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Indledning
Denne kvik guide giver en hurtig indføring i de vigtigste og mest basale funktioner vedrørende brug og
opsætning af AlphaCom XL. For yderligere information d.v.s. en udførlig gennemgang og forklaring af
alle funktioner henvises til AlphaCom XL manualen (71 sider), som kan downloades fra vores
hjemmeside, www.alphatronics.dk.
Vælg ‘Teknisk Info’ – hvis nedenfor viste besked dukker op (Dette websted bruger programkode osv.) –
klikkes på linien og ‘Tillad med programkode’ vælges. Klik ‘Teknisk Info’ igen og indtast kodeordet
‘alphagold’ i brugerprompten. Herefter vælges Service/Brugermanualer og AlphaCom IP XL.

AlphaCom XL manualen er på ca. 71 sider og fylder ca. 2,7 MB.
Formatet er Adobe Acrobat PDF.
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Kvik installations guide
Den mest almindelige installationssituation vil typisk være et skift fra alm. PSTN-telefoni til IP-telefoni
over internettet via ADSL eller kabel. Herefter vil en installeret alarmcentral ikke længere kunne sende
alarmbeskeder til Vagtcentralen. Ved at tilføje AlphaCom XL transceiveren som mellemled vil den
eksisterende alarminstallation stadig kunne bruges, og alarmbeskeder kan sendes sikkert over
internettet til Vagtcentralen
AlphaCom XL transceiver leveres både i en PCB-version (print til indbygning) og i en version indbygget i
et kunststofkabinet med strømforsyning og batteri backup.
AlphaCom XL PCB-version kan monteres inden i alarmcentralens kabinet. Den forbindes til en fri LAN
port på det lokale netværk og er nu klar til programmering.

Før installation
Følgende komponenter skal være til stede:
• Alarmcentral med en analog telefonsender
• 12VDC eller 230VAC-12VDC strømforsyning
• Router eller switch med en fri LAN-indgang
• En fungerende internetforbindelse
• En computer med Internet Explorer version 6 eller 7 eller anden kompatibel browser.
• Alphatronics Device Discovery skal være installeret på den anvendte PC.
• CAT-5 netværkskabel og/eller krydskabel (direkte tilslutning til PC) for programmering
Bemærk: Internet Explorer 5.0 (eller lavere) kan ikke bruges!
Bemærk: I denne Kvik Guide er styresystemerne Windows 2000 eller Windows XP anvendt.
Følgende informationer skal være til stede:
• Alarmcentralens anvendte protokol
• Vagtcentralens IP-adresse og registreringsport for modtagerudstyret
• Den lokale gateway’s/router’s IP-adresse
• Det lokale netværks undernetmaske

Montering
•
•
•
•
•
•

Montér AlphaCom XL (PCB version) i et metalkabinet med de vedlagte plastikstag. Det tilrådes at
montere AlphaCom XL i selve alarmpanelets kabinet, som skal være tilsluttet jord.
Forbind telefonsenderudgang til PSTN indgangen på AlphaCom XL
Forbind AlphaCom XL 16VDC terminal til alarmcentralens 12VDC udgang.
Forbind AlphaCom XL til det lokale netværk med et CAT-5 netværkskabel.
Forbind computer til det lokale netværk.
Se næste side, afsnit ’Programmering DHCP mode’.

Eller
•
•
•

Forbind AlphaCom XL direkte til computer.
Sæt PC op til manuel TCP/IP adressering.
Se næste side, afsnit ’Programmering med direkte tilslutning til PC’.

Bemærk: Kablet mellem telefonsender og AlphaCom XL må ikke overstige 30m.
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Programmering
Programmering DHCP mode (Dynamisk adresse leveret af DHCP server)
Sæt dipswitch 1 ON: Tilslut spænding, default fabriksindstillinger indlæses, afbryd spænding.
Sæt dipswitch 1 OFF: Normal drift.
Sæt dipswitch 3 ON: Tillader adgang til log ind og programmering
Sæt dipswitch 2 OFF: Normal drift - DHCP mode - kræver log in med brugernavn og password.
Default brugernavn er “admin” og intet password.
Tilslut spænding
Find enheden med Alphatronics Device Discovery,
Dobbeltklik på IP adressen og PC’ens standard Internet browser starter automatisk op på den
valgte enheds adresse.
Log ind og start programmering.
Se programmeringsvejledningen side 10.
Programmering med direkte tilslutning til PC (Fast default adresse)
Sæt dipswitch 1, 2 og 3 ON – dipswitch 4 OFF (bruges ikke).
Dipswitch 2 ON: Tvinger til brug af fast adresse – 192.168.0.48..
Tilslut spænding, default fabriksindstillinger indlæses, afbryd spænding.
Sæt dipswitch 1 OFF: Normal drift.
Sæt PC’ens TCP/IP indstillinger til manuel adressering.
Tildel computeren adressen 192.168.0.49, undernetmaske 255.255.255.0.
Forbind computerens LAN-stik og AlphaCom XL’s LAN-stik med et krydskabel.
Start browser og indtast AlphaCom XL’s faste default IP adresse 192.168.0.48.
Tilslut spænding,
Start en Internet browser op og indtast http://192.168.0.48.
Log ind og start programmering
Se programmeringsvejledningen side 10.
Efter endt programmering og positiv test af de programmerede funktioner, rapportering til Vagtcentral
m.m., sættes dipswitch 1, 2 og 3 OFF og AlphaCom XL resættes ved enten en kortvarig afbrydelse af
spændingsforsyningen eller ved at kortslutte de to resæt jumper pinde. Herefter vil det ikke længere
være muligt at tilgå AlphaCom XL for yderligere programmering eller fjernkontrol.
Bemærk:

AlphaCom XL er default sat op til DHCP-mode.

Bemærk:

Hvis både AlphaCom XL og PC er tilsluttet det samme lokale netværk kan
AlphaCom XL findes med Alphatronics Equipment Discovery Tool.
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Hardware installation

0V terminal for
analoge
indgange

RS-485 bus
(Seriel port 2)

RS-232 (Seriel port
1)
For flashing af

Fejlrelæudgang

Relæudgang 2 -4
+12V
0V

Analoge
indgange

4 jumpere for 12V
forsyning til
common
(C) relækontakt

Jumpere for valg
af indganges
funktion
(spændingsstyret ja/nej)

Watchdog LED

4 jumpere for ændring
af relæudgange til O.C.
udgange

RS-232
(Seriel port 3)

4 Status LEDs

RS-485
master/slave:
Jumper skal fjernes,
når AlphaCom IP
bruges sammen
med AlphaVision
NG

Jumper for flashing af
firmware
Resæt jumper pinde

GPRS LED

Sabotage switch

GPRS modul

DIP switche

Backup LED: Lyser
rødt når backup-relæ
er aktiveret

LAN aktivitets LED
(se LEDs)

LAN Link LED LANkonnektor

Telefonsender
indgang

Backup-udgang
for telefonsender

Jumper for
Terminal for tilslutning
PSTN
af strømforsyning
sabotagekredsl

Figur 2: AlphaCom XL - Placering af konnektorer, jumpere, LEDs, dipswitch og sabotageswitch
AlphaCom XL transceiver strømforsynes gennem +16VDC terminal blokken.
Tilslut AlphaCom XL til det lokale netværk (en ledig LAN port i router eller switch). AlphaCom XL
understøtter 10Mbit/s datatransmission, og det anbefales at anvende et standard “straight through”
CAT5 kabel. For ’hjemmelavede kabler’ anbefales det endvidere at anvende standard farvetabel for
lednings og benforbindelser, se appendiks B Fejl! Bogmærke er ikke defineret..
Bemærk - ved brug af RS-485 bus kan AlphaCom XL strømforsynes på to måder:
• AlphaCom XL strømforsynes som normalt igennem 16VDC tilslutningen.
Her skal kun RS-485 bus terminalens 0V og datalederne A og B forbindes.
RS-485 bus terminalens +12V må ikke anvendes.
• AlphaCom XL strømforsynes igennem RS-485 bussen. Alle ledere anvendes – også +12V.
16VDC terminalen anvendes ikke.
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AlphaCom XL programmering
Programmering via en standard internet browser kan udføres på 3 forskellige måder:
• Direkte tilsluttet lokalnetværk, DHCP mode (Dynamisk adressering)
• Direkte tilsluttet lokalnetværk med brug af default fast adresse
• Direkte tilsluttet PC med krydskabel
Programmering via en standard internet browser – DHCP mode
AlphaCom XL kan adresseres dynamisk d.v.s. få tildelt en adresse af en DHCP-server. Programmering
af en fast lokal netværksadresse (LAN) er derfor ikke nødvendig, og hermed undgås evt. adressekonflikter på netværket. AlphaCom XL tilsluttes direkte til lokalnetværket med det medfølgende CAT5 LAN
kabel (straight through) og kan så programmeres fra en hvilken som helst computer på lokalnetværket.
Da den tildelte adresse ikke kendes på forhånd, skal der installeres et lille program, Alphatronics
Equipment Discovery, som kan finde AlphaCom XL på lokalnetværket og give den nødvendige
adresseinformation.

Alphatronics Equipment Discovery
Med introduktionen af AlphaCom XLfirmware version 4.1
og programmet, Alphatronics Equipment Discovery Tool,
kan enhver Alphatronics IP enhed siddende på et netværk
let findes.
Installer softwaren, start programmet og klik på Search. En
hver enhed inkl. dens adresse vil herefter blive detekteret.
Dobbeltklik på enheden og browseren starter op med log in
til enheden.
Programmering 1. gang
Sæt dipswitch 1 ON: Tilslut spænding, default fabriksindstillinger indlæses, afbryd spænding.
Sæt dipswitch 1 OFF: Normal drift.
Sæt dipswitch 2 OFF: Anvender den af DHCP-serveren tildelte adresse. Kræver log in med brugernavn
og password. Default brugernavn er “admin” og intet password. Transmissionsklar.
Sæt dipswitch 3 ON: Tillader adgang til log ind og programmering
Tilslut spænding, find enheden med Alphatronics Equipment Discovery, dobbeltklik på IP
adressen og PC’ens standard Internet browser starter automatisk op på den valgte enheds
adresse:webserver port (eks. http:// 192.168.0.40:80).
Log ind og programmer Web Server og Transmitter Settings.
Se programmeringsvejledning side 10.
Efter endt programmering
Log af og reboot – herved resættes AlphaCom XL og programmeringen effektueres.
De programmerede Web Server og Ethernet indstillinger (brugernavn, password og IP adresse) træder
nu i kraft og skal herefter anvendes ved næste log ind
Tjek de programmerede Web Server og Ethernet indstillinger, forbindelsen til Vagtcentral og korrekt
modtagelse af alarmbeskeder.
Afslut med at sætte dipswitch 3 OFF og resætte AlphaCom XL ved at kortslutte resæt jumper pinde eller
kortvarigt afbryde spændingsforsyningen. Herved blokeres for al adgang til programmering af AlphaCom
XL (TCP).
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Programmering via en standard internet browser – fast adresse
Hvis det lokale LAN tilhører netværkstypen 192.168.0.xxx, undernetmaske 255.255.255.0 og adressen
192.168.0.48 er ledig, kan AlphaCom XL tilsluttes direkte til lokalnetværket med det medfølgende CAT5
LAN kabel og AlphaCom XL kan så programmeres fra en hvilken som helst computer, som er koblet på
lokalnetværket.
Tjek af TCP/IP-netværkskonfigurationen:
Tilslut eller brug en allerede forbundet
computer på det lokale netværk.
Klik på start og vælg Kør.
Indtast cmd i indtastningsfelt – se illustration.
Herefter åbner DOS kommandoprompt.
TCP/IP-netværkskonfiguration
Indtast ipconfig eller ipconfig/all i DOSkommandoprompt og slut af med ENTER.
Det ses her, at netværket er af en type,
som tillader direkte tilslutning til det lokale
netværk og programmering af AlphaCom
XL. Dog under den forudsætning at
AlphaCom XL’s default adresse ikke er
tildelt en anden enhed på netværket.
IP-adresse: Er computerens interne LANnetværksadresse (her 192.168.0.131).
Undernetmaske: Netværkets undernetmaske.
Standardgateway: Er routerens LAN-netværksadresse – porten ud til Internettet (her 192.168.0.1).
Programmering 1. gang (i slukket stand/uden spænding)
Sæt dipswitch 1 ON – Tilslut spænding, default fabriksindstillinger indlæses, afbryd spænding.
Sæt dipswitch 1 OFF: Normal drift.
Sæt dipswitch 2 ON: Tillader log in med brugernavn “admin” og uden password og tvinger AlphaCom
XL’s adresse til http://192.168.0.48 port 80.
Sæt dipswitch 3 ON: Tillader adgang til log ind og programmering af AlphaCom XL
Tilslut spænding, start browser, tast http://192.168.0.48 ind i adressefelt, log ind og programmer
Web Server, Ethernet og Transmitter indstillinger.
Se programmeringsvejledning 10.
Sæt dipswitch 2 OFF for normal drift og resæt AlphaCom XL (kortslut resæt jumper pinde eller afbryd
kortvarigt spændingsforsyningen) – De programmerede Transmitter, Web Server og Ethernet indstillinger
(brugernavn, password og IP adresse) effektureres og skal herefter anvendes ved næste log ind.
Herefter
Tjek de programmerede Web Server og Ethernet indstillinger, forbindelsen til Vagtcentral og korrekt
modtagelse af alarmbeskeder.
Afslut med at sætte dipswitch 3 OFF, resætte AlphaCom XL ved at kortslutte resæt jumper pinde eller
kortvarigt afbryde spændingsforsyningen. Herved blokeres for adgang til programmering af AlphaCom
XL (TCP).
►!

Bemærk – AlphaCom XL kan ikke sende med dipswitch 2 ON.
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Programmering via en standard internet browser – direkte tilsluttet PC via krydskabel
Direkte tilslutning til PC kræver en ændring i PC’ens netværks TCP/IP opsætning – se følgende
vejledning:
TCP/IP konfiguration af PC for direkte tilslutning til AlphaCom XLALPHACOM IP PRIVAT
Gå ind i ”Netværks og
opkaldsindstillinger”.

Højreklik på ”LAN-forbindelse” og
vælg Egenskaber.

Marker Internetprotokol[TCP/IP] og
vælg Egenskaber.

Vælg ”Brug følgende IP-adresse” og indtast IPadresse 192.168.0.49 og subnetmask
255.255.255.0. Standard gateway skal ikke
udfyldes – slut af med OK.

►!
Husk – når programmeringen er helt færdig, skal ovenstående TCP/IP-egenskaber sættes
tilbage til ”Hent automatisk en IP-adresse” for at PC’en kan fungere normalt på lokalnetværket.
Forbind nu PC’en til AlphaCom XL, sæt spænding til AlphaCom XL, start en Internet browser op og
indtast den faste adresse http://192.168.0.48 i browserens adressefelt.
Dipswitch indstillinger, programmering og afsluttende procedurer er de samme som vist i
foregående afsnit, Programmering via en standard internet browser – fast adresse.
►!

Bemærk – www skal ikke bruges ved indtastningen af IP-adresse.

►!

Tip – for Internet Explorer og IP-adresser port 80 gælder at indtastning af http:// ikke er
nødvendigt – eks. 192.168.0.48. Er porten forskellig fra 80 skal http:// indtastes.
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Log in
AlphaCom XL har 2 forskellige typer af
brugere (User):
Supervisor – Har rettighed til at se, redigere, programmere og konfigurere alle
indstillinger og parametre for AlphaCom
XL, samt se AlphaCom XL’s status
information.
Standard brugernavn for Supervisor er
‘admin’.
User – Bruger har kun rettighed til at aktivere AlphaCom XL’s tre udgange. Standard brugernavn er ‘user’.
Bemærk: Med dipswitch 2 sat til ON, skal der ikke indtastes noget password.

System Status
General – Information
om firmware versioner
og spændingsforsyning.
Message Queues –
Status for antal ikke
sendte beskeder i buffer
for transmitter 1 og 2.
Communication –
Status meddelelser for
transceiver 1 – 4.
Connections –
Statusmeddelelse for
RS232 over IP og
GPRS kommunikation.
Se skærmbillede.
Bemærk: Systeminformation opdateres hvert 10. sek. for AlphaCom XL.

Ethernet Settings
Mac adresse – De
sidste 6 cifre findes på
mærkat og indtastes.
De første 6 cifre skal
ikke ændres.
Static / DHCP – Vælg
mellem fast eller dynamisk LAN IP-adresse.

IP address / net mask – Ved valg af Static indtastes den faste lokale IP-adresse og undernetsmaske.
Default Gateway – IP-adressen for lokalnetværkets Gateway (sædvanligvis routeren) indtastes her.

Rev. 1.4 19-08-2010

Side 10

GPRS Settings
GSM PIN code – Her indtastes en
evt. PIN-kode for SIM kortet.
Roaming – Aktiveres, hvis der skal
benyttes flere forskellige netværk.
Acces Point Name (APN) – Indtast
her udbyderens APN.
User ID – Indtast her bruger ID
Password – Indtast her Password
Always Online – Altid online, ja / nej.

Web server Settings
IP Address / Port (TCP) –
Her programmeres port. IPadressen er programmeret og
kan ikke ændres.
User acces – adgang med
kun brugerrettigheder. D.v.s.
betjening af relæudgange.
User / Password – Indtast
brugernavn og password.
Default brugernavn er ‘user’.
Administrator Access –
administratorrettigheder giver
adgang til alle funktioner.
User / Password – Indtast brugernavn og password. Default brugernavn for administrator er ‘admin’.
Maximum Login Trials – Her programmeres det maksimalt tilladte antal forkerte login forsøg.
Lock-out Duration – Her programmeres varigheden for en blokering/lock out efter antal forkerte logins.
Generate Alarm Message on Lock-out – Alarm til Vagtcentral ved overskridelse login forsøg ja / nej.

Transmitter Settings
Account Number – Indtast
kunde-ID til Vagtcentral.
Destination IP Address /
Port (UDP) – IP modtageradresse og port (UDP).
Local Port (UDP) –
Transceiverens lokale port
kan frit programmeres.
Protokol – Vælg mellem to
digitale alarmprotokoller:
SEC-IP eller SIA-HS / IP.
Communication Medium –
Vælg Ethernet eller GPRS.
Supervision Interval –
Overvågnings interval (Det
ønskede / Det faktiske).
Periodic Test Message – Programmering af periodisk testbesked og interval for afsendelse af besked.
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Monitoring Settings
Monitoring Settings –
Overvågning af kommunikation, spændingsforsyning, GPRS, SAB og
PSTN linie.
Programmering af SIA
rapportering og fejlrelæudgang.
Programmerbare parametre er forsinkelse
(Delay), alarmkode
(Alarm Code SIA),
genopretningskode
(Restore Code SIA) og
aktivering af fejlrelæudgang.
Delay – Forsinkelse af advarsel i sekunder.
Alarm Code (SIA) – Her indtastes den valgte SIA-kode for advarsel.
Restore Code (SIA) – Her indtastes den valgte SIA-kode for genopretning af den sendte advarsel.
Activate Relay 4 on Failure – Sæt et flueben for aktivering af fejlrelæudgang 4.
Bemærk: Programmering af SIA-koder skal altid udføres og bekræftes i samarbejde med Vagtcentralen.
Input Settings
Input (1-6) Settings –
Hver indgang kan frit programmeres m.h.t. navn
(max. 15 karakterer). Dette
navn bliver sendt sammen
med SIA alarmkoden til
Vagtcentralen.
Programmering af
indgange 1-12 er helt ens.
Parametrene er EOL (End of line), NC (Normally closed), Skafor (F&P) og Enabled (aktiveret).
Modstandsværdier
Indgange
EOL, NC,
NC, Skafor
NC

1,8 + 10 + 39

Modstandsværdier (kOhm)
1,8 + 10
1,8
0V

Afbrudt

BT
BA
BA

BA
BA
BA

BT
BA
BA

OK - BR
OK - BR
OK - BR

BT
BA
OK

Spændingsstyrede indgange
Bemærk: Absolut maks. spænding påført en indgang er 24VDC.
Indgange
NC

NO

Spændingsværdi (max 24V)
0V
Afbrudt

12V

BA
OK - BR

OK - BR
BA

BA
OK - BR

Bemærk: Indgang 9-12 kan ikke anvendes som spændingsstyrede indgange.
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PSTN Interface Settings
PSTN Interface Settings – Konfiguration af PSTN
interface
Acknowledge to Panel –
Kvittering for modtaget besked.
Immediate – Kvittering fra AlphaCom XL
After Delivery to Destination –
Efter levering til destination (Vagtcentral).
Data Failures – Data fejlmeddelelser
No Data Received Code (SIA) – Ikke modtaget data
Data Error Code (SIA) – Data fejlkode

Følgende protokoller supporteres:
Protokol
SIA-HS
SIA (regular)
Contact ID
Scancom DTMF 1600Hz
Scancom DTMF 1400Hz

Forklaring
SIA High Security bruges kun af Alphatronics produkter.
Understøttede SIA protokoller er: SIA level 0, SIA level 1, SIA level
2, SIA level 3 og Aritech XSIA
Ademco Contact ID protokol
Scancom 8 og 16 kanals telefonsendere, som anvender de alm.
1600Hz /2000Hz frekvenser for kvittering
Scancom 8 og 16 kanals telefonsendere, som anvender de mindre
brugte frekvenser, 1400Hz /2300Hz, for kvittering. Denne protokol
var tidligere meget anvendt af ældre Aritech telefonsendere.

Relay Output Settings
Relay Output Settings –
Relæudgang 1-3 - fjernkontrol
AlphaCom XL har 3 relæudgange,
som kan fjernbetjenes via IP.
Name – Hver relæudgang kan
navngives. Disse navne ses også i
brugerinterfacet, men kan ikke
ændres af bruger.
Switch On / Off – Skift mellem On
og Off. Marker den ønskede
indstilling, klik OK og relæudgangen
aktiveres.
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Factory Defaults
Factory Defaults –
Reset til default fabriksopsætning for
dele af eller hele opsætningen.
General Settings –
Ethernet Settings, GPRS Settings og
Web Server Settings.
Transmitter Settings –
Transmitter Settings 1 og 2.
Input / Output Settings – Gælder Monitoring Settings, Input Settings 1-12, PSTN interface Settings,
Serial Port Settings og Relay Output Settings.
Vælg Yes og klik Load og AlphaCom XL resættes til standard fabriksindstillinger for de valgte funktioner.

Relay Output Control
Relay Output Control –
Bruger interface for fjernkontrol af
relæudgange
Når der bliver logget ind med
brugerstatus alene (default
brugernavn: user), fremkommer
bruger interfacet for fjernkontrol af
relæudgange.
Brugeren har nu mulighed for
individuelt at aktivere / deaktivere de
tre udgange.
Bemærk: Denne funktion kræver, at dipswitch 3 forbliver ON for at bevare adgangen til AlphaCom XL.
Med dipswitch 3 OFF blokeres for al TCP/IP adgang til enheden og dermed også for fjernkontrol af relæudgange.

Serial Settings
Vedrørende brug og konfiguration af seriel kommunikation, Serial Settings, RS-232 over IP,
AlphaVision-Bus Settings kan detaljeret information herom findes i AlphaCom XL manualen (71 sider),
som kan downloades fra Alphatronics hjemmeside, www.alphatronics.dk – se side 2.
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Lysdidodernes (LED) betydning
AlphaCom XL er udstyret med at antal lysdioder, som giver information om forskellige funktioner’s
virkemåde. Lysdiodernes navne og placering kan findes på side 6.
TRANSMITTER LEDS:
LED
LED
(ØVERST)

Farve

LED TR2

Grøn

LED TR3
LED
TR4
(NEDERST)

Rød

Forklaring
Transmitter 1 - lyser konstant ved forbindelse til
Vagtcentral
Transmitter 2 - lyser konstant ved forbindelse til
Vagtcentral
Lyser når, der en besked i bufferen

Grøn

Blinker når firmware og hardware fungerer korrekt

Farve

Forklaring
Watchdog LED skal lyse konstant og viser, at firmware og
hardware fungerer korrekt. Watchdog LED er OFF, når der
flashes ny firmware(opgraderes)
LAN aktivitet
LAN link tilsluttet
GPRS tilsluttet
Backup LED lyser konstant, når backup relæet er
aktiveret.
Når relæet er aktiveret, forbindes PSTN-indgangen (CMK)
til PSTN-udgangen (TEL).

TR1

Grøn

STATUS LEDS:
LED
LED ST1

Grøn

LED ST2
LED ST3
LED ST4

Grøn
Grøn
Rød

LED ST5

Rød

LED ST4

LED ST2
ST1 Watchdog
LED ST3
LED
TR1
LED
TR2

LED ST5
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Dipswitch indstillinger
AlphaCom XL’s funktion er delvis bestemt af dipswitch indstillingerne – se nedenstående skema.
Dipswitch
1

Position
OFF
ON

OFF

2

ON

OFF
3
ON
4

OFF

Forklaring
Normal BRUG
Når dipswitch 1 er ON, og AlphaCom XL resettes ved enten
at tilslutte strøm eller at kortslutte reset jumper pinde, vil
default fabriksindstillinger blive indlæst.
Normal BRUG.
De programmerede web server og Ethernet indstillinger er i
brug.
Log ind brugernavn og password kræves for adgang til
programmering.
Standard fabriksindstillinger for web server og Ethernet
indstillinger er gældende og kan anvendes for adressering
og log ind. Evt. tidligere programmerede indstillinger slettes
ikke, men træder i kraft igen, når dipswitch sættes OFF igen.
Default brugernavn er (admin) og der er intet password.
Default IP adresse er 192.168.0.48 og web server port 80.
Bemærk: Default er Gateway/router programmeret til
0.0.0.0. Ved brug af fast IP-adresse skal adressen for
Gateway altid programmeres, for at AlphaCom XL kan
kommunikere på Internettet.
Dipswitch 2 ON bør kun bruges til at programmere
brugernavn, password og Ethernet indstillinger.
Herefter sæt dipswitch 2 OFF og genstart AlphaCom XL.
Normal BRUG – efter endt programmering.
Adgang til AlphaCom XL, log ind og programmering, er
blokeret. Hvis log ind forsøges fremkommer et skærmbillede
med teksten, ‘Det er ikke muligt at få adgang til denne
enhed’.
Adgang til AlphaCom XL, log ind og programmering ved
brug af gyldigt brugernavn og password.
Dipswitch 4 kun internt brug.

WEEE-deklaration
Dette Alphatronics produkt er fremstillet efter de mest moderne produktionsmetoder
består af højkvalitetskomponenter. De fleste komponenter kan genbruges.
Undgå derfor at smide dette produkt i skraldespanden sammen med husholdningsaffald, men aflever det på den lokale genbrugsstation eller hos din forhandler.
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