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Betjningsvejledning
Jydsk Telefons alam system er modulopbygget, det giver dig sikkerhed for at dit alai
manlmg altid kan udbygges med nye funkfioner, hvis dit behov for sikkerhed, tryghed
og overvAgning sendres .
Denne betjeningsvejledning beskdver anvendelsen at de funktioner, der er i netop den
udbygning of Jydsk Telefons alammnlmg som du har anskaffet .
Vepedningen indledes med en oversigt over betjeningspanelet med forldadng of de for
skeMge indikatores funWon og betydrung.
Herefterfolger beskrivelse of hvordan alarrnanlaegget betjenes i dagfigdagen.

Betjeningspanelet

Indikatorbes krivelse:
Nedenstdende indRatorer er konstant taendt pa betjeningspanetet
Gron "NET":

Lyser ved almtndegg netdridt
Indkatoren sldftertil blink, Ws 220V fomyningen t7
alarrnanL egget har va:ret affxudt f over 1 time,
nAr der er tilsluttet akkumulator for batten back-up.

Gron "BATTER!":

Lyser ved battedddft. Inditcatoren skifter ti blink, hvis
der er fell pA battedet under afmindeUg netfejl .

NedenstAende kndlcatorer twndes fan efter kon ekt Indtastet PIN-ode og After automatfsk efter 45 sekunder etler hvis der tastets "C".
Gut "FEJL" :

Lyser ved fell f alamzystemet f.eks. ved:
1.
2.3.

Wald of 220V forsyningen f over 1 time.
Ved battedfep under almindelig netdriftt .
Ved manglende forbindelse tH telefonnettet

Rod "SABOTAGE":

Lyser hvis der har vmreVer sabotage pfd alamanlmgget

Gul "LINIEFEJL":

Lyser ved manglende forbindelse til telefonnettet

)ndikatorbeskriveise:
Nedenstlende Irodkatorertaendes faun efter indtastnirg of komld PIN-kode og slukker
automatisk efter 45 sekuader eUer Ws ''C' tastes.
1:

Red
Gul

hvis der er alanWsabotage PA alamgruppe 1
hvis alanngruppe 1 er udkoblet

2:

Red
Gul

hvis der er alaWsabotage pft alamgruppe 2
hvis alanugruppe 2 er udtoblet

3:

Rod
Gul

-

Ws der er alarrNsabatage pA alamgmppe 3
hvis aiamgmppe 3 er udkoblet

4:

Rod
Gul

-

hvis der er alamYsabotage pA alamigmppe 4
hvis alamgnrppe 4 er udkoblet

5:

Red
Gul

Td:

Gul

-

nAr abet er aktivt (tilloblet)

Ffas

Gut

-

nfiralanimlaegget erpassivt (fraloblet)

hvis der er alarnNsabotage p4 alamgruppe 5 _ . .
hvis alamgnjW 5 er udloblet

Taster pd betjeningspanelet
Betjeningspanelet har 14 taster, tasteme 0-9, TIL, FRA, GR og C.
0-9 :

anvendes ved indtasfiing of betjeningskode og ved ind og udkobUng
of alamVmpper

TIL

anvendes ved UQwbling of alammnWegget

FRA:

anvendes ved frakobOng of atamunkegget og ved udkoMV
of enkelte alamigrupper

GR:

anvendes ved udkobrng of enkelte atamngmpper

C:

anvendes hvis man fortyyder en indtastning, elter hvis man
ensker at slukke indikatoreme

Alle tyk pA tasteme kvitteres med et kort "BIP".
Lange "BIP" inddcerer feTndtastning.

Vejledning i anvendelse of alarmonlwggets funktioner
Hvordan smttes dit alammlaeg til og hvordan sir du det fra igen.

Til/fra koblino of alarmanlasociet
Funktion

Indtastning

IndikatIon

Tilkobliing of anlaegget
Aktivering

Tast 4cifret PIN-(ode
Tast" T!Lv

'FRA`-Iafnpe lyser
'1711.74afnpe lyser
Buzzer hyler i 45 sek
.
efter lndfl forbkobler/foler
m. delay aktiveres .
Du har altsl 45 sek til at fortade bygningen inden anLegget
vil give alarm

Frakobring of anbegg_ et

Tast 4 cifret PIN4GOde

Nfir fod*obler eller foler
m. delay akfveres hyler
buzzer! betjeningspaneL
Og du bar 45 sek tH at frakobie alamwlxgget
'TIL"4anpe lyser
"FW4ampe lyser

Tast "FRAW

Fjernkobling of alarmanlaeaget
Du kan fjembetjene tit- og fmkobrng of dit alarmanlag via telefonenettet
Funktion

Indtastning

Femtilkobring of
alarrrtantaegget

Ring op til alamianImgget
Tast PIN-lode

Onskes aendring of
tilstand for alannanIaegget tastes '

Inciikation
Efter5. tridngning tares en
konstant tone
Alarrnanimgget svarer med :
Den indtalte besked, "ALARM"
og "FRA" eller'TIL" alt efter
anLeggets aktuelle tilstand.

Anlmgget svarer.
'ALARM" og 71L" eller "FRA"

Ved feil pA enke(te alarrngnrpper eller hvis du kun ensker at aktivere dele of dit alarmanl-g kan du udkoble enkefe alamignrpper

Udrindkobling of enkelte alarmgrupper
Funktion

Indtastning

Indikation

Aktivenng of animg med
udkobling of alarmgruppe (~

Tast 4-afret PINacode
Tact'
Tast ciffer eller cifre
for alamigmgppe (o
der enskes udkoblet
(1 5)

"FRA'4ampe lyser

Tast MI-"

MI_'-lampen lyser samtidg
lyser ind5catorentuidkatoreme udfor den udkoblede
gruppe (r)Buzzer hyler indtil forb4Cobler
etferfoler m- delay aWveres

Indcobling of alanngrupper

-

Gul indikator udfor det valgte
ciffer eiller cifre blinker

Ape alanngrupper indcobles
automatisk nAr alannanlmggetfrakobles

Afstilling of alarm
Hvis der har vaeret/er alarm pA ant-egget skal denne afstilles for ankegget igen kan betjenes.
Funidton

Indtastning

Indikation

Afstlfing of alarm

Tast 4-cifret PIN4code

ML"4ampe og rod iampe udfor den elfer de alamngrupper
der er/har vaeret alarm pA
lyser.

Tast "FRA"

-FRA"4ampe og wd lampe
udfor den efer de alanngrupper der edhar vaeret alarm pA
lyser.

Tast "FRA"

Rode alarngnrppe lampe(r)
slukkes.
Skridces afamtgruppelamper
Me er det for+di der sMdg er
atann ptt den ellerde pfigmtdende grupper. Ndr alarmtlstanden er ophort skidcer
alarrngruppelampen med
PIN-code +'FRA`

.

Tilkoblina of alarmanlaeacaetmed fell
Melder alarmanlaegget fell pA en elter flere atamgrupper pA betjeningspanelet (gui
'FFJL' lampe tyser+ red alanngruppelampe) kan alarmanfaegget Me Mkobles.
T&obling med fell kan kun ske ved at udkoble gnrppen/gnrppeme der melder fell . Se
procedure for tilkobling med udkobl'rng.

Status for alarmanlmgget
Status for alarmanlmgget vises ved indtastning of 4-cifret PIN-ode
.

lEndrina of PIN-kode
Funktion

Indtastning

Indikation
Alarmanlmgget EJs81 vaere
trakoblet

iEnddng of PIN-kode
Tast 6-cifret MASTERkode

"FRA"4ampe lyser

Tast ny 4cifret
PIN-kode
Tast'TIL"

PIN-koden er nu sandret

Sabotacteatarm
Sabotagealamen sgm, at alamiantmgget Me kan sates ud of drift ved at sabotere
enkefte dele at animgget (felere , kobUng eger andet) .
MOM of en sabotageatann kan kun ske vim T'EIWIKER-kode. TEKNIKER-kode pd
alamiadfaeg bfskMet tg godkendt kontmicentrai er kun kendt of kontroicentralen, sMedes dense tar sgdcerhed for, at en sabotage pA alamenWegget udbedres of en autodseret instaltator.
Funktion

Indtastning

Indikation
Inden udbeddng of sabotage
p9 alamianlasgget frakobles
sabotagegruppen (gruppe 8)

Frakobfing of sabotagealarm
Tast 6-cifret
TEKNIKER-kode
Tast "FRA"

Ordliste

TiEcobring:
(hele alamnanlaegget)

Alarrnanlaegget er akdvL Der udloses alts2i en ekstem
alam hvis der er alarmtilstand.

FrakoW'ag:
(hele alannantmgget)

Alannantaegget erpassivt . Derudloses kgen ekstem
alarm, hviis der er alamitfand.

tJdlwbiing:
(enkette alartngrupperj

En udlwblet atamgnippe t1 kobles Me nfir hele
alannantaegget tWwWes.

InccobUng:
(enkette alamxlmppeO

En udkoblet alamgmppe genoptages t atamlantaegget
Igen alene ved fiKkwbf of atarmgruppen.

PIN4wde:

En 4-cifret bnrgedwde, der anvendes ved den dagfige
betjerirg of aWmanlaegget

:
MASTER-ode

En 6-cifret kode, der udekddcende anvendes ved
mnddng of PIN-kode.

TB<NIKER4oode:

En 6-afret kode, der anvendes ved betiening of
sabotagegruppen.

Afstilling:

En betjerung, der bringer optisk eller akustisk alarm tit
optor.
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Specifikation over Opkaldsmodul :
Grundspecifikation .
Forsyningsspaendinger :

Relmudgang 1-4 .
Miljokrav :
Telefonkrav :

12VDC ±20%, Stromforbrug :
Standby, max . IOmA
Relmudgange aktive, max . 60mA
Transmission, max . 200mA
5VDC ±10%, Stromforbrug :
Standby, max . 20mA
Transmission aktiv, max . 50mA
Max. 230VAC 2A/50VDC 0,5A .
Se Skafor Forskrift 212 Emne 220 Punkt 15 .
Cirkulaere 20, Signalering
Cirkulaere 27A, Tekniske krav til saerudstyr
tilsluttet det offentlige telefonnet .

Beskrivelse .
Snitfladen til grurundmoduler er ikke endeligt fastlagt, men der skal
udvekles folgende information .
Modulet skal kunne modtage folgende signaler fra Grundmodulet :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .

Netudfald > 1 time
Batterifejl
Alarm i gruppe 1
Alarm i gruppe 2
Alarm i gruppe 3 (brandalarm)
Alarm i Gruppe 4 (evt . 24-timers eller nodkald)
Alarm i gruppe 5 (24-timers alarm)
Modtage information om DTMF-koder, der skal sendes .
Styrifg of optagning/afspilning of beskeder .
Styre relmudgangene 1-4

Modulet giver Grundmodulet folgende informatiom:
1.
2.
3.
4.
5.

Printet er monteret .
Systemet er Alarm/telestyring eller kun Telestyring .
Ringe-Optaget-Klartonesignaler . (grundmodulet detekter signalet) .
Afloftet telefon .
Sende besked om modtaget DTMF-koder .

Hvis modulet ikke er "strappet" til telestyringer alene, har det
folgende funktioner :
1.
2.
3.

Modtage en alarm fra grundmodulet, og sende denne
til et of de indtastede telefonnr. (alarmen sendes i
tale, best$ende of nogle faste meddelser og en indtalt besked) .
Modtage en kvittering fra modtageren
(hvis
ikke OPS) .
Kontrollere om forbindelsen er etableret,
evt . fej l :
A.
Linie optaget .
B.
Ingen forbindelse .
C.
Modtageren kvitterer ikke .
Hvis alarmen ikke kan afgives til et of telefonnummerne tmndes "FEJL" og "LINIE-FEJL" lampen p$ betjeningspanelet .

28 . april 1993 O .M .
4.
5.
6.
7.
_.

Indkodning of Tlf .nr . der skal ringes til, ved alarm
(3 nr . (et med lokalnr .) og 1 OPS nr .) foregAr fra
en tilkoblet telefon .
Indtaling of brugerbesked (max . 10s .), foreg$r fra
en tilkoblet telefon .
Til og frakoble alarmen fra en ekstern telefon .
Til og frakoble de 4 relaeudgange (telestyring) fra
en ekstern telefon .
Til og frakoble de 4 relmudgange fra den tilkoblede
telefon .

Hvis modulet er strappet til "kun" telestyring, bestir
anlaegget kun of grundmodul og opkaldsmodulet, og det
virker ikke son alarm. Det er kun de i punkt 7 og 8 beskrevet funktioner er kan bruges .
Paste beskeder :
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .

"1"
11 2 11
"3"
"4"
"5"
"Alarm"
"Sabotage"
"Brand"
"Gruppe"
"Till'
"Fra"
"Relae"
° r2yK
"
"
"Nummbr"
"Indtal"
"Besked"

Indtastning at telefonnummer, indtaling of besked og styring of
relmudgange .
Telefonnummerne, den indtalte besked og relmudgangene styres fra
den tilkoblede telefon, udfra felgende "menuer" :
~Mcsi
9V\AAo&
PA
U:r3cU4A!sQgneA
Den tilsluttede telefon aflofte.S,
alarmanlmgget kobler fra telefonnettet og
svare :
Menu 1 :
(Hovedmenu)

"1l@,"Tast","Nummer'"
"2","Indtal","Besked"
"3", "Relae"

Menuen gives i tale, og efter hver besked lyder en tone (DTMF "A"),
og der er en pause p$ 3 sekunder . I denne pause kan der tastes det
onskede nummer, fra menuen .

Menu 1 .1 :
(Tast Nummer)
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VINummer" . 111.11, "Tastes, ogles
"Mummer","2","Tastes ,"2"

."3","Tast","3'"
"Mummer"
."4","Tast", "4"
"Mummer"
NAr et of tallene 1-4 er valgt svare alarmen "last","Mummer",
efterfulgt of en tone (DTMF A), og nummeret kan indtastet . Nummer 4
er OPS-NR . og dette er altid det sidste der Tinges til, da der
ingen kvittering kan gives . Et of nummerne 1-3 kan indeholde et
lokalnummer, hvis dette er tilfmldet tastes "*" efter det rigtige
nr . og efterfolges s$ of lokalnr . pA max . 4 ciffer . Ved Nr . 4 . OPSnummer, kan der tastes en 8-ciffret kode (evt . tlf .nr.), der kan
fortaelle modtageren, hvilken alarm der er tale om. Dette gores ogs&
ved at taste "*" og de max . 8-ciffer . NAr nummeret er tastet kvitteres med ",I", og der hoppes til "Hovedmenu" . Er der ikke indtastet
et nummer efter 20 sekunder hoppes ogs$ til "Hovedmenu" .
Menu 1 .2 :

Menu 1 .3 :
(Relm)

Er 1 .2 valgt svare alarmen "Indtal","besked", efter
fulgt of en tone (DTMF A), og beskeden kan indtales,
tiden starter lige efter tonen . NAr beskeden er
indtalt kvitteres med "#", og der hoppes til "Hovedmenuen" . Dette sker ellers automatisk efter 10 sekunder .
"Relm","1","Tast",solvee
V'Rela","2","Tast","2"
"Relae","3","Tast","3"
"Relae","4","Tastes ,"4"
Er der valgt f . eks . relae 2 svares der : "Relae", "2",
"Fra" eller "Till* (alt efter stilling), efterfulgt
of en tone (DTMF A), og der kan nu tastes "Relmnr ."
for at toggle mellem sluttet eller brudt relm, og
der kvitteres med "Rele","2","Till' eller "Fra", alt
efter valg, og hoppes til hovedmenu .

NAr der ikke skal foretages flere xndringer lmgges rmret blot pA .
Ved "KIIN" telestyring er det kun xndring of relmudgangene der kan
foretages, og de andre funktioner "meddeles" ikke .

Telestyring .
De 4 relmudgange og til og frakobling of alarmen, kan foretages via
telefonnettet . Det foreg$r pA fmlgende mfide :
Der Tinges til det p$gmldende nummer, og hvis den tilsluttede telefon ikke er taget efter 5 ringninger lmfter
alarmanlaegget af, og der svares med en tone (DTMF A),
herefter kan "PIN-koden" indtastes (4-ciffer) og alarmen
svare : "Indtalt besked","Alarm","Fra" eller "Till' alt
efter tilstand,"Rely",sells, "Fra" eller "Till' alt efter
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tilstand, "Relm","2" . . . . . . O.S .V., afsluttet med en tone
(DTMF A) . Til eller frakobling foretages ved at taste :
"*" og der svares med: "Alarm", "Fra" eller "Till' alt
efter tilstand, og afsluttet med en tone (DTMF A) . Til/frakobling of relaeer foretages ved at taste "Relm nr .",
og der svares med : "Relm","%","Till' eller "Fra", alt
efter tilstand, og afsluttet med en tone (DTMF A) . Hvis
der ikke foretages nogle mndringer, gentages status of
alarm og relmudgange indtil der laegges p$ i den anden
ende .
Ved "RUN" telestyring forekommer den indtalte besked og alarmstatus
ikke .
Alarm .
Ved en registreret alarm, vil alarmanlaegget ringe op til et of de
indlagte telefonnummer, p$ fmlgende m$de :
Opringning til Nr . 1, hvis der er indtastet et Nr .
Hvis der er optaget eller der ikke svares efter 5 ringninger, ringes til Nr . 2 . hvis der er noget . Kan denne
forbindelse ikke etableres ringes til Nr . 3 . Er der ikke
indlagt noget, eller kan der ikke etableres forbindelse
rindes til Nr . 1. O.S .V. Den prover ialt 9 . gange inden
den ringer p$ OPS-Nummeret, hvis der er indlagt noget . Er
OPS-Nr . det eneste der er indlagt, proves selvfolgeligt
kun dette .
N$r der er etableret forbindelse afgives fmlgende besked :
"Indtalt besked","Alarm","Gruppe","Gruppe nr .", ved alarm
i gruppe 4, vil der ogs$ gives "Brand" besked (gruppe 4
er brandgrdppe ved naboalarm), afsluttet med en tone
(DTMF A) . Dette gor den op til 5 gange, eller indtil der
fra modtager er kvitteret med
Kvitteres der ikke
proves det naeste nummer . Ved OPS sendes dog blot den 8ciffret kode . Der vil ogs$ blive givet besked ved netudfald > I ,time : "Indtalt besked","Alarm" . R-Ctl' CGSA
Telefonlinie .

,
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Modulet forbindel til en telefonlinie, samt til en telefon . Telefonen frakobles telefonlinien og alarmen indkobles ved alarm. Men
Opkaldemodulet DC-forsyner den tilkoblede telefon imens .

