere telefonnumre vinges af i feltet ’Godkend’, accepterer enheden kun SMS og opkald fra
disse numre.
NB!: Hvis der er fejl i det godkendte telefonnummer er det nødvendigt at sætte kabel på for at få kontakt
til enheden.

Faneblad 3: Indgang
Hvis ikke enheden kodes med brugerdefinerede tekster, sender enheden følgende standardbeskeder ved
alarm:
• S0 : Slutte/lukke på digital indgang
• B0 : Bryde/åbne på digital indgang
Ønskes burgerdefinerede tekster, kan disse kodes ind ved hjælp af medfølgende program ”Quick-setup”.
Tast evt. F1 for hjælp til opsætning.
Tekst på digital indgang
I fanebladet ’Indgang’ defineres den tekst (max. 64 tegn), der skal vises, når tilstanden på indgangen
ændres.
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Det er ikke nødvendigt også at angive en tekst for sluttet tilstand, hvis man selv tilser den aktiverede
udgang. Men det kan være en fordel, hvis man fjernt fra den aktiverede udgang ønsker en tilbagemelding
om, at f.eks. et vandingsanlæg er blevet tilset og igen fungerer normalt.
Ønskes alarm sendt fra indgangen, kun hvis den har en tekst, skal der i ’Send kun alarm hvis tekst er
oprettet’ vælges enten ID + Tekst (returnerer enhedens ID samt alarmtekst) eller Tekst (returnerer kun
alarm tekst. Dermed frasorteres indgangen , hvis den er ”blank”.
Hvis ’Send kun alarm hvis tekst er er oprettet’ er tom, sendes alle alarmer, hvad enten tekst er oprettet
eller ikke.

Zone
’Zone’ er valgfri og kan benyttes til at opdele alarmer i kategorier, f.eks. digital indgang i zone 1 og
analog indgang i zone 2.
Filter
Hvis ’filter’ er valgt, vil alarm kun blive sendt, hvis tilstanden har været konstant i filtertiden. Se
beskrivelse af filter tiden nedenfor.
Analog indgang
Enheden har 1 analog indgang, hvortil kan knyttes teknisk udstyr til at måle en eksakt værdi, f.eks. en
temperatur. I feltet ’Type’ vælges måleudstyr (0-10V, 0-20mA, PT 100, Profort 007995, Profort 007990)
Udfyldes typefeltet ikke, virker den analoge indgang som en digital indgang.
For 0-10V og 0-20mA definerer man selv de ønskede værdier for volt og milliampære. (fra –999 til +999).
Decimaler er ikke tilladt.
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Eksempel:
I Skala (min max) skal værdierne for 0V og 10V defineres. ’Min’ svarer til 0V, og ’Max’ svarer til 10 V
(standardindstilling). Definer f.eks. at –20ºC svarer til 0V og 60ºC til 10V. For det øvrige måleudstyr er
værdierne angivet med faste værdier, som dog kan ændres.
I Alarm (min max) skal det tilladte interval defineres. Definer f.eks. min. til 0ºC og max til 30ºC. Hvis
værdien bliver mindre eller større end værdierne defineret i Alarm (min/max), sendes en alarmtekst (max.
64 tegn). Eksempelvis hvis temperaturen falder til under 0ºC eller stiger til 31ºC. Beskeden vises bl.a. i
indbakken eller evt. på mobiltelefonens display.
Ok tekst (max. 64 tegn) sendes, når værdien igen ligger mellem Alarm min og max. Ønsker man en
måling oplyst, f.eks. en temperatur i et lokale, sender man en forespørgsel til enheden via SMS med
kommandoen V1 R
Opsætning af digital indgang
’Digital indgang anvendes til fra/- tilkobling’: Vælg hvordan der skal ændres tilstand på indgangen. Enten
’Niveau’ (niveaustyring) eller ’Puls’ (pulsstyring). Hvis blank fungerer indgangen som normal
alarmindgang.
’Digital indgang anvendes som pulstæller’: Hvis denne funktion er valgt, bruges den digitale indgang til
pulstælling. Ved blank fungerer indgangen som normal alarmindgang.
’Filtertid: Angiver variabel filtertid for digital indgang. I feltet ’Filter’ vælges, om indgangen skal bruge
den angivne filtertid. Vælg mellem 10 sek., 20 sek., 40 sek., 1 min., 2 min., 4 min., 8 min., 15
min. og 30 min.
’Send kun alarm hvis tekst er oprettet’: Såfremt tekst er oprettet på indgangen, sendes alarm. Hvis
tekstfeltet er blank frasorteres alarm. Ved ’ID + Tekst’: sender tilstand, ID og tekst. Ved ’Tekst’:
sender kun tekst. Alarmteksten kan evt. tilpasses til at interface til pager-systemer eller CCTV
via den serielle port.
’Aktivering af digital indgang’: Den digitale indgang kan opsættes som GND eller 24 VDC mode. I GND
mode aktiveres indgangen ved tilslutning til 0 VDC (GND) og sluttet tilstand opnås. Fjernes
tilslutningen opnås brudt tilstand. I 24 VDC mode aktiveres indgangen ved tilslutning til 24 VDC
og sluttet tilstand opnås. Fjernes tilslutningen opnås brudt tilstand.
Den digitale indgang er enten i gnd eller 24 VDC mode.
Kommandoafvikling i tekstfelt
Det er muligt at skrive en eller flere kommandoer i tekstfeltet for den digitale indgang, således at der
både sendes en SMS-besked og samtidigt udføres en kommando ved en ændring af tilstanden på den
digitale indgang.
Kommandoer forrest i tekstfeltet bevirker, at kommandoen udføres, også hvis enheden er frakoblet. Står
kommandoer sidst i tekstfeltet, udføres kommando ikke ved frakobling.
Eksempel på kommando i tekst:
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I dette eksempel bevirker kommandoen OK, at enheden sender den aktuelle GSM signalstyrke til samtlige
telefonnumre, når den digitale indgang brydes, f.eks. ved tryk på en knap. Modtagerne får en SMS med
signalstyrken i procent.
Hvis der ikke ønskes besked, når den digitale indgang skifter tilbage fra brudt til sluttet tilstand, skal der
ikke være tekst i feltet ”Tekst når indgang sluttes”.



Ved brug af flere kommandoer adskilles
disse med et semikolon.
Kommandoer starter med < og slutter med > ,
f.eks.: <S0;B0> vil slutte relæ 0 og derefter bryde det.

Eksempel på opkaldsstyring:
Kartoteket indgang kan også benyttes til at styre opkald. I modtagerkartoteket oprettes først selve
opkaldslisten til vagtplanen:

Hvis én person skal modtage både en SMS og et opkald med DTMF, oprettes det samme telefonnummer
to gange i opkaldslisten, f.eks. således at Peter har position 1+2 (+4511111111) og Jens har position 3+4
(+45 22222222)
Rækkefølgen i opkaldslisten betyder, at alarm sendes til Peter, først som SMS og bagefter som opkald
med DTMF. Dernæst til Jens som SMS efterfulgt af opkald med DTMF.
Eksempel på zonetilkobling:
For at tilkoble en enkelt zone sendes følgende kommando til enheden:

I eksemplet tilkobles zone 1, når den digitale indgang brydes. Kommandoen skal starte med tegnet < og
slutte med tegnet >
For at tilkoble flere zoner ad gangen skrives de pågældende zoner adskilt af semikolon:

I eksemplet tilkobles zonerne 1 til 3, når den digitale indgang brydes. Det er nødvendigt at gentage ON
foran hver zone. I alt 7 zoner (Z0 – Z7) kan tilkobles.
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Faneblad 4: Udgang

Opsætning af udgang
’Aktivering af udgang ved alarm’: angiver om udgangen skal aktivere (slutte) ved alarm og hvor længe.
10 sek., 20 sek., 40 sek., 1 min., 2. min., 4. min. 8 min., 15 min., 9: Uendeligt, Afspejler indgang.
0 angiver at udgang ikke aktiverer. ’Afspejler indgang’ angiver at udgangen afspejler
indgangen, hvis en tekst er oprettet.
’Udgang afspejler fra-/tilkoblet’: Hvis denne funktion er valgt er udgangen sluttet, når enheden er
frakoblet, og brudt, når enheden er tilkoblet. Hvis feltet er tomt, virker relæ som normalt.
’Send besked til modtagere’: Hvis vinget af sendes alarmbesked til godkendte modtagere/ telefonnumre i
opkaldslisten ved fra-/tilkobling af enheden. Hvis blank sendes ikke besked ved fra-/tilkobling.
’Kvittering for kommando’: Hvis vinget af sendes en kvittering på en afsendt kommando til enheden.
Hvis ikke markeret returneres kvittering ikke.
’Send power alarm straks’: Der kan vælges imellem straks, aldrig og efter 30 min. Hvis straks vælges
sendes ’Power alarm’ med det samme i tilfælde af, at den eksterne forsyningsspænding svigter.
Kommer spændingen tilbage, sendes standardteksten ’Power Ok’
Hvis 30 min. vælges kører enheden i 30 min, imens den overvåger, om spændingen kommer
tilbage. Sker dette ikke, sender enheden samme power alarm som før efter 30 min. Næste gang
spændingen kommer tilbage, sendes standardteksten ’Power Ok’.
Vælges aldrig sendes ”power alarm” aldrig.
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Status
’Interval’: Vælg mellem ’Ugentlig’, ’daglig’ og ’Antal kvarter’ for hvor tit, enheden skal sende en
statusbesked fra indgange.
Hvis statusfunktion er aktiveret, sender enheden også statusbesked i frakoblet tilstand.
Gælder for analoge og digitale indgange, som er tekst-defineret. Kan vise sluttet/brudt tilstand,
en analog værdi eller antal pulse.
Hvis der er en kommando i et tekstfelt for den pågældende indgang udføres også kommando,
dvs. foruden at sende statusbesked udføres også en kommando.
’Tidspunkt’: Angiver klokkeslæt for statusbesked om tilstanden på indgange. Ved ’Ugentlig’ (altid onsdag)
og ’Daglig’ angives tidspunktet med TTMM. Ved ’Antal kvarter’ angives antallet af kvarter
mellem statusbeskeder, f.eks. 0004 for hver time.
’Timer’: Angiver tidspunkt for automatisk fra- og tilkobling af enheden. Hvis der kun ønskes automatisk
tilkobling udfyldes ’Frakobling’ ikke. Angives med TTMM.
Udgang
’Brudt’: Angiver normaltilstand af relæ. Hvis udgang skal slutte ved aktivering af alarm, markeres
’Brudt’. Udgangen vil da være brudt ved opstart.
’Sluttet’: Angiver normaltilstand af relæ. Hvis udgang skal bryde ved aktivering af alarm, markeres
’Sluttet’. Udgangen vil da være sluttet ved opstart.
Makroer
’Makronavn’: Her angives en kommando efter eget valg med en tekst på op til 16 tegn, f.eks. ’Start
pumpe’. Det er denne makrotekst, der sendes til enheden som SMS eller instruktion i stedet for
en almindelig kommando.
’Kommandoer’: Her angives den/de kommandoer, der skal tilknyttes det valgte makronavn. Flere
kommandoer adskilles af semikolon. Eksempelvis S0;PS 5;B0 for slutte relæ 0, pause i 5 sek. og
derefter bryde relæ 0.
Der kan oprettes 10 makroer i alt (M0-M9).
Efter endt opsætning trykkes på knappen ’Udfør’. Husk der skal være en seriel forbindelse til enheden
(eller modem). Dette ses ved, at der i nederste venstre hjørne står ”Forbindelse til <produktnavn>.
Under opsætningen lyser lysdioden konstant.
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1. Fjern strømmen fra enheden inkl. evt. backup batteri
2. Sæt SIM-kortet i en mobiltelefon og ændre
PIN-koden til 1234 (PUK-kode kan være
nødvendig)
3. Monter SIM-kortet i enheden og tilslut
strømmen
Enheden kan nu kodes vha. SMS med password:
1234

6. OPSÆTNING MED SMS
Enheden kan sættes op med SMS fra en GSMmobiltelefon. Opsætningen sendes da som SMSkommandoer.
Kommandoer består af følgende indhold:
•
•
•
•
•

4 cifret password *
mellemrum *
2 karakters kommando
mellemrum
parameter som tekst

Deaktiver password
1234 N0 99999999 0000
Hvis deaktiveret udlades 1234 ved afsendelse af
kommandoer.

max. 64 tegn.
*) udelades hvis password er deaktiveret.
Eksempel:
1234 A0 PUMPE SLUKKET
NB!:

Opret modtager(e)
Hvis enheden skal sende alarmer, skal der oprettes
alarmmodtager(e). I alt 25 modtagere som
benævnes 1..9, A..P, kan oprettes. Alarmer kan
modtages som:

Kommandoens enkelte dele skal være
adskilt af et mellemrum. Teksten kan være
max. 64 tegn. Mellemrum tæller som tegn.
Ved opstart benyttes enhedens password
som PIN-kode, når SIM-kortet åbnes.

1. SMS
2. DTMF (IBS protokol)
3. e-mail (operatørafhængig tjeneste)

SIM-kortets PIN-kode skal altid være 1234
første gang, enheden installeres, eller nyt
SIM-kort monteres.

Eksempel:
1234 N1 99999999
Opretter modtager nr. 1: SMS.
(99999999 = tlf.nr.)

Hvis man ikke kender password, kan
enheden altid genstartes ved at ændre PINkoden til 1234 i en mobiltelefon, evt.
indtaste PUK-kode og geninstallere SIMkortet. Password vil nu være 1234.

Eksempel:
1234 N4 200 aaaa@bb.dk
Opretter modtager nr. 4: e-mail (200= TDC’s e-mail
service). E-mail adressen = max. 48 tegn.

Følgende kommandoer til opsætning kan sendes
som SMS.

N5..N9 og NA..NP adresserer de øvrige 21
modtagere på listen.

Skift PIN-kode

Slet modtager

1234 N0 99999999 yyyy
(99999999 = enhedens mobil nr. Y = ny 4 cifret
password.

1234 Nz
Sletter modtager på position. z. (z=1..9, A..P).

Skift af PIN-kode er valgfrit, men øger sikkerheden
mod uautoriseret brug. Benyttes ur -funktionen,
skal eget telefonnummer være indkodet. Ellers
bruges oplysningen ikke.

Opret zone på modtager
Modtagere kan tildeles zoner, så bestemte alarmer
sendes til bestemte modtagere. Kræver at der
oprettes zoner på indgang (se ”Opret alarm i
zone”).

Mistet password
Ved mistet password udføres følgende:
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6.1. OPSÆTNING AF DIGITAL INDGANG

1234 Zn 99999999
Z= zone 0..7, n= modtager 1-9, A..P,
99999999=telefonnummer.

I stedet for standardtekster kan oprettes
brugerdefinerede tekster, der vises ved ændring af
tilstand på den digitale indgang. Teksten kan
defineres for brudt og for sluttet tilstand. Følgende
kommandoer kan sendes som SMS.

Eksempel:
13 = zone 1 på modtager nr. 3
41 = zone 4 på modtager nr. 1 osv.
Godkend telefonnumre

Opret tekst

Hvis kun bestemte telefonnumre skal kunne
kontakte enheden, sendes kommandoen:
1234 Nz 99999999 +
z = ledig modtagerposition: 1..9, A..P.

1234 A0 TEKST
Opretter tekst på den digitale indgang; vises ved
åben/bryde.

Det er nu kun telefon nr. 99999999, der kan
kontakte enheden. Øvrige numre afvises.

1234 L0 TEKST
Opretter tekst på den digitale indgang; vises ved
lukke/slutte.

Ønskes flere telefonnumre godkendt, sendes endnu
en kommando med et telefon nr.
Ophæv godkendelse ved at slette modtager.

Slet tekst
1234 A0
Sletter tekst på den digitale indgang ved
åbne/bryde.

Ændre rækkefølge af modtagere
Rækkefølgen af alarmopkald kan ændres med én
SMS. Kan f. eks. bruges til ændring af opkald, så
der i én uge alarmeres til nr. 1, 2 og 3 og i den
følgende uge til nr. 4, 5 og 6. Der skal således kun
sendes én SMS ved ugens start f. eks.: 1234 NR
123

1234 L0
Sletter tekst på den digitale indgang ved
lukke/slutte.
Send kun alarm hvis tekst er oprettet
Ønskes alarm kun ved enten slutning eller brydning,
oprettes kun tekst i den ønskede position, og
følgende kommando sendes:

1234 NR nnn…(n=0..9 , A..P).
Opkald kun til angivne positioner og i listet
rækkefølge.

1234 CT
Sætter enheden til kun at sende tekst fra
tekstdefineret indgang.

1234 NR
Ophæv bestemt rækkefølge. Alarmopkald sendes
fra første til sidste modtager.

1234 CN
Sætter enheden til at sende tilstand, ID og tekst fra
tekstdefineret indgang.
1234 CF
Sætter enheden til at sende alarm selv om tekst
ikke er oprettet.
Opret zone på digital indgang
Den digitale kan tildeles zone, så indgangen
alarmerer bestemte modtagere. Det kan også
bruges til at forhindre indgangen i at sende alarm,
hvis der til den pågældende zone ikke er tildelt et
nummer. (ved fx varmestyring).
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1234 A0 Zy TEKST
Opretter tekst på den digitale indgang i zone y
(y=0..7) ved åben/bryde.

Aktiver pulstælling. 9 = startværdi mellem 0999999, angiv f.eks. 50. Tællingen starter da ved 50
pulse.

1234 L0 Zy TEKST
Opretter tekst på den digitale indgang i zone y
(y=0..7) ved lukke/skutte.

1234 L0 999999
Sætter en grænseværdi og sætter enheden til at
sende alarm, hvis værdien overskrides (1-999999).
Tæller nulstilles efter alarm.

Anvend digital indgang som til/frakobling

1234 A0 TEKST
Sætter enheden til at sende alarmtekst ved
overskridelse af grænseværdi.

1234 RN
Opretter til-/frakobling med niveaukontakt
(vippeafbryder).

1234 UF
Deaktiver pulstælling.

1234 RP
Opretter til/frakobling med pulskontakt (ringetryk).

Opret forsinkelse på DTMF

1234 RF
Deaktiverer til/frakobling på digital.

DTMF-sekvens kan forsinkes i op til 10 sek. fra ”Bsvar”, til meddelelsen afspilles.

Opret forsinkelse på indgang

1234 Xx (x=0..9).
Opretter forsinkelse på afspilning i x antal sek.
(standard er 2 sek.).

Alarm kan forsinkes i 30 sek., så evt. til-/ frakobling
kan foretages uden alarmering.
1234 L0 Wy TEKST
Opretter tekst på den digitale indgang ved
’lukke/slutte’ og forsinker alarmen i 30 sek. i zone y
(y=0..7). Zone 0 = alle zoner ’blank’

Aktiver 24V
1234 WN
Sætter digitale indgang til aktivering ved 24 V.

Opret filter på digital indgang

Deaktiver 24V

1234 Fx
Opretter filtertid x på indgang med filter (x=1..9).
F1: 10 sek. (standard). F2: 20 sek., F3: 30 sek., F4: 1
min., F5: 2 min.., F6: 4 min., F7: 8 min., F8: 16 min.
F9: 30 min.

1234 WF
Sætter digital indgang til aktivering ved GND.
Afvikle kommando i tekstfelt
Der kan sendes en eller flere kommandoer for den
digitale og den analoge indgang, således at der
både sendes en SMS-besked og samtidigt udføres
en kommando ved en ændring af tilstanden på
indgangen.

1234 A0 Xy TEKST
Opretter tekst på digital indgang ved ’åbne/bryde’
med filter i zone y (y=0..7)
1234 L0 Xy TEKST
Opretter tekst på den digitale indgang ved
’lukke/slutte’ med filter i zone y (y=0..7)

Eksempel:
1234 A0 ALARM <P0>
Sender SMS med teksten ALARM og pulser relæ i
10 sek.

Anvend digital indgang som pulstæller
1234 UN
Aktiver pulstælling/nulstil tæller. Startværdi =0

Kommandoer starter med < og slutter med > Ved
brug af flere kommandoer adskilles disse med et
semikolon, f.eks. <S0;B0>

1234 UN 999999
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Kommandoer foran en tekst bevirker, at
kommandoen afvikles, også hvis enheden er
frakoblet.

6.3. OPSÆTNING AF UDGANG

6.2 OPSÆTNING AF ANALOG INDGANG

Udgangen er som standard deaktiveret. Den
aktiveres samlet som følger:

Udgangsrelæet kan aktiveres ved en tilstandsændring på indgangen.

GSM-enheden kan aflæse analoge værdier på den
analoge indgang (Ain) og evt. styre udgangen som
en funktion af aflæsningen.

1. Fra 10 sek. til 15 min. eller konstant.
Udgang følger zone.
2. Udgang følger indgang. Udgang følger
indgang inkl. analog indgang (Ain), men
kun for indgang, hvor tekst er oprettet.
Denne opsætning udelukker ”vis
til/frakobling”.
3. Udgang viser til/frakobling. Udgang viser
til/ frakobling på zone
4. Frakobling ved alarm.

Følgende oplysninger skal indkodes:
 Skala (min/max): måleudstyrets
grænseværdier.
 Alarm (min/max): nedre og øvre grænse for
alarm.
 Alarm tekst: Besked når måling går fra
normalinterval til alarminterval.
 Ok tekst: Besked når måling går fra
alarminterval til normalinterval.
Skala:
1234 V1 S min max
Opretter minimum og maksimum skala for
måleudstyr:
min (-999..999) og max (-999..999).

Aktiver udgang ved alarm
1234 Gx
x=1: 10 sek. =2: 20 sek., =3: 30 sek., =4: 1 min.,
=5: 2 min.., =6: 4 min., =7: 8 min., =8: 16 min. =9:
konstant.
Sætter relæ-udgang til at aktivere ved alarm på
indgang.

Alarm (min/max):
1234 V1 M min max
Opretter minimum og maksimum for
normalinterval:
min (-999..999) og max (-999..999).

Udgang følger indgang
1234 GA
Sætter udgang til at afspejle tilstand på indgang.
Kun indgang med tekst vil afspejle udgang. Alarm
på indgang aktiverer udgang

Alarm tekst:
1234 V1 A TEMPERATUR ALARM Opretter
tekst for indgang 1, når normalinterval forlades.

NB! Er der tekst for både analoge og digitale
indgange, vil den analoge indgang have fortrinsret.
Denne kommando kan ikke benyttes sammen med
”viser til/frakobling” 1234 QN

Ok tekst:
1234 V1 L TEMPERATUR NORMAL
Opretter tekst for indgang, når normalinterval nås.

NB! ”Send kun alarm hvis tekst er oprettet” skal
være aktiveret 1234 CN eller 1234 CT

Opret zone på analog indgang
1234 V1 A Zy TEMPERATUR ALARM
Opretter tekst for analog indgang i zone y (y=0..7)
for alarminterval.
1234 V1 L Zy TEMPERATUR NORMAL
Opretter tekst for analog indgang i zone y (y=0..7)
for normalinterval.
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1234 TEXT (i eksemplet: 1234 GENTAG
ALARM)
Afspilning kan også aktiveres med et opkald og
DTMF. Ring til enheden og tast 1234
(2 toner) *6x (x=makronummer, se også i kapitlet
”Betjening”).

Ingen aktivering af udgang
1234 G0

Sætter relæ-udgang til ikke at
aktivere ved alarm på indgang.

Udgang viser til/frakobling
1234 QN
Sætter udgang til at vise tilstand af zoner.
Udgangen vil slutte, når anlægget er tilkoblet og
bryde, når anlægget er frakoblet (standard).

Optag IR-kode
Makro kan også benyttes til optagelse og afspilning
af IR-koder fra f.eks. fjernbetjeninger. Man kan
optage signalet fra en infrarød fjernbetjening og
senere afspille koden ved at ringe til enheden eller
sende en SMS. Der kan optages max. 10
makroer/IR-koder.

Er der ikke angivet ”zone” i opsætningen, vil
udgangen kun aktiveres.
Hvis udgangen skal være brudt, når anlægget er
tilkoblet, sendes først 1234 S0

1. Tag toppen af enheden og send en SMS
med teksten:
1234 Mx TEXT (x=0-9). Herved oprettes
en makro med navnet TEXT (max. 16 tegn).

Slet udgang viser til-/frakobling
1234 QF
Sætter udgang til ikke at vise tilstand af zoner.
6.4. MAKRO

2. Enhedens røde diode blinker nu hurtigt.

Opret makro

3. Ret fjernbetjeningen mod ”IR-ind” og tryk
på den ønskede funktion inden 30 sek.

Med en makro kan man samle én eller flere
kommandoer i en ”superkommando” navngivet
efter eget valg. Makroen kan aktiveres med det
valgte navn i en SMS eller med telefonopkald og
DTMF. Der kan oprettes max. 10 makroer.

4. Dioden lyser et kort øjeblik og blinker
herefter normalt. Nu er koden gemt!
Afspil IR-kode
Enheden har 2 indbyggede IR-dioder. Samtidig har
enheden også en AUX-udgang. Til denne kan
forbindes en ekstern IR-sender: Benyt f.eks. Profort:
009065 IR- forlænger.

1234 Mx TEXT <kommando…>
Opretter en makro (x=0..9) med navnet NAVN
(max. 16 tegn) og udfører én eller flere
kommandoer adskilt af ; og indrammet af <…>
(max. 48 tegn)

Send en SMS til enheden med teksten:
1234 TEXT eller
1234 Rx
Herved afspilles den lagrede IR-kode som er gemt
under navnet ’TEKST’ eller makro nr. ’x’.
Afspilning kan også aktiveres med et opkald og
DTMF. Ring til enheden og tast 1234
(2 toner) *6x (x=makronummer, se også i kapitlet
”Betjening”).

Eksempel:
1234 A0 GENTAG ALARM <TP T 0001>
Kommandoen <TP T 0001> bevirker, at enheden vil
sende status på indgange hvert hele kvarter.
 Ved brug af flere kommandoer adskilles
disse med et semikolon.
 Kommandoer starter med < og slutter med > ,
f.eks.: <S0;TP T> (slut udgang og send
status på indgange).

Slet makro
1234 Mx
x=0-9. Sletter makro x.

Afspil makro
Send en SMS til enheden med teksten:
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6.5. SYSTEMBESKEDER OG ALARMER
Enheden kan kodes til at sende en række vigtige
systembeskeder og -alarmer.

1234 JM
Sætter enheden til at sende alarm ved strømsvigt
efter ca. 30 min. (standard). 3,6 V genopladeligt
batteri skal være installeret.

Send besked ved til/frakobling

Send statusbesked

SMS sendes til modtagere i zone 0 ved til/frakobling med oplysning om ID og hvilke zoner,
der er aktive eller inaktive (+ eller -):

1234 N0 99999999 yyyy
Sætter enheden til automatisk at sende
statusbesked til alle modtagere. Forudsætter at
eget GSM-nummer (99999999) er kendt.

ON id ++++++++ eller
OF id --------

Hvert kvarter:
1234 TP T kkkk
Sender statusbesked med kvarters interval
kkkk=antal kvarter. (kl. :00, :15, :30 og :45).

1234 EN
Aktiverer send besked ved til-/frakobling.
1234 EF
Deaktiverer send besked ved til-/frakobling.
Send kvittering for kommando

Dagligt:
1234 TP D ttmm
Sender statusbesked dagligt klokken: tt:mm

Enheden kvitterer med OK>> kommando
ved kendt kommando, og ??>> kommando ved
ukendt kommando. Kvittering returneres til
afsender.

Ugentligt:
1234 TP W ttmm
Sender statusbesked ugentlig (onsdag) klokken:
tt:mm

1234 KN
Aktiverer send kvittering.

Deaktiver send statusbesked
1234 TP
Deaktiverer funktionen.

Fravælg kvittering
1234 KF
Deaktiverer send kvittering.

Opret tid i enheden
Ur bruges til tidsstempling i loggen, automatisk til/frakobling og sending af statusmeldinger. Der er 2
måder at oprette tid på:

Send sabotage- og strømalarm når
enheden er frakoblet

 1234 TM
Opretter tid fra GSM-nettet i enheden.

1234 YN
Aktiverer funktionen. Tilstand bibeholdes efter evt.
strømafbrydelse.

 1234 TM åå/mm/dd,tt:mm:ss
Opretter tid manuelt i enheden.

1234 YF
Deaktiverer funktionen.

Slet tid i enheden

Send power alarm ved strømsvigt

1234 TF
Sletter tid fra GSM-nettet i enheden.

1234 JS
Sender alarm straks ved strømsvigt (efter ca. 5 sek.)
3,6 V genopladeligt li-ion batteri skal være
monteret.

Aktiver tidsstyret til-/frakobling af
enheden
Forudsætter at der er oprettet tid i enheden.

1234 JF
Enheden sender nu ikke alarm ved strømsvigt.

1234 TI TTMM ttmm
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Aktiverer tidsstyret til-/frakobling. Enheden tilkobles
i intervallet fra klokken TT:MM til tt:mm
Deaktiver tidsstyret til-/frakobling af
enheden
1234 TI
Deaktiverer tidsstyret til-/frakobling.
Tekst til og fra seriel port (RS232)
Enheden kan fungere som modem og sende
/modtage data fra den serielle port med
kommandoen 1234 TX (se afsnittet Betjening).
Således kan enheden benyttes til styring af teknisk
udstyr, f.eks. PLC’er. Hastigheden for
dataoverførslen er 9600 baud.
Modtag tekst fra PLC
Hvis en ASCII-tekststreng fra en PLC afsluttes med
CR+LF (max. 160 tegn), vil teksten blive sendt som
SMS til alle modtagere i zone 0.
Send tekst til PLC
1234 TX OVERFØR DENNE TEKST
En tekststreng ”OVERFØR DENNE TEKST” afsluttet
med CR+LF vil blive overført med 9600 baud til f.
eks. en PLC på RS232.
Datakommunikation med PLC
Med et GSM-modem tilsluttet en PC vil enheden
kunne sende og modtage data fra en PLC, når
opkaldet udføres som ”datakald”. Kan f. eks.
anvendes sammen med programmet Hyper
Terminal i Windows XP.
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6.6. OPSÆTNINGSKOMMANDOER
I oversigten nedenfor findes samtlige kommandoer, der bruges til at opsætte enheden. Disse
kommandoer fortæller enheden, hvad den skal foretage sig ved alarm på en indgang, eksempelvis hvem
alarmen skal sendes til.
Med password
Start altid med enhedens password (4 cifre) efterfulgt af et mellemrum, når du sender kommandoer til
enheden. Kommandoer har altid følgende syntaks: Password [mellemrum] + kommando (2 karakterer)
[mellemrum] + evt. tekst.
Uden password
Opsættes enheden til at køre uden password (sæt password til 0000), kan man starte med selve
kommandoen, efterfulgt af eventuel tekst. Fra en mobiltelefon, tast f.eks. blot S0 (i stedet for 1234 S0) for
at slutte relæ-udgang.
Ændre password:
1234 N0 +4522222222 4488

Ændre ID-kode:
1234 N0 +4522222222 4488 TEST

Oprette modtager, SMS:
1234 N1 +4577777777

Opret modtagere i zone:
1234 12 +4577777777
1234 13 +4577777777
1234 41 +4577777777
1234 34 +4577777777
1234 NA +4577777777

Ændrer eksisterende password til enheden.
+4522222222 er enhedens telefonnummer. 1234 er
eksisterende password; 4488 er nyt password.
Password skal være på 4 cifre. Angives 0000 som
nyt password, er det fremover ikke længere
nødvendigt at angive password foran
kommandoerne.
Opsætning af ID-kode til enheden. Sendes sammen
med alarmer til modtager. Hvis der ikke er valgt en
ID-kode, er ID koden det samme som passwordet.
ID-koden, her benævnt TEST, kan være tal og
bogstaver. ID-koden kan være på max. 32 tegn.
Eks.: 1234 B8 TEST POWER FAILURE
Opretter alarmmodtager nr. 1 til zone 0 = N1. Der
kan i alt oprettes 25 modtagere. +4577777777 er
alarmmodtagerens telefonnummer. Samme
procedure for N1 til N9 og for NA til NP.
Bemærk:
Koden for de første 9 modtagere er N1 til N9.
Modtager 10 til 25 betegnes NA, NB, NC osv.
op til og med NP.
Opretter alarmmodtager 2 til zone 1 = 12.
Opretter alarmmodtager 3 til zone 1 = 13.
Opretter alarmmodtager 1 til zone 4 = 41.
Opretter alarmmodtager 4 til zone 3 = 34.
Opretter alarmmodtager A til zone 0 = NA.
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1234 1A +4577777777
1234 2B +4577777777
Godkende tlf.nr.:
1234 N1 +4599999999 +
Slette modtager 1:
1234 N1
Ændre nummerækkefølge:
1234 NR 3421A
Slette ændret nummerrækkefølge:
1234 NR

Tekst, brudt:
1234 A0 TEKST

- Opsætningskommandoer Ver. 2.03
Opretter alarmmodtager A til zone 1 = 1A.
Opretter alarmmodtager B til zone 2 = 2B.
Godkendelse af telefon nr. Kun telefonnummer
+4599999999 kan kontakte enheden. Samme
procedure for N2-N9 samt NA til NP.
Sletter alarmmodtager 1. Samme procedure for N2,
N3…N9, NA-NP.
Ændrer nummerrækkefølge i modtagerkartoteket.
Enheden sender besked først til modtager nr. 3,
dernæst nr. 4,2,1, A
Sletter ændret nummerrækkefølge i
modtagerkartoteket. Enheden sender besked først
til modtager nr. 1, dernæst 2,3,4,5,6,7,8,9 samt A,
B, C, D…P (standardindstilling).
Indkoder den tekst, der vises, når indgang er
åben/brudt. Max. tegn i tekst for digitale/analoge
indgange er 64 tegn inkl. mellemrum.

Tekst, sluttet:
1234 L0 TEKST

Indkoder den tekst, der skal vises, når indgang er
lukket/sluttet. Max. tegn i tekst for digitale/analoge
indgange er 64 tegn inkl. mellemrum.

Slette tekst, brudt:
1234 A0
Slette tekst, sluttet:
1234 L0
Tekst, strømsvigt:
1234 A8 TEKST

Sletter tekst for indgang i åben/brudt tilstand.

Tekst, strøm tilbage:
1234 L8 TEKST

Indkoder den tekst, der skal vises, når strøm er til
stede. Standardteksten er ’POWER OK’ (max. 64
tegn).

Zone på indgang:
1234 A0 Z2 TEKST

Ved indkodning af tekst på indgang kan man ved at
skrive Z forrest i teksten angive, at indgangen
tilhører en zone, f.eks. 2. Antal tegn i tekst med
zone er max. 61.
Angiver filter på indgang (F1-F9).
F1: 10 sek. (standard). F2: 20 sek., F3: 30 sek., F4: 1
min., F5: 2 min.., F6: 4 min., F7: 8 min., F8: 16 min.
F9: 30 min.
Eks. F1 angiver et filter på 10 sek., hvis indgangen
bruger filter.
Ved at angive X forrest i teksten angives et filter på
indgang. Tilstanden på indgangen skal være

Filter:
1234 F1

Filter + tekst:

Sletter tekst for indgang i lukket/sluttet tilstand.
Indkoder den tekst, der skal vises ved strømsvigt.
Standardteksten er ’POWER FAILURE’ (max. 64
tegn).
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1234 A0 X0 TEKST

konstant i filtertiden, for at alarm sendes. Hvis
indgangen skal tilhøre zone 1, angives X1.

Forsinkelse på alarm:
1234 A0 W1 TEKST

Ved at skrive W forrest i teksten angives, at
alarmen fra indgangen først sendes efter 30 sek.
Dette giver mulighed for at frakoble anlægget,
inden alarmen sendes. Hvis indgangen skal tilhøre
zone 2, angives W2.
Enheden sender kvittering for hver ny kommando.
Standardindstilling.
Enheden sender ikke kvittering ved ny kommando.

Kvittering:
1234 KN
Ikke kvittering:
1234 KF
Til-/frakobling, niveau:
1234 RN
Til-/frakobling, puls:
1234 RP
Digital indgang, alarmindgang:
1234 RF
Pulstælling:
1234 UN
Pulstælling, startværdi:
1234 UN 999999

Pulstælling, grænseværdi og alarmtekst:
1234 L0 999999
1234 A0 TEKST
Digital indgang, alarmindgang:
1234 UF
Analog indgang, skala:
1234 V1 S FFFF TTTT

Analog indgang, alarm:
1234 V1 M FFFF TTTT

Sætter digital indgang til brug for fra-/tilkobling af
anlægget (Niveau). Sluttet tilstand angiver
frakobling.
Sætter digital indgang til brug for fra-/tilkobling af
anlægget (Puls).
Sætter digital indgang til almindelig alarmindgang.
Standardindstilling.
Sætter digital indgang til brug for pulstælling. Max.
20Hz og max. 1 mio. pulser. Ved denne instruktion
nulstilles samtidigt tæller.
Sætter digital indgang til brug for pulstælling. Max.
20Hz og max. 1 mio. pulser. Ved denne instruktion
angives en startværdi mellem 0-999999, f.eks. 50.
Betyder at pulstællingen starter fra 50 pulse.
Når pulstæller er oprettet med ”UN”, kan der
sættes en grænseværdi og sendes alarm hvis
værdien overskrides. Tæller nulstilles efter alarm.
Sætter alarmgrænse (1-999999).
Alarmtekst, sendes ved overskridelse af grænse.
Sætter digital indgang til almindelig alarmindgang.
Standardindstilling.
Opsætning af skalaen (minimum maximum) for 010 V og for 0-20 mA. Eksempel: FFFF (min.) er
værdien for 0 V, og TTTT (max.) er værdien for 10 V.
Angiv f.eks. –20 grader i FFFF svarende til 0 V, og
60 grader i TTTT svarende til 10 V. Min. og max.
skal ligge mellem –999 og 999. Decimaler er ikke
tilladt. Samme procedure for AIN.
Opsætning af værdier for alarm (minimum
maksimum) på analog indgang. Hvis værdien på
indgangen bliver mindre end FFFF (min) eller større
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Analog indgang, alarmtekst:
1234 V1 A TEKST
Analog indgang, alarmtekst:
1234 V1 L TEKST
Besked ved til-/frakobling:
1234 EN
Besked ved til-/frakobling:
1234 EF
Sabotage, anlæg frakoblet:
1234 YN
Sabotage, anlæg frakoblet:
1234 YF
Power alarm, efter 30 min.:
1234 JM
Power alarm, straks:
1234 JS
Power alarm, straks:
1234 JF
Udgang følge indgang:
1234 GA
Ikke aktivere udgang ved alarm:
1234 G0
Zoner:
1234 QN

Zoner:
1234 QF
ID +Tekst:
1234 CN
Tekst:
1234 CT
Tekst:
1234 CF

- Opsætningskommandoer Ver. 2.03
end TTTT (max), sendes en alarm. F.eks. 0 grader i
FFFF og 30 grader i TTTT.
Alarmtekst (max. 64 tegn), der sendes, når værdien
bliver mindre eller større end værdierne defineret i
alarm min og max (V1 M min max).
Ok tekst (max. 64 tegn), der sendes, når værdien
igen ligger mellem værdierne defineret i alarm min
og max (V1 M min max).
Enheden sender besked til alarmmodtagere ved
til/frakobling. Kun zone ”ingenting” returneres
++++++++
Enheden sender ikke besked til alarmmodtagere
ved til/frakobling. Standardindstilling.
Sabotage/power-alarmer sendes også, når
anlægget er frakoblet.
Sabotage/power-alarmer sendes ikke, når anlægget
er frakoblet. Standardindstilling.
Ved strømsvigt sendes power-alarm efter 30 min.
Standardindstilling.
Ved strømsvigt sendes power-alarm straks.
Ved strømsvigt sendes power-alarm ikke.
Angiver, at udgang følger indgang, hvis tekst er
oprettet. Alarm på analog indgang aktiverer relæ 1.
Aktiverer ikke automatisk relæ-udgang ved alarm.
Standardindstilling.
Viser tilstand af til/frakobling. Aktiverer (slutter)
relæ-udgang, når anlægget er tilkoblet og bryder,
når anlægget er frakoblet. Hvis relæ-udgang skal
være brudt, når anlægget er tilkoblet, sendes først
kommandoen S0
Relæ-udgang viser tilstand på zone 1.
Relæ viser ikke tilstand af zoner.
Standardindstilling.
Sender kun alarmer, hvis tekst på indgang er
indkodet. Tekst der sendes: Tilstand + ID +
Indtastet tekst.
Sender kun alarmer, hvis tekst på indgang er
indkodet. Kun indtastet tekst sendes.
Sender alarmer, selv om tekst ikke er indkodet.
Standardindstilling.
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Status:
1234 TP W TTMM

Definerer hvornår enheden skal sende ugentlig
statusbesked: W er koden for ugentlig statusbesked
(hver onsdag). Det ønskede tidspunkt angives i
timer og minutter: TTMM. Enheden blinker 3 gange,
hvis ingen N0.
Definerer hvornår enheden skal sende daglig
statusbesked på inputs: D er koden for daglig
statusbesked. Det ønskede tidspunkt angives i timer
og minutter: TTMM. Enheden blinker 3 gange, hvis
ingen N0.
Definerer statusbesked flere gange i døgnet: KKKK
angiver antal kvarter mellem de enkelte
statusbeskeder. Eksempel: 0004 = hver time. Alle 4
cifre skal angives (max 0099).
Sletter tidligere statusbesked indstillinger.

Status:
1234 TP D TTMM

Status:
1234 TP T KKKK

Slet status:
1234 TP
Opret timer:
1234 TI TTMM TTMM

Slet timer:
1234 TI
Opret ur, manuelt:
1234 TM YY/MM/DD,HH:MM:SS(
Opret ur, automatisk:
1234 TM
Slet ur:
1234 TF
Spænding, indgang:
1234 WN
Spænding, indgang:
1234 WF
Opret makro:
1234 Mx MAKROTEKST <KOMMANDO>
Opret IR-makro:
1234 Mx MAKROTEKST

Slet makro:
1234 M0

Oprettelse af timer-funktion til fra- og tilkobling af
anlæg. Første parameter angiver tid for tilkobling
og det andet parameter tid for frakobling. Bemærk
at tid for frakobling er valgfri. Enheden blinker 3
gange, hvis ingen N0.
Sletter tidligere timer-indstillinger.
Opretter ur i enheden. Enheden anvender den
angivne tid.
Opretter ur i enheden. Enheden sender en SMS til
sig selv og anvender den aktuelle tid. Enheden
blinker 3 gange, hvis ingen N0.
Sletter ur i enheden.
Sætter indgang til aktivering ved 24 V
Sætter indgang til aktivering ved GND
(standardindstilling).
Opretter makro x (x =makro 0..9). Samme
procedure for makro 1 til 9 (M1….M9).
Opretter makro x (x =makro 0..9). Samme
procedure for makro 1 til 9 (M1….M9). Efter denne
kommando begynder LED at blinke og enhed
afventer IR-signal.
Sletter makro 0. Samme procedure for makro 1 til 9
(M1….M9).
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Styring af relæudgang med SMS:
1234 S0
Slutter udgang

7. BETJENING
Betjening dækker over følgende:






1234 B0
1234 S0 P

Til-/frakobling af enheden.
Styring af relæ-udgang.
Afbryd yderligere alarmering.
Forespørgsler til enheden.
Gendan fabriksindstillinger.

1234 B0 P
1234 P

Til- /frakoble enheden
1234 J

I frakoblet tilstand sender enheden ikke alarm,
og udgang aktiveres ikke som følge af aktivitet
på indgang.

1234 PS xx

Til-/frakobling med SMS:
1234 ON
Tilkobler enheden. Alarmer
sendes til modtagere. 4 ’bip’
fra enheden og rød diode
blinker. Nulstiller samtidig
udgang.
1234 OF
Frakobler enheden. Alarmer
sendes ikke til modtager(e). 2
’bip’ fra enheden og rød diode
slukker.
1234 ON Zx (x= zone 0..9). Tilkobler zone
x. Alarmer i zone x sendes til
modtagere af zone x. 4 ’bip’
fra enheden, og rød diode
blinker.
1234 OF Zx (x=zone 0..9). Frakobler zone
x. 2 ’bip’ fra enheden, og rød
diode slukker.
Enheden kvitterer med et + el. – for hver zone:
ON id ++++++++ eller
OF id --------

1234 TX
TEKST
1.
2.
3.
4.
5.

Bryder udgang
Slutter udgang i ca. 10 sek.
(puls).
Bryder udgang i ca. 10 sek.
(puls).
Udgang skifter tilstand
(pulser) i ca. 10 sek.
Udgang skifter tilstand
(toggle).
Pause mellem kommandoer
(1-99 sek.). x = antal sek.,
f.eks. 5 sek.
Sender tekst til seriel port.
Tekststreng til port bliver
afsluttet med CR+LF.

Ring op til enheden
Afvent 1 tone
Tast evt. password (f.eks. 1234)
Afvent 2 toner
Tast nr. på den kommando, der
ønskes udført.

Styring af relæudgang med DTMF:
*00 Pulser udgang 0 i 10 sek. (x= udgang 0..3)
*10 Bryder udgang 0 (x= udgang 0..3)
*20 Slutter udgang 0 (x= udgang 0..3)
*30 Bryder udgang 0 i 10 sek. (puls) (x=0..3)
*40 Slutter udgang 0 i 10 sek. (puls) (x=0..3)
*50 Skifter tilstand på udgang 0 (x= udgang
0..3)
*6x Udfører makro x (x= makro 0..9)
6. Gentag evt. pkt. 4+5
7. Læg på.

Styring af relæudgang
Relæudgangen er som standard brudt og kan
brydes eller sluttes med kommando, ved hjælp
af SMS eller DTMF. Undtagelser er:

Afbryd yderligere alarmering
Tast: # under afspilning af DTMF. Efterfølgende
telefonnumre på modtagerlisten bliver ikke
alarmeret.

1234 Gx som aktiverer udgang med alarm
(relæ vil skifte stilling ved alarm).
1234 GA hvor udgang afspejler indgang
(relæe vil følge indgang).
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Forespørgsler til enheden
1234 PR N

Forespørgsler sendes til den mobil, der afsender
beskeden. Forespørgsler bruges til at hente
oplysninger fra enheden.

1234 PR T

Forespørgsler til enheden med SMS:
1234 OK
Oplyser aktuel sendestyrke
på GSM-nettet. Hvis
sendestyrken ligger under
25% bør ekstern antenne
benyttes.
1234 OM
Oplyser enhedens
versionsnummer (model).
1234 MO
Oplyser status på alle
udgange. Kun til den mobil
tlf., der sender forespørgslen.
1234 MR
Oplyser status for indgange
med oprettet tekst. Kun til
den mobil tlf., der sender
forespørgslen.
1234 MA
Oplyser status og tekst på
indgange med indkodet
tekst. Returneres til alle
modtagere.
1234 PL
Oplyser de sidste 10
hændelser i loggen. Dvs.
indgåede alarmer/data og
sendte kommandoer.
1234 PL A
Oplyser alle hændelser i
loggen (256 linjer). Dvs.
indgåede alarmer/ data og
sendte kommandoer.
1234 PL nnn (n=001..256). Oplyser de
sidste nnn antal hændelser i
loggen. Dvs. indgåede
alarmer/ data og sendte
kommandoer.
1234 P&
Sletter hele loggen.
1234 PR
Oplyser hele opsætningen i
enheden. Standardtekster
returneres ikke.
1234 PR O
Oplyser opsætning af
indgange og udgange i
enheden. Modtagere og

1234 UL
1234 UN
1234 V1 R

tekster returneres ikke.
Oplyser kun modtagerliste i
enheden.
Oplyser alle tekster på
indgange i enheden.
(digitale/analoge). Inkl.
standardtekster.
Oplyser antallet af pulser.
Nulstiller pulstæller.
Oplyser værdi af måling på
analog indgang.

Makroafvikling
En oprettet makro aktiveres med SMS eller med
opkald og DTMF.
Eksempel:
Makro nr. 0 er oprettet med navnet ”PULS5”,
som trækker udgang 0 i 30 sek. Makroen er
oprettet med følgende SMS indhold:
1234 M0 PULS5 <S0;PS 5;B0>
Kommandoer forrest i tekstfeltet bevirker, at
kommandoen afvikles, også hvis enheden er
frakoblet. Ved kommando sidst i tekstfeltet
afvikles denne ikke ved frakobling.
Aktiver makro med SMS:
1234 PULS5
Aktiver makro med opkald og DTMF:
1.
2.
3.
4.

Ring op til enheden
Tast password (ex. 1234)
Afvent 2 toner
Tast *60 (stjerne 6 for pulse)

Gendan fabriksindstilling
Skulle det blive nødvendigt at slette enheden for
alle opsætninger og indtalte beskeder, kan
følgende kommando anvendes:
1234 P!
Sletter alt!
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8. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Fejlbeskrivelse

Årsag

Løsning

Enheden kan ikke
afsende alarm, hvorfor?

SIM-kort virker ikke: Anbring SIM-kort i en mobiltelefon og undersøg om der
både kan sendes og modtages SMS-beskeder.
Ingen spænding på Undersøg om den røde LED blinker. Hvis den lyser
konstant kan strømforsyningen være af for dårlig kvalitet
enheden:
(ureguleret) eller + og – være byttet rundt. Monter
korrekt strømforsyning.
Forkert
modtagernummer:

Undersøg om der er benyttet korrekt modtager tlf. nr., og
om der til SMS er benyttet et mobil tlf. nr.

Tekstdefinering:

Undersøg om enheden er sat op til kun at sende alarmer,
hvis indgang er tekstdefineret.

Enheden er ikke
tilkoblet:

Undersøg om den røde LED blinker. Er dette ikke
tilfældet, tilkobles enheden enten vha. indgang #0 eller
SMS.

Ingen GSMdækning:

Forbind enheden til PC og send kommandoen ”OK” eller
se nederst på skærmen. GSM signal-styrken
tilbagesendes og skal være større end 25%.

Indgang er opdelt i
zoner, uden at
tekster er angivet:

Benyttes zoneopdeling, skal der altid angives en tekst på
indgang.

Fra- og tilkobling af
centralenheden virker ikke fra
indgang 0…

Forkert opsætning:

Hvis indgang 0 skal benyttes til fra- og tilkobling, skal
kommandoen ”RP” benyttes, hvis indgang 0 aktiveres
med en puls. Hvis indgang 0 aktiveres med en niveau,
benyttes ”RN”.

Enhedens timer-funktion
virker ikke, hvorfor?

Forkert GSM-nr.:

Angiv det korrekte GSM-nr. på SIM-kortet til enheden.

Enhedens status-funktion Forkert GSM-nr.:
virker ikke, hvorfor?
Forkert GSM-nr.:
Tidstabel til gadelys
virker ikke, hvorfor?
Power alarm sendes ikke Batteri virker ikke:
ved fjernelse af ekstern
power, hvorfor?

Samme.
Samme.

Bemærk at der skal benyttes 3,6V Li-ion celle. Enten er
batteriet defekt, eller også er det ikke tilstrækkeligt
opladet. Test evt. med en alarm i batteridrift.

Standard er ”Send
power alarm efter
30 min”.

Skift til ”Send power alarm straks” med PC-program eller
SMS ”1234 JS”

Kan ikke komme i
RS232 forbindelse
kontakt med enheden via mellem PC
og centralenhed er
PC, hvorfor?
defekt:

Undersøg om forbindelsen mellem centralenhed og PC er
korrekt monteret.
Undersøg om kabel er intakt og har forbindelse i alle 9
ledere.
Undersøg om PC-sw benytter den korrekte com-port.
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Enheden svarer ikke Der benyttes forkert password
til enheden. Tag SIM-kort ud
på opsætning:
af enheden og ændre det i en GSM-mobiltelefon til 1234.
Husk at pinkoden skal være aktiveret.
Enheden er optaget: Undersøg om den røde LED lyser.
Er det tilfældet, er enheden optaget. Vent til den røde led
slukker eller genstart enheden.
9. SPECIFIKATIONER
Strømforsyning:
Ekstern: 8-24V DC min 0,5 A (reguleret)
Forbrug:
50 mA i standby (forsynet med 8-24 V)
150 mA ved ladning af batteri
2 mA ved ekstern batteri
Udgang:
Max. 6 A ved 230 V AC, Max. 6 A ved 35V DC
Indgang, digital:
Max. 1V, 2 mA (GND)
Min. 18V max 30 V (24V DC)
Indgang, analog:
0-20mA
0-10V DC
PT 100
Profort temperaturføler
Pulstæller:
Max 20Hz, 6 cifre. Mulighed for alarmgrænse og flowmåling.
Dimension:
115x73x24 mm
Vægt: 125 g.
Pc-program Quick-setup:
Kompatibel med alle versioner af Windows.
Pc’en skal have en COM-port (RS232), eller der skal benyttes en USB-RS232 adapter.
NB! Produktnøgle til PC program er angivet på omslaget til CD-ROM.
Andre PC-programmer:
 ”Basis set-up” til håndtering af flere opsætninger.
 ”Professionel set-up” som alarmcentral på PC forsynet med GSM-modem.
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