Control Panel
B9512G, B8512G (B9512G‑E, B8512G‑E)

sv

Program Entry Guide

Control Panel

Innehållsförteckning | sv

3

Innehållsförteckning
1

Remote Programming Software (Fjärrprogrammeringsprogram)

17

2

Compliance Settings (Inställningar för överensstämmelse)

18

2.1

SIA CP-01 Verification (SIA CP-01-verifiering)

18

2.2

ULC Compliance (ULC-överensstämmelse)

18

2.2.1

CAN/ULC-S304 compliance (CAN/ULC-S304-överensstämmelse)

19

2.2.2

CAN/ULC-S559, nödvändig programmering

19

2.2.3

CAN/ULC-S559, rekommenderad programmering

22

2.3

UL 864-brandlarm

26

2.4

Supervision configuration (Övervakningskonfiguration)

27

2.5

Europeisk tillämpning

28

3

Panelövergripande parametrar

29

3.1

Telefon och telefonparametrar

29

3.1.1

Telefondestination 1 (till 4)

29

3.1.2

Format för telefondestination 1 (till 4)

29

3.1.3

DTMF-uppringning

30

3.1.4

Phone Supervision Time (Övervakningstid för telefonlinje)

30

3.1.5

Alarm On Fail (Larm vid fel)

30

3.1.6

Buzz On Fail (Summer vid fel)

31

3.1.7

Two Phone Lines (Två telefonlinjer)

31

3.1.8

Expand Test Report (Utöka testrapport)

32

3.1.9

PSTN Compatibility (PSTN-kompatibilitet)

32

3.2

Inbyggd Ethernet-modul (IP)

33

3.2.1

IPv6 Mode (IPv6-läge)

33

3.2.2

IPv6 DHCP

33

3.2.3

IPv4 DHCP/AutoIP Enable (Aktivera IPv4 DHCP/AutoIP)

33

3.2.4

IPv4 Address (IPv4-adress)

34

3.2.5

IPv4 Subnet Mask (IPv4-nätmask)

34

3.2.6

IPv4 Default Gateway (IPv4-standardgateway)

34

3.2.7

IPv4 DNS Server IP Address (IPv4 DNS-serverns IP-adress)

35

3.2.8

IPv6 DNS Server IP Address (IPv6 DNS-serverns IP-adress)

35

3.2.9

UPnP (Universal Plug and Play) Enable (Aktivera UPnP (Universal Plug and Play))

35

3.2.10

ARP Cache Timeout (seconds) (Tidsgräns för ARP-cache (sekunder))

36

3.2.11

Module Hostname (Modulens värdnamn)

36

3.2.12

TCP/UDP Port Number (TCP-/UDP-portnummer)

36

3.2.13

TCP Keep Alive Time (Aktiv tid för TCP)

37

3.2.14

IPv4 Test Address (IPv4-testadress)

37

3.2.15

IPv6 Test Address (IPv6-testadress)

37

3.2.16

Alternate IPv4 DNS Server IP Address (Alternativ IPv4-adress för DNS-server)

37

3.2.17

Alternate IPv6 DNS Server IP Address (Alternativ IPv6-adress för DNS-server)

38

3.3

Cellular Plug-in Module (Plugin-modul för mobilnät)

38

3.3.1

Inbound SMS (Inkommande sms)

38

3.3.2

Session Keep Alive Period (minutes) (Sessionens aktiva tid (minuter))

38

3.3.3

Inactivity Timeout (minutes) (Timeout för inaktivitet (minuter))

39

3.3.4

Reporting Delay for Low Signal Strength (sec.) (Rapportfördröjning för låg signalstyrka

39

(sek.))
3.3.5

Reporting Delay for No Towers (sec) (Rapportfördröjning för ingen mast (sek.))

40

3.3.6

Outgoing SMS Length (Längd för utgående sms)

40

3.3.7

Network Access Point Name (APN) (Namn på nätverksåtkomstpunkt (APN))

41

Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.368.376

4

sv | Innehållsförteckning

Control Panel

3.3.8

Network Access Point User Name (Användarnamn för nätverksåtkomstpunkt)

41

3.3.9

Network Access Point Password (Lösenord för nätverksåtkomstpunkt)

42

3.3.10

SIM PIN (SIM-PIN)

42

3.4

Cloud Remote Connect (Molntjänsten Remote Connect)

42

3.4.1

Cloud Remote Connect (Ethernet) (Molntjänsten Remote Connect (Ethernet))

42

3.4.2

Cloud Remote Connect (Cellular) (Molntjänsten Remote Connect (mobilt)

43

3.5

IP cameras (IP-kameror)

43

3.5.1

Camera name (first language) (Kameranamn (första språk))

43

3.5.2

Camera name (second language) (Kameranamn (andra språk)

43

3.5.3

URL or IP address (URL- eller IP-adress)

43

3.6

Bosch Anslutna kameror

44

3.6.1

RCP+ port # (RCP+-portnummer)

44

3.6.2

Service password (Lösenord för tjänst)

44

3.6.3

Supervision period (sec) (Övervakningsperiod (sek.))

45

3.7

Live (video) (Direktsändvideo)

45

3.7.1

Port # (Portnummer)

45

3.7.2

Use HTTPS? (Använd HTTPS?)

45

3.7.3

User Name (Användarnamn)

46

3.7.4

Password (Lösenord)

46

3.8

Översikt av rapporter

47

3.9

Rapportrouting

50

3.9.1

Fire Reports (Brandrapporter)

55

3.9.2

Gas Reports (Gasrapporter)

56

3.9.3

Burglar Reports (Inbrottsrapporter)

57

3.9.4

Personal Emergency Reports (Rapporter om personliga nödsituationer)

58

3.9.5

User Reports (Användarrapporter)

58

3.9.6

Test Reports (Testrapporter)

59

3.9.7

Diagnostic Reports (Diagnostikrapporter)

60

3.9.8

Output Reports (Utgångsrapporter)

62

3.9.9

Auto Function Reports (Rapporter om automatiska funktioner)

62

3.9.10

RPS Reports (RPS-rapporter)

63

3.9.11

Point Reports (Punktrapporter)

63

3.9.12

User Change Reports (Rapporter om användarändringar)

64

3.9.13

Access Reports (Tillträdesrapporter)

65

3.10

Kommunikationsenhet, översikt

66

3.10.1

Primär destinationsenhet

67

3.10.2

Sekundära destinationsenheter

68

3.10.3

RG, samma nätverksmottagare

69

3.10.4

Tidssynkronisering

70

3.11

Enhanced Communication (Förbättrad kommunikation)

70

3.11.1

Reporting Format (Rapportformat)

70

3.11.2

Mottagare

71

3.11.3

Nätverksadress

71

3.11.4

Portnummer

72

3.11.5

Mottagarens övervakningstid

72

3.11.6

Poll Rate (sec.) (Pollingfrekvens (sek.))

74

3.11.7

ACK Wait Time (sec.) (KVITT-väntetid (sek.))

74

3.11.8

Retry Count (Antal nya försök)

75

3.11.9

AES Key Size (AES-nyckelstorlek)

76

2019.11 | 13 | F.01U.368.376

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Innehållsförteckning | sv

5

3.11.10

AES Encryption Key (AES-krypteringsnyckel)

76

3.12

SDI2 RPS/Enhanced Communication (SDI2 RPS/Förbättrad kommunikation)

76

3.12.1

Enable Enhanced Communication? (Aktivera förbättrad kommunikation?)

76

3.12.2

Answer RPS Over Network? (Besvara RPS via nätverk?)

77

3.12.3

RPS Address Verification (RPS-adressverifiering)

77

3.12.4

RPS Network Address (RPS-nätverksadress)

77

3.12.5

RPS Port Number (RPS-portnummer)

78

3.13

Power Supervision (Strömövervakning)

78

3.13.1

AC Fail Time (AC-feltid)

78

3.13.2

Resend AC Fail (Skicka Nätanslutningsfel igen)

78

3.13.3

AC Fail Display (AC-felvisning)

78

3.13.4

AC Fail/Restoral Report (Rapport om nätanslutningsfel/strömåterställning)

79

3.13.5

AC Tag Along (Haka på AC)

79

3.13.6

AC/Battery Buzz (Nätanslutning/batterisummer)

79

3.13.7

Battery Fail/Restoral Report (Rapport om batterifel/batteriåterställning)

80

3.14

RPS Parameters (RPS-parametrar)

80

3.14.1

RPS Passcode (RPS-kod)

80

3.14.2

Log % Full (Loggen % full)

81

3.14.3

Kontakta RPS om Log % Full (Loggen % full)

81

3.14.4

RPS Call Back (RPS-återuppringning)

81

3.14.5

RPS Line Monitor (RPS-linjeövervakning)

82

3.14.6

Answer Armed (Svar aktiverat)

82

3.14.7

Answer Disarmed (Svar inaktiverat)

83

3.14.8

RPS Phone # (RPS-telefonnummer)

83

3.14.9

RPS Modem Speed (RPS-modemhastighet)

84

3.15

Övrigt

84

3.15.1

Duress Type (Hottyp)

84

3.15.2

Cancel Reports (Avbryt rapporter)

85

3.15.3

Call for Service Text – First Language (Ring för servicetext – första språk)

85

3.15.4

Call for Service Text – Second Language (Ring för servicetext – andra språk)

85

3.15.5

On Site Authorization for Firmware Update (Auktorisering på plats för uppdatering av

86

inbyggd programvara)
3.15.6

System Tamper Response (Systemsabotagesvar)

86

3.15.7

Enclosure Tamper Enable (Kapslingssabotage aktiverad)

86

3.15.8

Upprätthåll sammanfattning av brand och gas

87

3.15.9

Fire Supervision Event Type (Händelsetyp för brandövervakning)

87

3.15.10

Fire and Gas Resound (Brand- och gasljud)

87

3.15.11

Fire Drill Duration (Brandövningens varaktighet)

88

3.15.12

Early Ambush Time (Tidig bakhållstid)

88

3.15.13

Second Ambush Code (Andra bakhållskod)

88

3.15.14

Abort Window (Larmrapportsfördröjning)

88

3.15.15

Passcode Length (Kodlängd)

89

3.15.16

Swinger Bypass Count (Larmbegränsning)

90

3.15.17

Remote Warning (Fjärrvarning)

90

3.15.18

Crystal Time Adjust (Tidsjustering med kristallfilter)

91

3.15.19

Part On Output (Del på utgång)

91

3.15.20

Early Area Armed Output (Tidig områdestillkopplad utgång)

92

3.15.21

Daylight Saving Time (Sommartid)

92

3.15.22

Date Format (Datumformat)

92

Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.368.376

6

sv | Innehållsförteckning

Control Panel

3.15.23

Date Delimiter (Datumavgränsare)

92

3.15.24

Time Format (Tidsformat)

93

3.15.25

Time Zone (Tidszon)

93

3.15.26

SDIx Connector Protocol (Protokoll för SDIx-kontakt)

95

3.15.27

Ground Fault Detection (Detektering av jordningsfel)

95

3.15.28

Custom Text Format (Anpassat textformat)

96

3.16

Personal Notification Destinations (Destinationer för personliga meddelanden)

96

3.16.1

Beskrivning

96

3.16.2

SMS Phone #/email address (Sms-telefonnummer/e-postadress)

96

3.16.3

User Language (Användarspråk)

97

3.16.4

Method (Metod)

97

3.17

Personal Notification Reports (Personliga meddelande-rapporter)

98

3.18

Personal Notification Routing Attempts (Antal försök för personliga meddelanden)

98

3.19

Email Server Configuration (Konfiguration av e-postserver)

99

3.19.1

Email Server Name/Address (E-postserverns namn/adress)

3.19.2

Email Server Port Number (E-postserverns portnummer)

100

3.19.3

Email server authentication/encryption (E-postserverns autentisering/kryptering)

101

3.19.4

Authentication user name (Användarnamn för autentisering)

101

3.19.5

Authentication password (Lösenord för autentisering)

101

4

Area Wide Parameters (Områdesövergripande parametrar)

103

4.1

Area/Bell Parameters, Open/Close Options (Områdes-/sirenparametrar, alternativ för

103

99

öppning/stängning)
4.1.1

Area name text (first language) (Områdesnamn (första språk))

103

4.1.2

Area Name Text (Second Language) (Områdesnamn (andraspråk))

103

4.1.3

Area On (Område på)

104

4.1.4

Account Number (Kontonummer)

104

4.1.5

Force Arm/Bypass Max (Forcera tillkoppling/förbikoppling max).

105

4.1.6

Delay Restorals (Fördröjningsåterställningar)

105

4.1.7

Exit Tone (Utpasseringston)

106

4.1.8

Exit Delay Time (Utpasseringstid)

106

4.1.9

Auto Watch (Automatisk övervakning)

106

4.1.10

Restart Time (Omstartstid)

107

4.1.11

Duress Enable (Hotläge aktiverat)

108

4.1.12

Area Type (Områdestyp)

108

4.1.13

Two Man Rule? (Tvåpersonsregel?)

110

4.1.14

Early Ambush? (Tidigt bakhåll?)

111

4.1.15

Fire and Gas Time (Brand- och gastider)

111

4.1.16

Fire Pattern (Brandmönster)

112

4.1.17

Burg Time (Inbrottstid)

112

4.1.18

Burg Pattern (Inbrottsmönster)

113

4.1.19

Gas Pattern (Gasmönster)

113

4.1.20

Single Ring (En siren)

114

4.1.21

Bell Test (Sirentest)

114

4.1.22

Account O/C (Konto öppning/stängning)

115

4.1.23

Area O/C (Områdesöppning/-stängning)

115

4.1.24

Disable O/C in Window (Inaktivera öppning/stängning i fönster)

116

4.1.25

Auto Close (Stäng automatiskt)

116

4.1.26

Fail to Open (Misslyckad öppning)

117

4.1.27

Fail to Close (Misslyckad stängning)

117

2019.11 | 13 | F.01U.368.376

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Innehållsförteckning | sv

7

4.1.28

Latest Close Time (Senaste stängningstid)

117

4.1.29

Restricted O/C (Begränsad öppning/stängning)

118

4.1.30

Part On O/C (Del på öppning/stängning)

118

4.1.31

Exit Delay Restart (Omstart utpasseringstid)

119

4.1.32

All On - No Exit (Alla på – ingen utpassering)

119

4.1.33

Fördröjningsvarning vid utpassering

120

4.1.34

Entry Delay Warning (Varning inpasseringstid)

120

4.1.35

Area Re-Arm Time (Tid ny tillkoppling av område)

120

4.2

Area Arming Text (Text för områdestillkoppling)

121

4.2.1

Area name text (Områdesnamn)

121

4.2.2

Account is On text (Konto på-text)

121

4.2.3

Area # is On text (Text område x på)

122

4.2.4

Area # is not Ready text (Text område x ej redo)

122

4.2.5

Area # is Off text (Text område x av)

122

5

Keypads (Manöverpaneler)

123

5.1

Manöverpanelstilldelningar

123

5.1.1

Keypad Name (first language) (Manöverpanelsnamn (första språk))

123

5.1.2

Keypad Name (second language) (Manöverpanelsnamn (andraspråk))

123

5.1.3

Keypad Type (Manöverpanelstyp)

123

5.1.4

Area Assignment (Områdestilldelning)

124

5.1.5

Keypad Language (Manöverpanelsspråk)

124

5.1.6

Scope (Omfattning)

124

5.1.7

Areas in Scope (Områden i räckvidd)

125

5.1.8

Passcode Follows Scope? (Kod följer omfattning?)

125

5.1.9

Enter Key Output (Ange knapputgång)

126

5.1.10

Passcode Enter Function (Kodinmatningsfunktion)

126

5.1.11

Dual Authentication (Dubbel autentisering)

127

5.1.12

Dual Authentication Duration (Tid för dubbel autentisering)

128

5.1.13

Assign Door (Tilldela dörr)

128

5.1.14

Trouble Tone (Felton)

128

5.1.15

Entry Tone (Inpasseringston)

129

5.1.16

Exit Tone (Utpasseringston)

129

5.1.17

Arm Area Warning Tone (Varningston för områdestillkoppling)

129

5.1.18

Close Door Warning Tone (Varningston för dörrstängning)

130

5.1.19

Idle Scroll Lock (Ej rullning om oanvänd)

130

5.1.20

Function Lock (Funktionslås)

130

5.1.21

Abort Display (Stoppdisplay)

130

5.1.22

Cancel Display (Avbrottsdisplay)

131

5.1.23

Nightlight Enable (Aktivera nattbelysning)

131

5.1.24

Nightlight Brightness (Ljusstyrka hos nattbelysning)

131

5.1.25

Silence Keypress Tone (Tysta knappton)

131

5.1.26

Show Date and Time (Visa datum och tid)

132

5.1.27

Keypad Volume (Manöverpanelsvolym)

132

5.1.28

Keypad Brightness (Ljusstyrka för manöverpanel)

132

5.1.29

Disable Presence Sensor (Inaktivera närvarosensor)

132

5.1.30

Disable Token Reader (Stäng av läsare för kodbricka)

132

5.1.31

Enable Tamper Switch (Aktivera sabotagekontakt)

133

5.1.32

Feature Button Option (Alternativ för funktionsknapp)

133

5.1.33

Supervision (Övervakning)

133

Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.368.376

8

sv | Innehållsförteckning

Control Panel

5.1.34

Passcode [Esc] Option (Alternativ för kod)

134

5.2

Global Keypad Settings (Globala manöverpanelsinställningar)

134

5.2.1

A-key Response (Svar vid A-knapp)

134

5.2.2

A-key Custom Function (Anpassad funktion för A)

135

5.2.3

B-key Response (B-svar)

135

5.2.4

B-key Custom Function (Anpassad funktion för B)

135

5.2.5

C-key Response (C-svar)

136

5.2.6

C-key Custom Function (Anpassad funktion för C)

136

5.2.7

Manual Silent Alarm Audible on Comm Trouble (Manuellt tyst larm hörs vid

137

kommunikationsfel)
5.2.8

Comm Trouble Options (Alternativ för kommunikationsfel)

137

5.3

Global Wireless Keyfob (Global trådlös nyckeltagg)

137

5.3.1

Keyfob Function A Custom Function (Anpassad funktion för A på nyckeltagg)

137

5.3.2

Keyfob Function B Custom Function (Anpassad funktion för B på nyckeltagg)

138

5.3.3

Keyfob Panic Options (Alternativ för panik på nyckeltagg)

138

6

Custom Functions (Anpassade funktioner)

139

6.1

Custom Function Text (first language) (Anpassad funktionstext (förstaspråk))

139

6.2

Custom Function Text (Second language) (Text för anpassad funktion (Andraspråk))

139

6.3

Functions (Funktioner)

139

7

Snabbmeny

142

7.1

Funktion

142

7.2

Set/Clear all (Ställ in/rensa alla)

144

7.3

Address # (Adress x)

144

8

Utgångsparametrar

145

8.1

Area Wide Outputs (Områdesövergripande utgångar)

146

8.1.1

Alarm Bell (Larmsiren)

146

8.1.2

Fire Bell (Brandsiren)

147

8.1.3

Reset Sensors (Återställ detektorer)

147

8.1.4

Fail to Close/Part On Armed (Kunde inte stänga/del på tillkopplad)

147

8.1.5

Force Armed (Forcerad tillkoppling)

148

8.1.6

Watch Mode (Övervakningsläge)

148

8.1.7

Area Armed (Område tillkopplat)

148

8.1.8

Area Off (Område av)

149

8.1.9

Area Fault (Områdesfel)

149

8.1.10

Duress Output (Hotlägesutgång)

149

8.1.11

Part On Fault (Del på aktiverat)

150

8.1.12

Silent Alarm (Tyst larm)

150

8.1.13

Gas Bell (Gassiren)

150

8.2

Panelövergripande utgångar

151

8.2.1

AC Failure (Växelströmsfel)

151

8.2.2

Battery Trouble (Batterifel)

151

8.2.3

Phone Fail (Fel på telefonlinje)

151

8.2.4

Komm.fel

151

8.2.5

Log % Full (Loggen % full)

152

8.2.6

Summary Fire (Sammanfattning av brand)

152

8.2.7

Summary Alarm (Sammanfattning larm)

152

8.2.8

Summary Fire Trouble (Sammanfattning brandfel)

153

8.2.9

Summary Supervisory Fire (Sammanfattning övervakning brand)

153

8.2.10

Summary Trouble (Sammanfattning av fel)

153

2019.11 | 13 | F.01U.368.376

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Innehållsförteckning | sv

9

8.2.11

Summary Supervisory Burg (Sammanfattning övervakning inbrott)

154

8.2.12

Summary Gas Output (Sammanfattningsutgång gas)

154

8.2.13

Sammanfattningsutgång övervakning gas

154

8.2.14

Sammanfattningsutgång gas fel

155

8.3

Output Configuration (Utgångskonfiguration)

155

8.3.1

Output Source (Utgångskälla)

155

8.3.2

Output Text (First Language) (Utgångstext (förstaspråk))

156

8.3.3

Output Text (Second Language) (Utgångstext (andraspråk))

156

8.3.4

Hide From User (Dölj för användare)

156

9

User Configuration (Användarkonfiguration)

157

9.1

User Assignments (passcodes) (Användartilldelningar (koder))

157

9.1.1

User Name (Användarnamn)

157

9.1.2

Passcode (Kod)

157

9.1.3

Remote Access (Fjärråtkomst)

157

9.1.4

User Group (Användargrupp)

158

9.1.5

Area Authorities (Områdesbehörigheter)

158

9.1.6

Site Code (Platskod)

158

9.1.7

Card Data (Kortdata)

159

9.1.8

Inovonics Keyfob RFID (B820) (Inovonics nyckeltagg RFID (B820))

159

9.1.9

RADION-nyckeltagg RFID (B810)

160

9.1.10

Supervised (Övervakad)

160

9.1.11

User language (Användarspråk)

160

9.2

User Groups (Användargrupper)

160

9.2.1

User Group Name (Användargruppsnamn)

160

9.3

User (keypad) Functions (Användarfunktioner (manöverpanel))

161

9.3.1

All On, Delay (Alla på, fördröjd)

161

9.3.2

All On, Instant (Alla på, direkt)

161

9.3.3

Part On, Instant (Del på, direkt)

161

9.3.4

Part On Delay (Del på, fördröjd)

162

9.3.5

Watch Mode (Övervakningsläge)

162

9.3.6

View Area Status (Visa områdesstatus)

162

9.3.7

View/Delete Event Memory (Visa/ta bort händelseminne)

163

9.3.8

View Point Status (Visa sektionsstatus)

163

9.3.9

Walk Test (all Non-Fire Burg Points) (Gångtest (alla inbrottssektioner utom brand))

163

9.3.10

Walk Test All Fire Points (Gångtest alla brandsektioner)

164

9.3.11

Send Report (Test/Status) (Skicka rapport (test/status))

165

9.3.12

Door Control (Dörrstyrning)

165

9.3.13

Set Keypad Brightness / Volume / Keypress (Ange ljusstyrka/volym/knappljud för

165

manöverpanel)
9.3.14

Set/Show Date and Time (Ställ in/visa datum och tid)

166

9.3.15

Change Passcodes (Ändra kod)

166

9.3.16

Add/Edit User (Lägg till/redigera användare)

166

9.3.17

Delete User (Radera användare)

167

9.3.18

Extend Close (Förläng stängning)

167

9.3.19

View Event Log (Visa händelselogg)

167

9.3.20

User Command 7 (Användarkommando 7)

168

9.3.21

User Command 9 (Användarkommando 9)

168

9.3.22

Bypass a Point (Förbikoppla sektion)

168

9.3.23

Unbypass a Point (Stäng av förbikoppling av sektion)

169
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9.3.24

Reset Sensor (Återställ detektor)

169

9.3.25

Change Output (Ändra utgång)

169

9.3.26

Remote Program (Fjärrprogram)

169

9.3.27

Go to Area (Gå till område)

170

9.3.28

Display Panel Type and Revision (Typ och version av displaypanel)

170

9.3.29

Service Walk All Points (Servicegångtest alla sektioner)

171

9.3.30

Change Skeds (Ändra schemalagda händelser)

171

9.3.31

Walk Test All Invisible Burg Points (Gångtest alla osynliga inbrottssektioner)

171

9.3.32

Silence Function (Tysta funktion)

172

9.3.33

Custom Function (Anpassad funktion)

172

9.3.34

Keypad Programming (Programmering manöverpanel)

172

9.4

Authority Levels (Behörighetsnivåer)

173

9.4.1

Authority Level Name (first language) (Namn på behörighet (förstaspråk))

173

9.4.2

Authority Level Name (Second Language) (Namn på behörighet (andraspråk))

173

9.4.3

Disarm Select (Välj frånkoppling)

173

9.4.4

All On, Delay (Alla på, fördröjd)

174

9.4.5

All On, Instant (Alla på, direkt)

174

9.4.6

Part On, Instant (Del på, direkt)

175

9.4.7

Part On Delay (Del på, fördröjd)

175

9.4.8

Watch Mode (Övervakningsläge)

175

9.4.9

View Area Status (Visa områdesstatus)

176

9.4.10

View Event Memory (Visa händelseminne)

176

9.4.11

View Point Status (Visa sektionsstatus)

176

9.4.12

Walk Test (All Non-Fire Burg Points) (Gångtest (alla inbrottssektioner utom brand))

177

9.4.13

Walk Test All Fire Points (Gångtest alla brandsektioner)

177

9.4.14

Walk Test All Invisible Burg Points (Gångtest alla osynliga inbrottssektioner)

178

9.4.15

Service Walk All Points (Servicegångtest alla sektioner)

178

9.4.16

Send Report (Test / Status) (Skicka rapport (test/status))

179

9.4.17

Cycle Door (Cirkulera dörr)

179

9.4.18

(Un)Lock door (Lås (upp) dörr)

179

9.4.19

Secure Door (Säkra dörr)

180

9.4.20

Change Keypad Display (Ändra manöverpanelsdisplay)

180

9.4.21

Change Date and Time (Ändra datum och tid)

180

9.4.22

Change Passcodes (Ändra kod)

181

9.4.23

Add User Passcodes / Card / Level (Lägg till kod/kort/nivå för användare)

181

9.4.24

Delete User Passcode / Card/ Level (Ta bort kod/kort/nivå för användare)

181

9.4.25

Extend Close (Förläng stängning)

181

9.4.26

View Event Log (Visa händelselogg)

182

9.4.27

User Command 7 (Användarkommando 7)

182

9.4.28

User Command 9 (Användarkommando 9)

182

9.4.29

Bypass a Point (Förbikoppla sektion)

183

9.4.30

Unbypass a Point (Stäng av förbikoppling av sektion)

183

9.4.31

Reset Sensors (Återställ detektorer)

183

9.4.32

Change Output(s) (Ändra utgång(ar))

183

9.4.33

Remote Program (Fjärrprogram)

184

9.4.34

Go to Area (Gå till område)

184

9.4.35

Display Panel Type and Revision (Typ och version av displaypanel)

185

9.4.36

Change Skeds (Ändra schemalagda händelser)

185

9.4.37

Custom Function (Anpassad funktion)

185
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9.4.38

Force Arm (Forcera tillkoppling)

186

9.4.39

Send Area Open/Close (Skicka område öppna/stäng)

186

9.4.40

Restricted Open/Close (Begränsad öppning/stängning)

186

9.4.41

Part On Open/Close (Del på öppning/stängning)

187

9.4.42

Send Duress (Skicka hot)

187

9.4.43

Arm by Passcode (Tillkoppla med kod)

187

9.4.44

Disarm by Passcode (Frånkoppla med kod)

188

9.4.45

Security Level (Säkerhetsnivå)

188

9.4.46

Disarm Level (Frånkopplingsnivå)

189

9.4.47

Function Level (Funktionsnivå)

189

9.4.48

Keyfob Arm (Tillkoppling med nyckeltagg)

190

9.4.49

Frånkoppling med nyckeltagg

190

9.4.50

Firmware Update (Uppdatering av fast programvara)

191

9.4.51

Silence Function (Tysta funktion)

191

10

Points (Sektioner)

192

10.1

Sektionstilldelningar

192

10.1.1

Source (Källa)

192

10.1.2

Text (first language) (Text (förstaspråk))

192

10.1.3

Text (second language) (Text (andraspråk))

193

10.1.4

Profile (Index) (Profil (index))

193

10.1.5

Profile (Index) Description (Beskrivning av profil (index))

193

10.1.6

Area (Område)

193

10.1.7

Debounce (Elimineringstid)

194

10.1.8

Output (Utgång)

194

10.1.9

RADION RFID (B810)

195

10.1.10

RADION Device Type (RADION-enhetstyp)

195

10.1.11

Inovonics RFID (B820)

196

10.2

Cross Point Parameters (Parametrar för korsad sektion)

197

10.2.1

Cross Point Timer (Timer för korsad sektion)

197

10.3

Sektionsprofiler

197

10.3.1

Point Profile Text (first language) (Sektionsprofiltext (förstaspråk))

197

10.3.2

Point Profile Text (Second Language) (Text för sektionsprofil (andraspråk))

198

10.3.3

Point Type/Response/Circuit Style (Sektionstyp/svar/kretstyp)

198

10.3.4

Point Type (Sektionstyp)

199

10.3.5

Översikt över sektionssvar

203

10.3.6

Sektionssvar

204

10.3.7

Ändmotstånd

217

10.3.8

Entry Delay (Inpasseringstid)

218

10.3.9

Inpasseringston av

218

10.3.10

Tyst larm

219

10.3.11

Sabotagesvar

219

10.3.12

Ring Until Restored (Ring tills återställd)

219

10.3.13

Hörs efter två misslyckade försök

220

10.3.14

Osynlig sektion

220

10.3.15

Buzz on Fault (Summer vid fel)

220

10.3.16

Watch Point (Övervakningssektion)

221

10.3.17

Utgångssvarstyp

221

10.3.18

Display as Device (Visa som enhet)

221

10.3.19

Local While Disarmed (Lokal under frånkoppling)

222
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10.3.20

Local While Armed (Lokal under tillkoppling)

222

10.3.21

Disable Restorals (Inaktivera återställningar)

222

10.3.22

Force Arm Returnable (Forcera tillkoppling vid återgång)

223

10.3.23

Bypass Returnable (Förbikoppling av efter frånkoppling)

223

10.3.24

Kan förbikopplas

223

10.3.25

Larmbegränsning

224

10.3.26

Report Bypass at Occurrence (Rapportera förbikoppling vid förekomst)

224

10.3.27

Fördröj rapport om förbikoppling

224

10.3.28

Cross Point (Korsad sektion)

225

10.3.29

Larmverifiering

225

10.3.30

Resettable (Kan återställas)

226

10.3.31

Alarm abort (Stoppa larm)

226

10.3.32

Wireless Point Supervision Time (Övervakningstid trådlös sektion)

227

10.3.33

Custom Function (Anpassad funktion)

227

10.3.34

Fördröjningsövervakning

227

10.3.35

Delay Response, Disarmed (Fördröjningssvar, frånkopplad)

228

10.3.36

Delay Response, Armed (Fördröjningssvar, tillkopplad)

228

10.3.37

Normaltillstånd

229

10.4

Sektionsprofilbeskrivningar

229

10.4.1

24-Hour (24-timmars)

229

10.4.2

Part On (Del på)

229

10.4.3

Interior (Volymskydd)

230

10.4.4

Inre följande

231

10.4.5

Keyswitch Maintained (Latchfunktion förbikopplad)

231

10.4.6

Keyswitch Momentary (Förbikopplare pulsfunktion)

232

10.4.7

Öppna/stäng sektion

232

10.4.8

Fire Point (Brandsektion)

232

10.4.9

Aux AC Supervision (Extern AC-övervakning)

232

10.4.10

Gas Point (Gassektion)

233

10.4.11

Custom Function (Anpassad funktion)

233

11

Scheman

234

11.1

Open/Close Windows (Öppnings-/stängningsfönster)

234

11.1.1

Tidslinje för öppningsfönster

234

11.1.2

Tabell med öppnings-/stängningsfönster

235

11.1.3

Sunday through Saturday (Söndag till lördag)

236

11.1.4

Open Early Begin (Start tidig öppning)

237

11.1.5

Open Window Start (Start öppningsfönster)

238

11.1.6

Open Window Stop (Stopp öppningsfönster)

238

11.1.7

Close Early Begin (Start tidig stängning)

238

11.1.8

Close Window Start (Start stängningsfönster)

239

11.1.9

Close Window Stop (Stopp stängningsfönster)

240

11.1.10

Xept on Holiday (Utom helgdag)

241

11.1.11

Holiday # (Helgdag nr)

241

11.1.12

Area # (Område nr)

241

11.2

User group windows (Användargruppfönster)

242

11.2.1

User Group (Användargrupp)

242

11.2.2

Sunday through Saturday (Söndag till lördag)

242

11.2.3

Group Enable Time (Gruppaktiveringstid)

243

11.2.4

Group Disable Time (Gruppinaktiveringstid)

243
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11.2.5

Xept Holiday (Utom helgdag)

243

11.2.6

Holiday # (Helgdag nr)

244

11.3

Skeds (Schemalagda händelser)

244

11.3.1

Sked Name Text (Namn på schemalagd händelse)

244

11.3.2

Sked Name Text (Second Language) (Namn på schemalagd händelse (andraspråk))

244

11.3.3

Time Edit (Redigera tid)

245

11.3.4

Funktion

245

11.3.5

Tid

246

11.3.6

Date (Datum)

246

11.3.7

Sunday through Saturday (Söndag till lördag)

247

11.3.8

Xept on Holiday (Utom helgdag)

247

11.3.9

Holiday # (Helgdag nr)

247

11.4

Helgdagsindex

248

11.4.1

Schema

248

11.5

Beskrivningar av funktioner för schemalagda händelser

248

11.5.1

All On Delay (Alla på, fördröjd)

248

11.5.2

All On Instant (Alla på, direkt)

248

11.5.3

Part On Delay (Del på, fördröjd)

248

11.5.4

Part On Instant (Del på, direkt)

248

11.5.5

Disarm (Frånkoppla)

249

11.5.6

Extend Close (Förläng stängning)

249

11.5.7

Bypass a Point (Förbikoppla sektion)

249

11.5.8

Unbypass a Point (Stäng av förbikoppling av sektion)

249

11.5.9

Unbypass All Points (Återställ förbikoppling av alla punkter)

249

11.5.10

Reset Sensors (Återställ detektorer)

249

11.5.11

Turn Output On (Slå på utgång)

249

11.5.12

Turn Output Off (Stäng av utgång)

250

11.5.13

Toggle Output (Växla utgång)

250

11.5.14

One-Shot Output (Utgång en gång)

250

11.5.15

Reset All Outputs (Återställ alla utgångar)

250

11.5.16

Delay (Fördröjning)

250

11.5.17

Cycle Door (Cirkulera dörr)

250

11.5.18

Unlock Door (Lås upp dörr)

250

11.5.19

Lock Door (Lås dörr)

250

11.5.20

Secure Door (Säkra dörr)

250

11.5.21

Access Ctrl Level (Åtkomstkontrollnivå)

250

11.5.22

Access Granted Events (Händelser för godkänd åtkomst)

251

11.5.23

Access Denied Events (Händelser för nekad åtkomst)

251

11.5.24

Answer RPS (Svara RPS)

251

11.5.25

Contact RPS (Kontakta RPS)

251

11.5.26

Contact RPS User Port (Kontakta RPS användare port)

251

11.5.27

Send Status Report (Skicka statusrapport)

251

11.5.28

Send Test Report (Skicka testrapport)

252

11.5.29

Send Test on Off Normal (Skicka test om onormal)

253

11.5.30

Go to Area (Gå till område)

254

11.5.31

Watch On (Övervakning på)

254

11.5.32

Watch Off (Övervakning av)

254

11.5.33

Show Date & Time (Visa datum och tid)

254

11.5.34

Sound Watch Tone (Avge övervakningston)

254
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11.5.35

Set Keypad Volume (Ange manöverpanelsvolym)

254

11.5.36

Set Keypad Brightness (Ange manöverpanelsljusstyrka)

254

11.5.37

Trouble Silence (Tysta fel)

254

11.5.38

Alarm Silence (Tysta larm)

255

11.5.39

Execute Custom Function (Kör anpassad funktion)

255

12

Access (Åtkomst)

256

12.1

Door # (Dörr nr)

256

12.1.1

Door Name Text (Dörrnamn text)

256

12.1.2

Door Name Text (Second language) (Dörrnamn text, andraspråk)

256

12.1.3

Entry Area (Inpasseringsområde)

256

12.1.4

Associated Keypad # (Tillhörande manöverpanelsnummer)

256

12.1.5

Custom Function (Anpassad funktion)

257

12.1.6

Door Point (Dörrsektion)

257

12.1.7

Door Point Debounce (Elimineringstid för dörrsektion)

258

12.1.8

Interlock Point (Synkroniseringssektion)

259

12.1.9

Auto Door (Automatisk dörr)

259

12.1.10

Fire Unlock (Brandupplåsning)

259

12.1.11

Disarm on Open (Frånkoppla om öppen)

260

12.1.12

Strike Time (Låskolvstid)

260

12.1.13

Shunt Time (Förbikopplingstid)

261

12.1.14

Buzz Time (Summertid)

261

12.1.15

Extend Time (Förläng tid)

262

12.1.16

Deactivate on Open (Inaktivera vid öppning)

262

12.1.17

RTE Shunt Only (Bara RTE-förbikoppling)

262

12.1.18

RTE Input Debounce (Elimineringstid för RTE-ingång)

263

12.1.19

REX Shunt Only (Bara REX-förbikoppling)

263

12.1.20

REX Input Debounce (Elimineringstid för REX-ingång)

263

12.1.21

Access Granted (Åtkomst beviljad)

264

12.1.22

No Entry (Ingen inpassering)

264

12.1.23

Enter Request (Inpasseringsbegäran)

264

12.1.24

Exit Request (Utpasseringsbegäran)

264

12.1.25

Failure Mode (Felläge)

265

12.1.26

Enclosure Tamper (Kapslingssabotage)

265

12.2

Globala åtkomstinställningar

265

12.2.1

Card Type (Korttyp)

265

12.3

Door Source (Dörrkälla)

266

13

Automation/Remote App (Automation/fjärrstyrningsapp)

267

13.1

Automation Device (Automationsenhet)

267

13.2

Status Rate (Statustakt)

267

13.3

Automation Passcode (Automatiseringskod)

267

13.4

Mode 1 Automation Ethernet Port Number (Ethernet-portnummer för automatisering i

268

läge 1)
13.5

Remote App (Fjärrprogram)

268

13.6

Remote App Passcode (Kod för fjärrprogram)

268

14

SDI2-moduler

269

14.1

B208 Octo-input (B208 med åtta ingångar)

269

14.1.1

Enclosure Tamper (Kapslingssabotage)

269

14.2

B299 POPEX

269

14.2.1

Kapslingssabotage för modul

269
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14.3

B308 Octo-output (B308 med åtta utgångar)

270

14.3.1

Kapslingssabotage för modul

270

14.4

(B42x) IP-kommunikationsenhet

270

14.4.1

Kapslingssabotage för modul

270

14.4.2

IPv6 Mode (IPv6-läge)

271

14.4.3

IPv6 DHCP

271

14.4.4

IPv4 DHCP/AutoIP Enable (Aktivera IPv4 DHCP/AutoIP)

271

14.4.5

IPv4 Address (IPv4-adress)

272

14.4.6

IPv4 Subnet Mask (IPv4-nätmask)

272

14.4.7

IPv4 Default Gateway (IPv4-standardgateway)

272

14.4.8

IPv4 DNS Server IP Address (IPv4 DNS-serverns IP-adress)

272

14.4.9

IPv6 DNS Server IP Address (IPv6 DNS-serverns IP-adress)

273

14.4.10

UPnP (Universal Plug and Play) Enable (Aktivera UPnP (Universal Plug and Play))

273

14.4.11

HTTP Port Number (HTTP-portnummer)

273

14.4.12

Tidsgräns för ARP-cache (sek)

273

14.4.13

Web/USB Access Enable (Aktivera webb-/USB-åtkomst)

273

14.4.14

Lösenord för webb-/USB-åtkomst

274

14.4.15

Aktivera uppgradering av fast programvara

274

14.4.16

Module Hostname (Modulens värdnamn)

274

14.4.17

Unit Description (Enhetsbeskrivning)

274

14.4.18

TCP/UDP Port Number (TCP-/UDP-portnummer)

274

14.4.19

TCP Keep Alive Time (Aktiv tid för TCP)

275

14.4.20

IPv4 Test Address (IPv4-testadress)

275

14.4.21

IPv6 Test Address (IPv6-testadress)

275

14.4.22

Web and Automation Security (Säkerhet för webbåtkomst och automatisering)

275

14.4.23

Alternate IPv4 DNS Server IP Address (Alternativ IPv4-adress för DNS-server)

276

14.4.24

Alternate IPv6 DNS Server IP Address (Alternativ IPv6-adress för DNS-server)

276

14.5

B450 cellular (B450-mobil)

276

14.5.1

Inbound SMS (Inkommande sms)

276

14.5.2

Session Keep Alive Period (min) (Sessionens aktiva tid (min))

277

14.5.3

Inactivity Time Out (min) (Tidsgräns för inaktivitet (min))

277

14.5.4

Reporting Delay for Low Signal Strength (sec.) (Rapportfördröjning för låg signalstyrka

277

(sek.))
14.5.5

Reporting Delay for No Towers (sec) (Rapportfördröjning för ingen mast (sek.))

278

14.5.6

Outgoing SMS Length (Längd för utgående sms)

278

14.5.7

SIM PIN (SIM-PIN)
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14.5.8

Network Access Point Name (APN) (Namn på nätverksåtkomstpunkt (APN))

279

14.5.9

Network Access Point User Name (Användarnamn för nätverksåtkomstpunkt)

280

14.5.10

Network Access Point Password (Lösenord för nätverksåtkomstpunkt)

280

14.6

B520 aux power supply (B520-modul för extra strömförsörjning)

280

14.6.1

Module Enable (Aktivera modul)
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14.6.2

Kapslingssabotage för modul
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14.6.3

One or Two Batteries (Ett eller två batterier)

281

14.7

Wireless Receiver (Trådlös mottagare)

281

14.7.1

Wireless Module Type (Typ av trådlös modul)

282

14.7.2

Kapslingssabotage för modul

282

14.7.3

Övervakningstid för system (repeater)

282

14.7.4

Low Battery Resound (Ljud vid låg batterinivå)

283

14.7.5

Enable Jamming Detection (Aktivera störningsidentifiering)

283
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14.8

Wireless Repeater (Trådlös repeater)

283

14.8.1

Kapslingssabotage för modul

283

14.8.2

RADION RFID (B810)

284

14.8.3

Inovonics RFID (B820)

284
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15.1
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15.2

Omkopplarinställningar för B208-modul med åtta ingångar
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Omkopplarinställningar för B299 POPEX-modul
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15.4

Omkopplarinställningar för B308-modul med åtta utgångar
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15.5

Omkopplarinställningar för B426 Ethernet-kommunikationsmodul
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15.6

Omkopplarinställningar för B450-mobilmodul

291

15.7

Omkopplarinställningar för B520-strömförsörjning

292

15.8

Omkopplarinställningar för trådlös B810 RADION-mottagare

292

15.9

Omkopplarinställningar för trådlös mottagare av modellen B820 Inovonics

292

15.10

Omkopplarinställningar för dörrstyrningsmodulen B901

292

15.11

Omkopplarinställningar för D8128 OctoPOPIT-modulen

293

15.12

Omkopplarinställningar för D8129-modul med åtta reläer

294

15.13

Omkopplarinställningar för D9127 POPIT-modul
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15.14

Omkopplarinställningar för D9210-modul för dörrstyrning
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Konfigurera för mobiltjänster
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Remote Programming Software
(Fjärrprogrammeringsprogram)
Remote Programming Software (RPS) är ett kontohanteringsprogram och
programmeringsverktyg för centralapparat på Microsoft Windows-operativsystem.
Operatörerna kan utföra fjärrprogrammering, lagring av konton, fjärrstyrning och diagnostik för
specifika centralapparater.
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Compliance Settings (Inställningar för
överensstämmelse)

2.1

SIA CP-01 Verification (SIA CP-01-verifiering)

Control Panel

Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – RPS kontrollerar om inställningarna för centralapparatkontots parametrar
överensstämmer med SIA CP-01.

–

No (Nej) – RPS kontrollerar inte parametrarnas överensstämmelse.

RPS kontrollerar om följande parametrar överensstämmer med SIA CP-01:
Duress Type (Hottyp), sidan 84
Alarm Bell (Larmsiren), sidan 146
Exit Delay Time (Utpasseringstid), sidan 106
Burg Time (Inbrottstid), sidan 112
Fördröjningsvarning vid utpassering, sidan 120
Entry Delay Warning (Varning inpasseringstid), sidan 120
Entry Delay (Inpasseringstid), sidan 218
Passcode Length (Kodlängd), sidan 89
Remote Warning (Fjärrvarning), sidan 90
Swinger Bypass Count (Larmbegränsning), sidan 90
Cancel Reports (Avbryt rapporter), sidan 85
Two Man Rule? (Tvåpersonsregel?), sidan 110?
Early Ambush? (Tidigt bakhåll?), sidan 111?
All On, Instant (Alla på, direkt), sidan 174
Part On, Instant (Del på, direkt), sidan 175
Passcode Enter Function (Kodinmatningsfunktion), sidan 126
Plats i RPS-menyn
Compliance Verification > SIA CP-01 Verification (Verifiering av överensstämmelse > SIA CP-01verifiering)

2.2

ULC Compliance (ULC-överensstämmelse)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja). Adjust control panel operation for UL Canada (ULC) compliance (Justera
centralapparatdriften i överensstämmelse med UL Canada (ULC)).

–

No (Nej). Do not adjust for ULC compliance (Justera inte för ULC-överensstämmelse).

Om den här parametern ställs in på Yes (Ja) konfigureras centralapparaten att ignorera indata
från alla detektorer i minst 120 sekunder vid systemstart.
När detektorprocessen startar rapporterar centralapparaten en unik händelse innan någon
punkthändelse rapporteras. Dessutom rapporteras inga effektinducerade händelser såvida inte
det fastställs att felet inte återställs med 120 sekunders fördröjning.
Obs!
Ställ inte in både ULC-överensstämmelse och UL864-brandlarm på Ja.
Du kan ställa in en på Ja och en på Nej eller båda på Nej.

Plats i RPS-menyn
Compliance Settings > ULC Compliance (Inställningar för överensstämmelse > ULCöverensstämmelse)
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CAN/ULC-S304 compliance (CAN/ULC-S304-överensstämmelse)
CAN/ULC-S304 – SIGNALMOTTAGNINGSCENTRAL OCH STYRENHETER FÖR
INBROTTSLARM FÖR FASTIGHETER
Den här standarden omfattar konstruktions- och prestandakrav för styrenheter och tillbehör
för inbrottslarmsystem, till exempel styrenheter för skyddade fastigheter och tillbehör för
lokala anslutningar eller signalmottagningscentralanslutningar samt
larmmottagningsutrustning för signalmottagningscentraler, inklusive inspelningsutrustning.
Utrustningen är avsedd att användas i fastigheter, kassaskåp och kassvalv.
Krav för centralapparatprogrammering
Ett krav enligt standarden CAN/ULC-S304 är att centralapparatens parameter ULC Compliance
(ULC-överensstämmelse) ställs in på Yes (Ja).

2.2.2

CAN/ULC-S559, nödvändig programmering
CAN/ULC-S559, standard för utrustning till brandlarmsmottagningscentraler och -system
CAN/ULC-S559 omfattar krav för brandlarmsmottagningscentraler och -system, vilka bland
annat innefattar sändnings- och mottagningsutrustning och egna utrustnings- och
styrenhetstillbehör för brandlarmsmottagningscentraler. Brandlarmsmottagningscentraler och
-system innefattar enheter för skyddade fastigheter och mottagare för vanliga (icke-farliga)
platser inomhus och utomhus. Programmeringsmetoder, testning, service och annan mjukvara
avsedd att användas med utrustning för brandlarmsmottagningscentraler och -system ingår i
utvärderingen av utrustningen. Signalmottagningsenheter som används i
brandlarmsmottagningscentraler, satellitcentraler, signalbehandlingscentraler och
överbryggningscentraler omfattas också av kraven i den här standarden.
COMPLIANCE SETTINGS > UL Canada Compliance (INSTÄLLNINGAR FÖR
ÖVERENSSTÄMMELSE > Överensstämmelse med UL Canada)
Ställ in parametern COMPLIANCE SETTINGS > UL Canada Compliance (INSTÄLLNINGAR FÖR
ÖVERENSSTÄMMELSE > Överensstämmelse med UL Canada) till Yes (Ja).
PANEL WIDE PARAMETERS > Report Routing > Fire Reports > Fire Cancel
(PANELÖVERGRIPANDE PARAMETRAR > Rapportrouting > Brandrapporter > Avbryt brand
Ställ in PANEL WIDE PARAMETERS > Report Routing > Fire Reports > Fire Cancel
(PANELÖVERGRIPANDE PARAMETRAR > Rapportrouting > Brandrapporter > Avbryt brand) för
varje mottagargrupp (1 till 4) till No (Nej).
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Figur 2.1: Avbryt brand

POINTS > Point Profiles (Point Indexes) (SEKTIONER > Sektionsprofiler (Sektionsindex))
Konfigurera sektionsprofiler 1, 4 och 6 enligt nedan.
Det är viktigt att konfigurera parametrarna i ordning.
Sektionsprofil 1
Ställ in Alarm Abort (Stoppa larm) till: No (Nej).
Ange sektionsprofiltexten (första språk) till: Fire Panel Trouble (Brandpanelsfel).
Ställ in Sektionstyp/Svar/Ändmotstånd > Sektionstyp till: Brandsektion.
Ställ in Sektionstyp/Svar/Ändmotstånd > Ändmotstånd till: Enkelbalanserad (1KΩ) eller
Enkelbalanserad (2KΩ).
Ställ in svar till: 3.
Sektionsprofil 4
Ange sektionsprofiltexten (första språk) till: Fire Panel Alarm (Brandpanelslarm).
Ställ in Sektionstyp/Svar/Ändmotstånd > Sektionstyp till: Brandsektion.
Ställ in Sektionstyp/Svar/Ändmotstånd > Ändmotstånd till: Enkelbalanserad (1KΩ),
Enkelbalanserad (2KΩ) eller Dubbelbalanserad.
Om du anger Sektionstyp/Svar/Ändmotstånd > Ändmotstånd till Enkelbalanserad EOL (1KΩ)
eller Enkelbalanserad EOL (2KΩ) ska Svar anges till: 1.
Om du anger Sektionstyp/Svar/Ändmotstånd > Ändmotstånd till Dubbelbalanserad ska Svar
anges till: 0.
Sektionsprofil 6
Ange sektionsprofiltexten (första språk) till: Fire Panel Supervisory (Brandpanelsövervakning).
Ställ in Sektionstyp/Svar/Ändmotstånd > Sektionstyp till: Brandsektion.
Ställ in Sektionstyp/Svar/Ändmotstånd > Ändmotstånd till: Enkelbalanserad (1KΩ),
Enkelbalanserad (2KΩ) eller Dubbelbalanserad.
Om du anger Sektionstyp/Svar/Ändmotstånd > Ändmotstånd till en Enkelbalanserad EOL
(1KΩ) eller Enkelbalanserad EOL (2KΩ) ska Svar anges till 9.
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Om du anger Sektionstyp/Svar/Ändmotstånd > Ändmotstånd till Dubbelbalanserad ska Svar
anges till: 2.

Figur 2.2: Sektionsprofiler

Figur 2.3: Sektionstypssvar och Ändmotstånd

SEKTIONER > Sektionstilldelningar
Ställ in parametrarna för SEKTIONER > Sektionstilldelningar, Text och Profil för de inbyggda
sektionerna 1, 2 och 3 enligt följande.
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Sektion 1
Ställ in Sektionstilldelningar > Text till: Fire Panel Alarm (Brandpanelslarm).
Ställ in Sektionstilldelningar > Profil till: 4 – Fire Panel Alarm (Brandpanelslarm)
Sektion 2
Ställ in Sektionstilldelningar > Text till: Fire Panel Trouble (Brandpanelsfel).
Ställ in Sektionstilldelningar > Profil till: 1 – Fire Panel Trouble (Brandpanelsfel)
Sektion 3
Ställ in Sektionstilldelningar > Text till: Fire Panel Supervisory (Brandpanelsövervakning).
Ställ in Sektionstilldelningar > Profil till: 6 – Fire Panel Supervisory (Brandpanelsövervakning).

Figur 2.4: Fire Panel Supervisory (Brandpanelsövervakning)

2.2.3

CAN/ULC-S559, rekommenderad programmering
Att tysta brand-, fel- och övervakningshändelser från brandpanelen via centralapparaten
När centralapparater konfigureras enligt nedan tystar de automatiskt manöverpaneler som är
anslutna till centralapparaten vid brand-, fel- och övervakningshändelser från brandpanelen.
Obs!
Automatiskt ljudavstängning är inte tillgänglig för centralapparat B3512
Automatisk avstängning av ljud för larm., fel- och övervakningshändelser från brandpanelen är
inte tillgänglig för centralapparat B3512. Användaren måste tysta händelserna med
manöverpanelen.
ANPASSADE FUNKTIONER > Anpassad funktion 128
Ställ in Anpassad funktion 128 > Custom Function Text (Text för anpassad funktion): Tysta.
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Ställ in Anpassad funktion 128 > Funktion 1 till: Trouble Silence (Tysta fel) (ställ in parametern
1 till: Område 1).
Ställ in Anpassad funktion 128 > Funktion 2 till: Alarm Silence (Tysta larm) (ställ in parametern
1 till: Område 1).

Figur 2.5: Anpassad funktion 128

Figur 2.6: Val av område 1

UTGÅNGSPARAMETRAR > Panelövergripande utgångar
För virtuella utgångar:
Ställ in Panelövergripande utgångar > Summary Fire (Sammanfattning av brand) till: 9.
Ställ in Panelövergripande utgångar > Summary Fire (Sammanfattning av brandfel) till: 10.
Ställ in Panelövergripande utgångar > Summary Supervisory Fire (Sammanfattning av
brandfelsövervakning) till: 19.
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Figur 2.7: Panelövergripande utgångar

POINTS > Point Profiles (Point Indexes) (SEKTIONER > Sektionsprofiler (Sektionsindex))
Konfigurera sektionsprofil 20 enligt nedan.
Det är viktigt att konfigurera parametrarna i ordning.
Sektionsprofil 20
Ange sektionsprofiltexten (första språk) till: Tysta
Ställ in Sektionstyp/Svar/Ändmotstånd > Sektionstyp till: Anpassad funktion.
Behåll standarinställningen för Sektionstyp/Svar/Ändmotstånd > Ändmotstånd:
Enkelbalanserad (1kΩ)
Behåll standarinställningen för Sektionstyp/Svar/Ändmotstånd > Svar: 7.
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Figur 2.8: Sektionsprofil 20

SEKTIONER > Sektionstilldelningar
Ställ in parametrarna för SEKTIONER > Sektionstilldelningar, Text och Profil för sektionerna 9,
10 och 19 enligt följande.
Sektion 9
Ställ in Sektionstilldelningar > Källa till: Utgång.
Ställ in Sektionstilldelningar > Text till: Fire Alarm Active (Aktivt brandlarm).
Ställ in Sektionstilldelningar > Profil till: 20 – CF: Tysta
Sektion 10
Ställ in Sektionstilldelningar > Källa till: Utgång.
Ställ in Sektionstilldelningar > Text till: Fire Trouble Active (Aktivt brandfel).
Ställ in Sektionstilldelningar > Profil till: 20 – CF: Tysta
Sektion 19
Ställ in Sektionstilldelningar > Källa till: Utgång.
Ställ in Sektionstilldelningar > Text till: Fire Supervisory Active (Aktiv brandövervakning).
Ställ in Sektionstilldelningar > Profil till: 20 – CF: Tysta
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Figur 2.9: Sektionstilldelningar

2.3

UL 864-brandlarm
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
Ja – UL 864-brandkrav gäller för kontot, RPS hanterar panelanslutningar och drift vid
anslutning för att uppfylla UL 864-krav.
Nej – UL 864-brandkrav gäller inte för kontot.
Ställ in den här parametern till Ja för att uppfylla specifika krav för efterlevnad av standarden
för kontrollenheter och tillbehör för brandlarm, UL864.
Ställa in UL 864-brandlarm till Ja:
–

Förhindrar att RPS använder "Skicka RPS-data till panel" vid anslutning via det allmänna
telefonnätet om inte installatören aktiverar serviceläget på plats innan telefonsamtalet
upprättas. Anvisningar för hur serviceläget aktiveras finns i centralapparatens
installationsguide. Serviceläge krävs inte för andra RPS-anslutningsmekanismer.

–

När RPS-kontot skickas till centralapparaten loggar och indikerar centralapparaten ett
"Programmering aktiv"-fel lokalt och rapporterar "Panel offline" till larmcentralens
mottagare. När RPS kopplar från rensar centralapparaten "Programmering aktiv"-felet,
loggar "Programmering slutförd" och rapporterar "Panel online" till larmcentralens
mottagare.

–

Förhindrar automatiska anslutningar från att ändra programparametrarna.

Om UL 864-brandlarm = Ja och panelen inte är i serviceläget kommer panelen att lägga på och
visa dialogrutan "5025: Anslutningen stängdes, gränsen för omförsök överskreds" när
användaren väljer "Skicka RPS-data till panel".
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Obs!
Efter systeminstallationen och eventuell programmering av centralapparaten ska ett
fullständigt systemtest utföras.
Ett fullständigt systemtest innebär att centralapparatens, alla enheters och
kommunikationsdestinationers funktioner testas.
MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE, INSTALLATÖRER, ANSVARIGA MYNDIGHETER OCH
ÖVRIGA BERÖRDA PARTER
Den här produkten har fältprogrammerbar programvara. För att produkten ska uppfylla kraven
i standard för kontrollenheter och tillbehör för brandlarm, UL 864, måste vissa programmering
programmeringsfunktioner eller -alternativ begränsas till specifika värden.
Plats i RPS-menyn:
Inställningar för överensstämmelse > UL 864-brandlarm

2.4

Supervision configuration (Övervakningskonfiguration)
Optimera data som används för övervakning:
Installations Inbrottslar

Inbrottslar

Hög

typ

m för

m för

övervakning

företag

företag

brandvarnin

(UL1610)

(ULC S304)

g i hemmet

200 sek.

180 sek.

300 sek.

1 tim.

4 tim.

25 tim.

Utökad

Utökad

Hög

Standard

Standard

Reserv

1 tim. –

4 tim. –

25 tim.

NFPA

Medelsäker

Obligatoris

Varje timme Medelsäker Daglig
het eller

övervakning

kt
övervakning
sintervall
Rekommen
derad

övervakning

serviceplan
Panel Programming (Centralapparatsprogrammering)
Mottagaren

200 sek.

Anpassat

300 sek.

s
övervakning

het

stid
Centralapp

Ej tillämplig 89 sek.

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig

Ej tillämplig 15

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig

Ej tillämplig 5

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig

aratens
pollningsfre
kvens (sek.)
Centralapp
aratens
KVITTväntetid
(sek.)
Centralapp
aratens
antal nya
försök
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Europeisk tillämpning
Standard: No
Val:
Ja – europeisk marknadstillämpning. Kommunikationsformatet SIA DC-09 är tillgängligt för
användning.
Nej – ingen europeisk marknadstillämpning. Kommunikationsformatet SIA DC-09 är inte
tillgängligt för användning.
Obs!
SIA-DC-09 har inte undersökts för användning med UL och kan inte användas för ickeeuropeiska tillämpningar. Välj inte kommunikationsformatet SIA DC-09 för UL-eller ULCtillämpningar.
Plats i RPS-menyn
Inställningar för överensstämmelse > Europeisk tillämpning
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Panelövergripande parametrar

3.1

Telefon och telefonparametrar

3.1.1

Telefondestination 1 (till 4)

29

Standardvärde: tom
Selections (Val):
–

Tomt – Centralapparaten ringer inte upp något telefonnummer.

–

0–9 – Centralapparaten ringer upp de här tecknen.

–

C – Centralapparaten pausar i 2 sekunder när den ser ett C i uppringningssekvensen.

–

D – Centralapparaten ringer upp när den registrerar en kopplingston eller när den första 7
sekunder långa kopplingstonsregistreringsperioden löper ut. Sätt ett D framför
uppringningssekvensen om du vill förlänga registreringsperioden för en kopplingston.

–

#, * – Centralapparaten ringer de här tecknen som om de trycktes på en telefons
knappsats.

Ange uppringningssekvensen (telefonnummer) som använder centralapparaten använder för
att skicka rapporter till larmcentralens mottagare.
Telefondestinationen inaktiveras inte om den här parmetern lämnas tom. För att förhindra att
telefondestinationen används ska du inte tilldela den till en primär destinationsenhet eller en
reservdestinationsenhet. Mer information finns i Kommunikationsenhet, översikt, sidan 66.
Obs!
UL 864-krav för kommersiella brandlarmsystem
För att följa UL 864-kraven för kommersiella brandlarmssystem måste du ange ett giltigt
telefonnummer för den här parametern.
Konfigurera telefondestinationer för samtal väntar
Om du slår en sekvens för samtal väntar på en telefonlinje utan samtal väntar kan inte
centralapparaten skicka rapporter till larmcentralens mottagare. Om en kund avbryter "samtal
väntar"-tjänsten utan att meddela sitt säkerhetsföretag kan inte centralapparaten skicka
rapporter med reservdestinationsenheten.
Om du konfigurerar en telefondestination med ett telefonnummer som innehåller en sekvens
för att avbryta samtal väntar kan du välja den telefondestinationen som Primär
destinationsenhet, sidan 67 (Primär destinationsenhet) för en mottagargrupp. Konfigurera en
annan telefondestination utan en sekvens för att avbryta "samtal väntar" och väljer den som
Sekundära destinationsenheter, sidan 68 (Reservdestinationsenhet) för mottagargruppen.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Phone and Phone Parameters > Phone Destination 1 to 4
(Panelövergripande parametrar > Telefon och telefonparametrar > Telefondestination 1 till 4)

3.1.2

Format för telefondestination 1 (till 4)
Standard: Modem4
Selections (Val):
–

Modem4 – centralapparaten skickar utökade Modem4-rapporter till larmcentralens
mottagare. Utökad information inkluderar sektionstext, utgångstext och användarnamn.

–

Kontakt-ID – centralapparaten skickar kontakt-ID-rapporter. Använd det här formatet när
larmcentralen inte har stöd för Modem4-formatet.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Phone and Phone Parameters > Phone Destination (1 to 4) Format
(Panelövergripande parametrar > Telefon och telefonparametrar > Format för
telefondestination 1 till 4)
Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.368.376

30

sv | Panelövergripande parametrar

3.1.3

Control Panel

DTMF-uppringning
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – Centralapparaten ringer upp telefonnummer med hjälp av DTMF (Dual Tone
Multiple-Frequency, tonval).

–

No (Nej) – Centralapparaten ringer upp telefonnummer med pulsval.

Kontrollera att centralapparatens PSTN-anslutning (det allmänna telefonnätet) stöder pulsval
innan du konfigurerar den här parametern till Nej.
Plats i RPS-menyn:
Panel Wide Parameters > Phone and Phone Parameters > DTMF Dialing (Panelövergripande
parametrar > Telefon och telefonparametrar > DTMF-uppringning)

3.1.4

Phone Supervision Time (Övervakningstid för telefonlinje)
Standard: 0
Selections (Val):
–

0 – inaktiverad, ingen övervakning av telefonlinje.

–

10–240 (sekunder) – antal sekunder (i steg om 10 sekunder) en telefonlinje måste
avbrytas innan centralapparaten skapar en händelse för ett telefonlinjefel.

Centralapparaten kontrollerar telefonlinjen ungefär nio gånger per minut. Om den identifierar
ett fel på telefonlinjen som varar i det antal sekunder som ställts in för en här parametern
skapar den en händelse för ett telefonlinjefel.
Manöverpaneler visar ett telefonlinjefel och det hörs en felton om parametrarna Buzz On Fail
(Summer vid fel), sidan 31 (Summer vid fel) och Trouble Tone (Felton), sidan 128 (Felton) är
inställda på Ja. Om parametern Alarm On Fail (Larm vid fel), sidan 30 (Larm vid fel) har
konfigureras till Ja visar manöverpaneler en larmhändelse och det hörs en larmton.
När telefonlinjen är normal (felet har rensats) i det antal sekunder som har konfigurerats för
den här parametern skapar centralapparaten en återställningshändelse för telefonlinjen.
Centralapparaten skickar rapporter om telefonlinjefel och återställning av telefonlinje när
händelserna inträffar. De ingår även i de Expand Test Report (Utöka testrapport), sidan 32.
Felhändelser för telefonlinjer tilldelas område 1 och använder konfigurationen för område 1.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Phone and Phone Parameters > Phone Supervision Time
(Panelövergripande parametrar > Telefon och telefonparametrar > Övervakningstid för
telefonlinje)

3.1.5

Alarm On Fail (Larm vid fel)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Ja – larmsvar (inbrottssiren, manöverpanelens larmton, larmrapport) för
telefonlinjefelhändelser.

–

Nej – inget larmsvar för telefonlinjefelhändelser

Aktivera övervakning av telefonlinje vid parametern Phone Supervision Time (Övervakningstid
för telefonlinje) om du vill använda funktionen Alarm On Fail (Larm vid fel).
Se Phone Supervision Time (Övervakningstid för telefonlinje), sidan 30 (Övervakningstid för
telefonlinje).
I larmsvaret på telefonlinjefelhändelser ingår:
–

att inbrottslarmets siren i område 1 aktiveras

–

att manöverpanelernas larmtoner aktiveras

–

att larmrapporter skickas
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Obs!
UL 864-krav för kommersiella brandlarm
Ställ in den här parametern på Nej för att uppfylla UL864-kraven för kommersiella
brandlarmssystem.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Phone and Phone Parameters > Alarm on Fail (Panelövergripande
parametrar > Telefon och telefonparametrar > Larm vid fel)

3.1.6

Buzz On Fail (Summer vid fel)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Ja – en felton hörs från alla manöverpaneler vid en telefonlinjefelhändelse.

–

Nej – det hörs ingen felton från manöverpanelerna vid en telefonlinjefelhändelse.

Aktivera övervakning av telefonlinje vid parametern Phone Supervision Time (Övervakningstid
för telefonlinje) om du vill använda funktionen Buzz on fail (Summer vid fel).
Se Phone Supervision Time (Övervakningstid för telefonlinje), sidan 30 (Övervakningstid för
telefonlinje).
Panelövergripande feltoner kan ställas in för enskilda manöverpaneler vid parametern Trouble
Tone (Felton) (Trouble Tone (Felton), sidan 128 (Manöverpaneler > Manöverpanelstilldelningar
> Felton)). Standardvärdet för parametern Trouble Tone (Felton) för alla manöverpaneler är
Nej (ingen felton vid panelövergripande fel).
Obs!
UL 864-krav för kommersiella brandlarm
Ställ in den här parametern på Yes (Ja) för att uppfylla UL864-kraven för kommersiella
brandlarmssystem.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Phone and Phone Parameters > Buzz On Fail (Panelövergripande
parametrar > Telefon och telefonparametrar > Summer vid fel)

3.1.7

Two Phone Lines (Två telefonlinjer)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Ja – använd och övervaka två telefonlinjer

–

Nej – använd och övervaka en telefonlinje (eller använd inte telefonlinjen)

Om värdet är angivet som Ja ska du installera två B430 Telefonkommunikationsenheter av
plug-in-typ. B430-modulen som ansluts till MOD-1 på centralapparaten är telefonlinje 1. B430modulen som ansluts till MOD-2 på centralapparaten är telefonlinje 2.
När centralapparaten känner av att en telefonlinje har brutits skapar den en "telefonlinje
saknas"-händelse och använder den andra telefonlinjen för att skicka rapporter.
Centralapparaten loggar en händelse om saknad telefonlinje.
Centralapparaten växlarna mellan telefonlinje 1 och telefonlinje 2 varje gång den skickar en
testrapport. När testrapporten har skickats blir den linjen den första som används för att
skicka rapporter.
Obs!
UL 864-krav för kommersiella brandlarm
För att UL 864-kraven för kommersiella brandlarmsystem ska uppfyllas måste den här
parametern ställas in till Ja när PSTN-kommunikation används.
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Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Phone and Phone Parameters > Two Phone Lines
(Panelövergripande parametrar > Telefon och telefonparametrar > Två telefonlinjer)

3.1.8

Expand Test Report (Utöka testrapport)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Ja – utöka användartestrapporter och schemalagda testrapporter så att de inkluderar
onormal information om systemstatus.

–

No – utöka inte testrapporter.

När den här parametern konfigureras till Ja följs testrapporten (eller en misslyckad
testrapport) av en diagnostikrapport för varje onormal systemstatus. En lista med rapporter
som ingår finns i Panel Wide Parameters > Report Routing > Diagnostic Reports
(Diagnostikrapporter), sidan 60 (panelövergripande parametrar > rapportrouting >
diagnostikrapporter).
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Phone and Phone Parameters > Expand Test Report
(Panelövergripande parametrar > Telefon och telefonparametrar > Utöka testrapport)

3.1.9

PSTN Compatibility (PSTN-kompatibilitet)
Standard: USA
Selections (Val):
Algeriet

El Salvador

Libanon

Réunion

Argentina

Ecuador

Lesotho

Rumänien

Armenien

Estland

Liechtenstein

Ryssland

Australien

Finland

Litauen

Saudiarabien

Österrike

Frankrike

Luxemburg

Singapore

Bahamas

Georgien

Macao

Slovakien

Bahrain

Tyskland

Malaysien

Slovenien

Vitryssland

Ghana

Malta

Sydafrika

Belgien

Grekland

Martinique

Spanien

Bermudaöarna

Guadeloupe

Mexiko

Sri Lanka

Brasilien

Guam

Moldavien

Sverige

Brunei

Hongkong

Marocko

Schweiz

Bulgarien

Ungern

Nederländerna

Taiwan

Kanada

Island

Nya Zeeland

Thailand

Karibien

Indien

Nigeria

Tunisien

Chile

Indonesien

Norge

Turkiet

Kina

Irland

Oman

Förenade

Colombia

Israel

Pakistan

Arabemiraten

Costa Rica

Italien

Paraguay

Ukraina

Kroatien

Japan

Peru

Storbritannien

Cypern

Jordanien

Filippinerna

Uruguay

Tjeckien

Kazakstan

Polen

USA

Danmark

Korea

Franska polynesien

Uzbekistan

Dominikanska

Kuwait

Portugal

Venezuela

republiken

Kirgizistan

Puerto Rico

Jemen

Dubai

Lettland

Qatar

Zambia

Egypten
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Den här parametern konfigurerar centralapparaten och B430 Telefonkommunikationsenhet av
plug-in-typ för det allmänna telefonnätet (PSTN).
Obs!
PSTN-krav för Australien/Nya Zeeland, aktiverat/inaktiverat RPS-svar
Om du anger parametern PSTN Compatibility (PSTN-kompatibilitet) till Australien eller Nya
Zeeland måste du ställa in Panel Wide Parameters > RPS Parameters > Answer Armed and
Answer Disarmed (Panelövergripande parametrar > RPS-parametrar > Aktiverat svar och
inaktiverat svar) till 0 (inaktiverat).
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Phone and Phone Parameters > PSTN Compatibility
(Panelövergripande parametrar > Telefon och telefonparametrar > PSTN-kompatibilitet)

3.2

Inbyggd Ethernet-modul (IP)

3.2.1

IPv6 Mode (IPv6-läge)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – använd IPv6-läge (IP-version 6) för IP-kommunikation

–

No (Nej) – använd IPv4-läge (IP-version 4) för IP-kommunikation

När IPv6 Enable (Aktivera IPv6) anges till Yes (Ja) ska du även ange DHCP/AutoIP enable
(Aktivera DHCP/AutoIP) till Yes (Ja).
När IPv6 Enable (Aktivera IPv6) anges till No (Nej) gråtonas IPv6-parametrarna (kan inte
användas).
När IPv6 Enable (Aktivera IPv6) anges till Yes (Ja) gråtonas IPv4-parametrarna (kan inte
användas).
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Onboard Ethernet Communicator > IPv6 Mode (Panelövergripande
parametrar > Inbyggd Ethernet-kommunikationsenhet > IPv6-läge)

3.2.2

IPv6 DHCP
Standard: Enabled (Yes) (Aktiverat (Ja))
Selections (Val):
–

Enabled (Yes) (Aktiverat (Ja)) – IP-adress, IP-standardgateway och IP-adress för DNSserver anges automatiskt av DHCP. Med AutoIP kan dynamiska IP-adresser tilldelas till
enheter vid start.

–

Disabled (No) (Inaktiverat (Nej)) – Ange den här parametern som Disabled (Inaktiverat)
om det inte finns någon DHCP-tjänst. Ange IP-adress, IP-standardgateway och DNSserverns IP-adress manuellt.

För DHCP krävs en DHCP-server.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Onboard Ethernet Communicator > IPv6 Mode (Panelövergripande
parametrar > Inbyggd Ethernet-kommunikationsenhet > IPv6 DHCP)

3.2.3

IPv4 DHCP/AutoIP Enable (Aktivera IPv4 DHCP/AutoIP)
Standard: Enabled (Yes) (Aktiverat (Ja))
Selections (Val):
–

Enabled (Yes) (Aktiverat (Ja)) – IP-adress, IP-standardgateway och IP-adress för DNSserver anges automatiskt av DHCP. Med AutoIP kan dynamiska IP-adresser tilldelas till
enheter vid start.
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Disabled (No) (Inaktiverat (Nej)) – Ange den här parametern som Disabled (Inaktiverat)
om det inte finns någon DHCP-tjänst. Ange IP-adress, IP-standardgateway och DNSserverns IP-adress manuellt.

För DHCP krävs en DHCP-server.
När den här parametern konfigureras till Yes (Ja) gråtonas IPv4-adressen, IPv4-nätmasken och
IPv4-standardgatewayadressen. Du kan inte ändra dem.
Den här parametern är gråtonad (kan inte användas) när parametern IPv6 Mode (IPv6-läge) är
inställd på Yes (Ja).
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Onboard Ethernet Communicator > IPv4 DHCP/AutoIP Enable
(Panelövergripande parametrar > Inbyggd Ethernet-kommunikationsenhet > Aktivera IPv4
DHCP/AutoIP)

3.2.4

IPv4 Address (IPv4-adress)
Standard: 0.0.0.0
Val: 0.0.0.0 till 255.255.255.255
Den här parametern är gråtonad (kan inte användas) om IPv4 DHCP/Auto IP Enable (Aktivera
IPv4 DHCP/AutoIP) är inställt på Yes (Ja).
Om IPv4 DHCP/Auto IP Enable (Aktivera IPv4 DHCP/AutoIP) är inställt på No (Nej) ska du ange
IPv4-adressen här.
Mer information
Format för IP-adresser och domännamn, sidan 312
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Onboard Ethernet Communicator > IPv4 address (Panelövergripande
parametrar > Inbyggd Ethernet-kommunikationsenhet > IPv4-adress)

3.2.5

IPv4 Subnet Mask (IPv4-nätmask)
Standard: 255.255.255.0
Val: 0.0.0.0 till 255.255.255.255
Den här parametern är gråtonad (kan inte användas) om IPv4 DHCP/Auto IP Enable (Aktivera
IPv4 DHCP/AutoIP) är inställt på Yes (Ja).
Om IPv4 DHCP/Auto IP Enable (Aktivera IPv4 DHCP/AutoIP) är inställt på No (Nej) ska du ange
IPv4-nätmasken här.
Centralapparaten använder nätmasken för att identifiera nätverks- och noddelarna i adressen.
Mer information
Format för IP-adresser och domännamn, sidan 312
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Onboard Ethernet Communicator > IPv4 Subnet Mask
(Panelövergripande parametrar > Inbyggd Ethernet-kommunikationsenhet > IPv4-nätmask)

3.2.6

IPv4 Default Gateway (IPv4-standardgateway)
Standard: 0.0.0.0
Val: 0.0.0.0 till 255.255.255.255
Den här parametern är gråtonad (kan inte användas) om IPv4 DHCP/Auto IP Enable (Aktivera
IPv4 DHCP/AutoIP) är inställt på Yes (Ja).
Om IPv4 DHCP/Auto IP Enable (Aktivera IPv4 DHCP/AutoIP) är inställt på No (Nej) ska du ange
standardgatewayadressen här.
Mer information
Format för IP-adresser och domännamn, sidan 312
Plats i RPS-menyn
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Panel Wide Parameters > Onboard Ethernet Communicator > IPv4 Default Gateway
(Panelövergripande parametrar > Inbyggd Ethernet-kommunikationsenhet > IPv4standardgateway)

3.2.7

IPv4 DNS Server IP Address (IPv4 DNS-serverns IP-adress)
Standard: 0.0.0.0
Val: 0.0.0.0 till 255.255.255.255
En DNS-server (Domain Name Server) använder internetdomännamn eller värdnamn för att
kunna tilldela motsvarande IP-adresser. DHCP-serverns standard-DNS används i DHCP-läget.
Om du vill ange en egen DNS-server i DHCP-läget anger du IP-adressen här.
Mer information
Format för IP-adresser och domännamn, sidan 312
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Onboard Ethernet Communicator > IPv4 DNS server IP address
(Panelövergripande parametrar > Inbyggd Ethernet-kommunikationsenhet > IPv4 DNS-serverns
IP-adress)

3.2.8

IPv6 DNS Server IP Address (IPv6 DNS-serverns IP-adress)
Standard:
Val: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 till
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Den här parametern ställer in IPv6 DNS-serveradressen för statiskt IP-läge.
När den här adressen anges av DHCP-tjänsten ska du inte ändra den.
En DNS-server (Domain Name Server) använder internetdomännamn eller värdnamn för att
tilldela motsvarande IP-adresser. DHCP-serverns standard-DNS används i DHCP-läget. Om du
vill ange en anpassad DNS-server i DHCP-läget ska du ändra parametern till den anpassade
DNS-serverns IP-adress.
Den här IPv6 DNS-serveradressen är den enda IPv6-adressen som anges med siffror.
Mer information
Format för IP-adresser och domännamn, sidan 312
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Onboard Ethernet Communicator > IPv4 DNS server IP address
(Panelövergripande parametrar > Inbyggd Ethernet-kommunikationsenhet > IPv6 DNS-serverns
IP-adress)

3.2.9

UPnP (Universal Plug and Play) Enable (Aktivera UPnP (Universal Plug and
Play))
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
Yes (Enabled) (Ja (Aktiverad)) – använd UPnP för att vidarebefordra portnummer för
inkommande RPS- och RSC-anslutningar (Remote Security Control).
No (Disabled) (Nej (Inaktiverat)) – använd inte UPnP
Parametern UPnP påverkar inte händelserapporteringen till en larmcentrals mottagare.
När den här parametern konfigureras till Yes (Ja) skickar centralapparaten en begäran till
lokalens router om att vidarebefordra ett portnummer. Vidarebefordring av portnummer gör
det möjligt att använda inkommande RPS- och RSC-anslutningar (Remote Security Control).
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Obs!
För att använda UPnP måste du ange IP-adress/värdnamn och centralapparatens
portnummer
Gå till Panel Data – View (Paneldata – Visa) och fliken Network (Nätverk) och kontrollera att
parametrarna för IP-adress/värdnamn och centralapparatens portnummer har angetts.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Onboard Ethernet Communicator > UPnP (Universal Plug and Play)
Enable (Panelövergripande parametrar > Inbyggd Ethernet-kommunikationsenhet > Aktivera
UPnP (Universal Plug and Play))

3.2.10

ARP Cache Timeout (seconds) (Tidsgräns för ARP-cache (sekunder))
Standard: 600
Val: 1 till 600 (sekunder)
Den här parametern anger tidsgränsen för ARP-cacheposter.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Onboard Ethernet Communicator > ARP Cache Timeout
(Panelövergripande parametrar > Inbyggd Ethernet-kommunikationsenhet > (Tidsgräns för
ARP-cache)

3.2.11

Module Hostname (Modulens värdnamn)
Standard: tomt
Selections (Val): Upp till 63 tecken (bokstäver, siffror, punkter och tankstreck)
Värdnamnet identifierar IP-kommunikationsenheten (inbyggd eller SDI2-modul) i nätverket.
Lämna den här parametern tom om du vill använda det fabriksinställda värdnamnet.
Obs!
Lämna den här parametern tom om du vill använda det fabriksinställda värdnamnet
Det fabriksinställda värdnamnet börjar med bokstaven B, följt av de sista sex siffrorna i
modulens MAC-adress.
Använd RPS-diagnostik eller installationsprogrammets diagnostikfunktion (manöverpanelen)
för att visa värdnamnet.
Använd värdnamnet i ett lokalt nätverk med hjälp av DHCP. Om du vill använda värdnamnet
externt måste du ange värdnamnet i DNS-servern.
Du kan använda värdnamnet för att ansluta till centralapparaten med RPS eller RSC (Remote
Security Control), eller för modulens webbkonfiguration eller diagnostikfunktion.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Onboard Ethernet Communicator > Module Hostname
(Panelövergripande parametrar > Inbyggd Ethernet-kommunikationsenhet >Modulens
värdnamn)

3.2.12

TCP/UDP Port Number (TCP-/UDP-portnummer)
Standard: 7700
Val: 0–65535
Behåll standardvärdet på TCP/UDP-porten för IP-kommunikation med RPS, automatisering
eller Remote Security Control (RSC) i normala installationer.
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Obs!
Välj ett nummer över 1023 om du vill begränsa oönskad trafik.
Om du vill ändra portnumret från standardvärdet ska du välja ett portnummer över 1023 för
att begränsa oönskad trafik.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Onboard Ethernet Communicator > TCP/UDP Port Number
(Panelövergripande parametrar > Inbyggd Ethernet-kommunikationsenhet > TCP-/UDPportnummer)

3.2.13

TCP Keep Alive Time (Aktiv tid för TCP)
Standard: 4 minuter
Val: av – 8 timmar
Tid mellan meddelanden om aktiv tid för TCP kan ställas in i minuter eller timmar.
Meddelandena ser till att en anslutning förblir aktiv.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Onboard Ethernet Communicator > TCP Keep Alive Time
(Panelövergripande parametrar > Inbyggd Ethernet-kommunikationsenhet > Aktiv tid för TCP)

3.2.14

IPv4 Test Address (IPv4-testadress)
Standard: 8.8.8.8
Val: IPv4-adress eller domännamn
Centralapparaten pingar IPv4-testadressen för att kontrollera att nätverksinställningarna är
korrekta och att nätverket fungerar.
Testa standardtestadressen fungerar för de flesta nätverk.
Mer information
Format för IP-adresser och domännamn, sidan 312
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Onboard Ethernet Communicator > IPv4 Test Address
(Panelövergripande parametrar > Inbyggd Ethernet-kommunikationsenhet > IPv4-testadress)

3.2.15

IPv6 Test Address (IPv6-testadress)
Standard: 2001:4860:4860::8888
Val: IPv6-adress eller domännamn
Centralapparaten pingar IPv6-testadressen för att kontrollera att nätverksinställningarna är
korrekta och att nätverket fungerar.
Testa standardtestadressen fungerar för de flesta nätverk.
Mer information
Format för IP-adresser och domännamn, sidan 312
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Onboard Ethernet Communicator > IPv6 Test Address
(Panelövergripande parametrar > Inbyggd Ethernet-kommunikationsenhet > IPv6-testadress)

3.2.16

Alternate IPv4 DNS Server IP Address (Alternativ IPv4-adress för DNSserver)
Standard: 0.0.0.0
Val: 0.0.0.0 till 255.255.255.255
Om IP-kommunikationsenheten inte får en adress från den primära servern, används den
alternativa DNS-servern. Ange IP-adressen till den alternativ IPv4 DNS-servern.
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Mer information
Format för IP-adresser och domännamn, sidan 312
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Onboard Ethernet Communicator > Alternate IPv4 DNS server
(Panelövergripande parametrar > Inbyggd Ethernet-kommunikationsenhet > Alternativ IPv4adress för DNS-server)
IP address (IP-adress)

3.2.17

Alternate IPv6 DNS Server IP Address (Alternativ IPv6-adress för DNSserver)
Standard:
Val: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 till
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Om IP-kommunikationsenheten inte får en adress från den primära servern, används den
alternativa DNS-servern. Ange IP-adressen för den alternativa DNS-serverns Pv6 IP.
Mer information
Format för IP-adresser och domännamn, sidan 312
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Onboard Ethernet Communicator > Alternate IPv6 DNS server IP
address (Panelövergripande parametrar > Inbyggd Ethernet-kommunikationsenhet > Alternativ
IPv6-adress för DNS-server)

3.3

Cellular Plug-in Module (Plugin-modul för mobilnät)

3.3.1

Inbound SMS (Inkommande sms)
Standard: Yes (Ja)
Val:
–

Enabled (Yes) (Aktiverat (Ja)) – Du kan använda inkommande sms-meddelanden för att
konfigurera modulen.

–

Disabled (No) (Inaktiverat (Nej)) – Modulen bearbetar inte inkommande smsmeddelanden.

Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Cellular Plug-in Module > Inbound SMSB450 Cellular > Inbound SMS
(Panelövergripande parametrar > Plugin-modul för mobilnät > Inkommande sms för B450mobil > Inkommande sms)

3.3.2

Session Keep Alive Period (minutes) (Sessionens aktiva tid (minuter))
Standard: 0
Val: 0 (avaktiverat) till 1000 (minuter)
Tiden i minuter mellan meddelandena om aktivitet. Meddelandena ser till att en anslutning
förblir aktiv.
Ändra endast från standard för kommersiella UL1610-installationer för hög säkerhet.
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Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Cellular Plug-in Module > Session Keep Alive Period
(Panelövergripande parametrar > Plugin-modul för mobilnät > Sessionens aktiva tid)

3.3.3

Inactivity Timeout (minutes) (Timeout för inaktivitet (minuter))
Standard: 0
Val: 0 (avaktiverat) till 1000 (minuter)
–

0 (avaktiverat) – centralapparaten övervakar inte datatrafik.

–

1 till 1000 – tiden utan datatrafik innan centralapparaten avslutar en session.

Ändra endast från standardvärdet vid kommersiella UL 1610-installationer med hög säkerhet
som kräver aviseringar om svag signal.
Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Cellular Plug-in Module > Inactivity Timeout (Panelövergripande
parametrar > Plugin-modul för mobilnät > Timeout för inaktivitet)

3.3.4

Reporting Delay for Low Signal Strength (sec.) (Rapportfördröjning för låg
signalstyrka (sek.))
Standard: 0 (avaktiverat)
Val: 0 (avaktiverat), 1–3600 (sekunder)
Tid med svag signalstyrka (röda lysdioden på mobilkommunikationsenheten) innan
centralapparaten skapar en händelse för svag mobilsignal.
Centralapparaten skapar en händelse av typen Cellular Low Signal Restoral (Återställning av
svag mobilsignal) när signalstyrkan är god (grön ljusdiod på mobilkommunikationsenheten) för
den tid som du anger för parametern Reporting Delay for Low Signal Strength
(Rapportfördröjning för låg signalstyrka).
Obs!
UL Requirement (UL-krav)
Värdet på den här parametern får inte överstiga 200 sekunder för att uppfylla UL-kraven.

Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.
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Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Cellular Plug-in Module > Reporting Delay for Low Signal Strength
(Panelövergripande parametrar > Plugin-modul för mobilnät > Rapportfördröjning för låg
signalstyrka)

3.3.5

Reporting Delay for No Towers (sec) (Rapportfördröjning för ingen mast
(sek.))
Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.
Standard: 0
Val: 0 (avaktiverat)–3600 (sekunder)
När plugin-mobilmodulen inte känner av någon mast under de antal sekunder som den här
parametern anger, registrerar centralappararten en händelse för ingen mast och en händelse
för ingen IP-adress.
Centralapparaten registrerar en återställningshändelse för ingen mast när modulen har
kontakt med en eller flera master i de antal sekunder som parametern anger.
Centralapparaten registrerar en återställningshändelse för ingen IP-adress när modulen har
kontakt med en eller flera master och får en IP-adress inom 60 sekunder.
Obs!
När det finns en eller flera master används 60 sekunders fördröjning för en händelse av
typen No IP Address (Ingen IP-adress)
Om mobilkommunikationsenheten registreras hos en eller flera master men inte tar emot
någon IP-adress inom 60 sekunder, skapar centralapparaten en händelse av typen No IP
Address (Ingen IP-adress).
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Cellular Plug-in Module > Reporting Delay for No Towers
(Panelövergripande parametrar > Plugin-modul för mobilnät > Rapportfördröjning för ingen
mast)

3.3.6

Outgoing SMS Length (Längd för utgående sms)
Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.
Standard: 160
Val: 0 (inaktiverat) till 3 600 (tecken)
Mobiloperatörerna begränsar sms-meddelandens längd till 160 tecken (standard).
Operatörerna avvisar sms-meddelanden som överskrider gränsen.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Cellular Plug-in Module > Outgoing SMS Length (Panelövergripande
parametrar > Plugin-modul för mobilnät > Längd för utgående sms)
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Network Access Point Name (APN) (Namn på nätverksåtkomstpunkt
(APN))
Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.
Standard: eaaa.bosch.vzwentp
Val: 0–9, A–Z, a–z, –, :, . (upp till 99 tecken)
Om du vill ändra åtkomstpunktsnamnet (APN) från standardnamnet anger du upp till
99 tecken. Fältet är skiftlägeskänsligt.
Version 3.07 eller senare av centralapparatens inbyggda programvara
Med version 3.07 eller senare av den inbyggda programvaran använder centralapparaten en
intern lista med APN-värden (nätverkets åtkomstpunktnamn) om APN-parametern är tom. Om
du kopplar in en mobil B442- eller B443-kommunikationsenhet av plugin-typ ser den interna
listan ut så här:
–

Iotst.aer.net

–

gne

–

wyless.apn

–

wyless.com.attz

Om du kopplar in en mobil B444-kommunikationsenhet av plugin-typ ser den interna listan ut
så här:
–

bssd.vzwentp

–

eaaa.bosch.vzwentp

Obs!
Standardvärdet eaaa.bosch.vzwentp är nytt.
Tidigare APN-standard, wyless.apn, är fortfarande giltig. Du behöver inte ändra APN för
befintliga konton.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Cellular Plug-in Module > Network Access Point Name
(Panelövergripande parametrar > Plugin-modul för mobilnät > Namn på nätverksåtkomstpunkt)

3.3.8

Network Access Point User Name (Användarnamn för
nätverksåtkomstpunkt)
Standard: tom
Val: ASCII-tecken (upp till 30)
Ange upp till 30 ASCII-tecken för nätverksåtkomstpunktens användarnamn.
Användarnamnet är skiftlägeskänsligt.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Cellular Plug-in Module > Network Access Point User Name
(Panelövergripande parametrar > Plugin-modul för mobilnät >Användarnamn för
nätverksåtkomstpunkt)
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Network Access Point Password (Lösenord för nätverksåtkomstpunkt)
Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.
Standard: tom
Val: ASCII-tecken (upp till 30 tecken)
Ange upp till 30 ASCII-tecken för lösenordet till nätverksåtkomstpunkten.
Lösenordet är skiftlägeskänsligt.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Cellular Plug-in Module > Network Access Point Password
(Panelövergripande parametrar > Plugin-modul för mobilnät > Lösenord för
nätverksåtkomstpunkt)

3.3.10

SIM PIN (SIM-PIN)
Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.
Standard: tom
Val: 0–9 (minst 4 siffror, maximalt 8 siffror)
Använd den här parametern endast när det krävs en pinkod för SIM-kortet.
Om ingen pinkod behövs lämnar du fältet tomt.
SIM-kortets PIN-kod visas som asterisker (********) när du anger den. Om du anger en ogiltig
SIM-PIN registreras en händelse. En rapport skickas endast om rapportfunktionen är aktiverad.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Cellular Plug-in Module > SIM PIN (Panelövergripande parametrar >
Plugin-modul för mobilnät > SIM-PIN)

3.4

Cloud Remote Connect (Molntjänsten Remote Connect)

3.4.1

Cloud Remote Connect (Ethernet) (Molntjänsten Remote Connect
(Ethernet))
Standard: Enable (Aktivera)
Val: Enable (Aktivera), Disable (Inaktivera)
Använd den här parametern för att aktivera den molnbaserade Bosch-tjänsten Remote
Connect och möjliggöra kommunikation via en Ethernet-anslutning.
Obs!
Ett Remote Connect-abonnemang krävs för Bosch installationstjänst
Innan du kan använda Remote Connect för RPS- eller RSC-anslutningar måste du registrera
dig för Bosch installationstjänster. Gå till https://installerservices.boschsecurity.com/.
Plats i RPS-menyn
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Panel Wide Parameters > Cloud Remote Connect > Cloud Remote Connect via Ethernet
(Panelövergripande parametrar > Molntjänsten Remote Connect > Molntjänsten Remote
Connect via Ethernet)

3.4.2

Cloud Remote Connect (Cellular) (Molntjänsten Remote Connect (mobilt)
Standard: Disable (Inaktivera)
Val: Enable (Aktivera), Disable (Inaktivera)
Använd den här parametern för att aktivera den molnbaserade Bosch-tjänsten Remote
Connect och möjliggöra kommunikation via en mobilanslutning.
Obs!
Ett Remote Connect-abonnemang krävs för Bosch installationstjänst
Innan du kan använda Remote Connect för RPS- eller RSC-anslutningar måste du registrera
dig för Bosch installationstjänster. Gå till https://installerservices.boschsecurity.com/.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Cloud Remote Connect > Cloud Remote Connect via Ethernet
(Panelövergripande parametrar > Molntjänsten Remote Connect > Molntjänsten Remote
Connect via Ethernet)

3.5

IP cameras (IP-kameror)
B9512G stöder kamera 1 till 16. B8512G stöder kamera 1 till 8.

3.5.1

Camera name (first language) (Kameranamn (första språk))
Standard: Camera # (Kameranummer)
Val: 0–32 tecken (8-bitars standardteckenuppsättning Latin-1 (ISO/IEC 8859-1))
Ange ett namn på en Bosch IP-kamera på centralapparatens första språk.
Ange första och andra språk i fönstret Panel Data – View (Paneldata – Visa). Mer information
finns under Panel Data - View > Panel Info tab > Additional Info (Paneldata – Visa > Fliken
Panelinformation >Ytterligare information).
Språkalternativen är: engelska, spanska, franska och portugisiska.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > IP Cameras > Camera Name (Panelövergripande parametrar > IPkameror > Kameranamn)

3.5.2

Camera name (second language) (Kameranamn (andra språk)
Standard: tom
Val: 0–32 tecken (8-bitars standardteckenuppsättning Latin-1 (ISO/IEC 8859-1))
Ange ett namn på en Bosch IP-kamera på centralapparatens andra språk.
Ange första och andra språk i fönstret Panel Data – View (Paneldata – Visa). Mer information
finns under Panel Data - View > Panel Info tab > Additional Info (Paneldata – Visa > Fliken
Panelinformation >Ytterligare information).
Språkalternativen är: engelska, spanska, franska och portugisiska.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > IP Cameras > Camera Name (second language) (Panelövergripande
parametrar > IP-kameror > Kameranamn (andra språk))

3.5.3

URL or IP address (URL- eller IP-adress)
Standard: tom
Val: 0–128 ASCII-tecken
Den här parametern ställer in URL- eller IP-adressen för Bosch IP-kameran.
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Centralapparaten eller RSC använder kamerans URL- eller IP-adress för att kommunicera med
kameran via ett nätverk.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > IP Cameras > URL or IP Address (Panelövergripande parametrar > IPkameror > URL- eller IP-adress)

3.6

Bosch Anslutna kameror
Produkter
–

B9512G och B8512G med inbyggd IP-kommunikationsenhet

–

Alla Bosch IP-kameror

Användning
Bosch IP-kameror passar bäst för mindre kommersiella lokaler och bostäder där kostanden för
konventionella videolösningar blir för hög.
Implementering
Den här centralapparaten kommunicerar med Bosch IP-kameror med hjälp av ett lågnivåspråk
(RCP+).
Konfigurera kompatibla centralapparater för att använda Bosch IP-kameror som ingångar,
utgångar eller både och.
Miljö
Installera kompatibla centralapparater och Bosch IP-kameror på samma nätverk (LAN).
Panelkonfiguration
Konfigurera centralapparaten med IP-adressen för varje kamera. Parametrarna RCP+ port #
(RCP+-portnummer), Service password (Lösenord för tjänst) och Supervision period (sec)
(Övervakningsperiod (sek.)) konfigurerar nätverkskommunikationen och övervakningen med
anslutna Bosch IP-kameror.
Andra panelkonfigurationer för användning av IP-kameror
Nytt alternativ för Point Source (Sektionskälla) – "IP Camera" (IP-kamera) (se Points > Point
Assignments > Source (Sektioner > Sektionstilldelningar > Källa))
Nytt alternativ för Output Source (Utgångskälla) – "IP Camera" (IP-kamera) (se Output
Parameters > Output Configuration > Output Source (Utgångsparametrar >
Utgångskonfiguration > Utgångskälla))

3.6.1

RCP+ port # (RCP+-portnummer)
Standard: 1756
Val: 0–65535
Den här parametern anger det portnummer som en Bosch IP-kamera ska övervaka för RCP+protokollet.
Ändra endast standardvärdet, 1756, om en IP-kamera är konfigurerad för att övervaka en
annan port.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > IP Cameras > Bosch Connected Camera > RCP+ Port #
(Panelövergripande parametrar > IP-kameror > Bosch Anslutna kameror > RCP+-portnummer)

3.6.2

Service password (Lösenord för tjänst)
Standard: tom
Val: tomt (inaktiverat), 1–32 tecken
Ange lösenordet för Bosch IP-kamerans data.
Lösenordet är skiftlägeskänsligt.
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Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > IP Cameras > Bosch Connected Camera > Service Password
(Panelövergripande parametrar > IP-kameror > Bosch Anslutna kameror > Lösenord för tjänst)

3.6.3

Supervision period (sec) (Övervakningsperiod (sek.))
Standard: 0
Val: 0 (inaktiverat), 30–255 (sekunder)
Hur länge en Bosch IP-kamera måste vara från kopplad innan centralapparaten skapar en
händelse för en saknad kamera.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > IP Cameras > Bosch Connected Camera > Supervision Period
(Panelövergripande parametrar > IP-kameror > Bosch Anslutna kameror > Övervakningsperiod)

3.7

Live (video) (Direktsändvideo)
Produkter
–

B9512G och B8512G med inbyggd IP-kommunikationsenhet

–

Alla Bosch IP-kameror

–

RSC (Remote Security Control)

Användning
Direktsändvideo passar bäst för mindre kommersiella lokaler och bostäder där kostanden för
konventionella videolösningar blir för hög.
Implementering
Den här centralapparaten kommunicerar med Bosch IP-kameror med hjälp av ett lågnivåspråk
(RCP+).
Konfigurera centralapparaterna för att använda Bosch IP-kameror som ingångar, utgångar eller
både och.
Enhetens konfiguration är fristående, men lokal.
Miljö
Installera centralapparater och Bosch IP-kameror på samma nätverk (LAN).
Panelkonfiguration
RSC använder parametrarna Port # (Portnummer), User Name (Användarnamn) och Password
(Lösenord) för att få tillgång till videobilder från IP-kamerorna.

3.7.1

Port # (Portnummer)
Standard: 80
Val: 0–65535
Ange det portnummer som RSC (Remote Security Control) använder för IP-kommunikation och
direktsändvideo med kameran.
När webbadressen till visningsprogrammet för direktsändvideo är tilldelad en router ska du
ställa in routern till det portnummer som du anger här.
När du använder HTTPS ska du ange portnumret till 443.
B9512G stöder kamera 1 till 16. B8512G stöder kamera 1 till 8.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > IP Cameras > Live (Video) > Port # (Panelövergripande parametrar >
IP-kameror > Direktsändvideo > Portnummer)

3.7.2

Use HTTPS? (Använd HTTPS?)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
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Yes (Ja) – Aktiverar HTTPS (krypterar data för säker kommunikation mellan Bosch IP-kameror
och RSC).
No (Nej) – Inaktiverar HTTPS
Ställ in till Yes (Ja) om visningsprogrammet för direktsändvideo kräver HTTPS.
När HTTPS konfigureras till Yes (Ja) ska du ange Panel Wide Parameters > IP Cameras > Live
(Video) > Port # (Panelövergripande parametrar > IP-kameror > Direktsändvideo >
Portnummer) till 443
B9512G stöder kamera 1 till 16. B8512G stöder kamera 1 till 8.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > IP Cameras > Live (Video) > Use HTTPS? (Panelövergripande
parametrar > IP-kameror > Direktsändvideo > Använd HTTPS?)

3.7.3

User Name (Användarnamn)
Standard: live (direktsändvideo)
Selections (Val): A–Z, a–z, 0–9, upp till 32 tecken.
Ange det användarnamn som anges i kameran. RSC använder användarnamnet och lösenordet
för att visa video från kameran.
B9512G stöder kamera 1 till 16. B8512G stöder kamera 1 till 8.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > IP Cameras > Live (Video) > User Name (Panelövergripande
parametrar > IP-kameror > Direktsändvideo > Användarnamn)

3.7.4

Password (Lösenord)
Standard: tom
Val: A–Z, a–z, 0–9, upp till 32 tecken.
Ange lösenordet som anges i kameran. RSC använder användarnamnet och lösenordet för att
visa video från kameran.
B9512G stöder kamera 1 till 16. B8512G stöder kamera 1 till 8.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > IP Cameras > Live (Video) > Password (Panelövergripande
parametrar > IP-kameror > Direktsändvideo > Lösenord)
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Översikt av rapporter

Figur 3.1:

1. Rapporter börjar med händelser
Centralapparaten övervakar sektioner, moduler, manöverpaneler och strömförsörjning
(nätanslutning och batteri) vid avvikande tillstånd. När centralapparaten registrerar ett
avvikande tillstånd (eller en återställning efter ett avvikande tillstånd) skapar centralapparaten
en händelse. Centralapparaten lägger till händelser i historikloggen och kan skicka händelser
som rapporter till en larmcentralmottagare eller till användare som personliga meddelanden.
När centralapparaten har rapporter att skicka sorteras rapporterna in i Mottagargrupper som
numreras från 1 till 4. Varje mottagargrupp har en egen kommunikationsenhet, med en primär
destinationsenhet och upp till tre sekundära destinationsenheter (sekundära destinationer),
som används för att skicka rapporterna i mottagargruppen till en larmcentralmottagare.
2. Parametrar för rapportrouting
Använd parametrarna för Rapportrouting, sidan 50 (Rapportrouting) för att konfigurerar de
fyra mottagargrupperna (1 till 4). Parametrarna under rubriken Report Routing
(Rapportrouting) tilldelar rapporer till mottagargrupper efter kategori (till exempel samtliga
Fire Reports (Brandrapporter) eller Burglar Reports (Inbrottslarmsrapporter)) eller enskilt (till
exempel Fire Alarm (Brandlarm)).
Du kan tilldela rapporter till en eller flera mottagargrupper.
3 – Parametrar för kommunikationsenhet
Parametrarna under rubriken Kommunikationsenhet, översikt, sidan 66
(Kommunikationsenhet) tilldelar en primär destinationsenhet och upp till tre sekundära
destinationsenheter till varje mottagargrupp. Centralapparaten använder i första hand
mottagargruppens primära destinationsenhet för att skicka rapporter. Om den primära
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destinationsenheten inte skickar rapporten, gör centralapparaten en
kommunikationsfelhändelse och byter till den första sekundära destinationsenheten, sedan till
den andra och därefter till den tredje.
Centralapparaten gör upp till tio försök att skicka rapporter från en mottagargrupp med hjälp
av både den primära destinationsenheten och de sekundära destinationsenheterna. Om den
inte har lyckats efter tio försök skapar den ett kommunikationsfel.
4. Destinationer
Centralapparaten skickar rapporter från mottagargrupperna, med hjälp av deras primära och
sekundära destinationsenheter, till de destinationer som har konfigurerats för enheten.
Information om konfiguration av inbyggda IP-destinationer finns under Inbyggd Ethernet-modul
(IP), sidan 33 samt Enhanced Communication (Förbättrad kommunikation), sidan 70.
Information om konfiguration av mobila IP-destinationer av plug-in-typ finns under Cellular
Plug-in Module (Plugin-modul för mobilnät), sidan 38 samt Enhanced Communication (Förbättrad
kommunikation), sidan 70. Läs mer under Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309.
Information om konfiguration av telefondestinationer av plug-in-typ finns under Telefon och
telefonparametrar, sidan 29.
Information om konfiguration av destinationer för SDI2-adress finns under (B42x) IPkommunikationsenhet, sidan 270 eller B450 cellular (B450-mobil), sidan 276 samt Enhanced
Communication (Förbättrad kommunikation), sidan 70.
Prioritering av mottagargrupper
Route Group 1 (Mottagargrupp 1) har högst prioritet. Route Group 4 (Mottagargrupp 4) har
lägst prioritet. När rapporter i olika mottagargrupper ska skickas samtidigt skickar
centralapparaten rapporten med högst prioritet först. Om det exempelvis finns rapporter i
både mottagargrupp 2 och mottagargrupp 3 skickar centralapparaten rapporten i
mottagargrupp 2 först.
Prioritet inom en mottagargrupp
Inom en mottagargrupp prioriteras rapporter som ska skickas enligt bilden. Centralapparaten
skickar rapporten med högst prioritet först. 1 indikerar högst prioritet.
1.

Diagnostic Reports (Diagnostikrapporter): Watchdog Reset (Återställning av Watchdog),
Reboot (Omstart).
RPS Reports (RPS-rapporter): Remote Reset (Fjärråterställning).

2.

Fire Reports (Brandrapporter): Fire Alarm (Brandlarm).

3.

Gas Reports (Gasrapporter): Gas Alarm (Gaslarm).

4.

Personal Emergency Reports (Personliga nödsituationsrapporter): Medical Alarm
(Medicinskt larm), Silent / Hold-up Alarm (Tyst larm/överfallslarm), Panic Alarm
(Paniklarm), Duress (Hotlarm).

5.

Burglar Reports (Inbrottslarmsrapporter): Alarm Report (Larmrapport).

6.

Fire Reports (Brandrapporter): Fire Cancel (Avbryt brandlarm).
Gas Reports (Gasrapporter): Gas Cancel (Avbryt gaslarm).
Burglar Reports (Inbrottslarmsrapporter): Non-Fire Cancel (Avbryt icke-brandlarm).
Diagnostic Reports (Diagnostikrapporter): SDI2 Device Failure (SDI2-enhetsfel),
Parameter Checksum Fail (Fel i parameterns kontrollsumma), Phone Line Fail
(Telefonlinjefel), AC Failure (Nätanslutningsfel), Battery Missing (Batterilarm saknas),
Battery Low (Låg batterinivå), Battery Restoral (Återställning av batterilarm), Route
Comm Fail (Fel i mottagarkommunikation), Route Comm Fail Restore (Återställning efter
fel i mottagarkommunikation).

7.

Fire Reports (Brandrapporter): Fire Restoral (after Alarm) (Återställning av brandlarm
(efter larm)), Fire Missing (Brandlarm saknas), Fire Trouble (Brandlarmsfel), Fire
Supervision (Brandövervakning), Fire Restoral (after Trouble) (Återställning av brandlarm

2019.11 | 13 | F.01U.368.376

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Panelövergripande parametrar | sv

49

(efter fel)), Fire Supervision Missing (Brandövervakning saknas), Fire Supervision Restoral
(Återställning av brandövervakning).
Gas Reports (Gasrapporter): Gas Restoral from Alarm (Återställning av gaslarm (efter
larm)), Gas Missing (Gaslarm saknas), Gas Trouble (Gaslarmsfel), Gas Supervision
(Gasövervakning), Gas Restoral from Trouble (Återställning av gaslarm (efter fel)), Gas
Supervision Missing (Gasövervakning saknas), Gas Supervision (Gasövervakning).
Burglar Reports (Inbrottslarmsrapporter): Non-Fire Supervision (Icke-brandövervakning).
Personal Emergency Reports (Personliga nödsituationsrapporter): Medical Alarm
Restoral (Återställning av medicinskt larm), Silent / Hold-up Alarm Restoral (Återställning
av tyst larm/överfallslarm), Panic Alarm Restoral (Återställning av paniklarm).
8.

Burglar Reports (Inbrottslarmsrapporter): Burg Restore (after Trouble) (Återställning av
inbrottslarm (efter fel)), Missing Alarm (Larm saknas), Trouble Report (Felrapport),
Missing Trouble (Fel saknas), Point Bus Fail (Sektionsbussfel), Point Bus Restoral
(Återställning av sektionsbuss), Alarm Restore (Larmåterställning), Supervision Missing
(Övervakning saknas), Unverified Event (Obekräftad händelse).

9.

User Reports (Användarrapporter): Forced Point (Forcerad sektion), Was Force Armed
(Var forcerat tillkopplad), Forced Close (Forcerad stängning), Forced Close Part On
Instant (Forcerad stängning (del på, direkt)), Forced Close Part On Delay (Forcerad
stängning (del på, fördröjning)).
Diagnostic Reports (Diagnostikrapporter): Service Smoke Detector (Rökdetektor),
Service Smoke Detector Restore (Återställning av rökdetektor).
Output Reports (Utgångsrapporter): Sensor Reset (Detektoråterställning), Output Set
(Utgångsinställning), Output Reset (Utgångsåterställning).
Auto Function Reports (Rapporter om automatiska funktioner): Sked Executed (Utförd
schemalagd händelse), Sked Changed (Schemalagd händelse har ändrats), Fail to
Execute (Sked) (Schemalagd händelse gick inte att utföra).
Point Reports (Sektionsrapporter): Bypass (Förbikoppling), Bypass Restore (Återställning
av förbikoppling).
User Change Reports (Rapporter om användarändringar): Change Level (Ändra nivå).

10. Burglar Reports (Inbrottslarmsrapporter): User Code Tamper (Sabotage av
användarkod).
User Reports (Användarrapporter): Fail to Open (Misslyckad öppning), Fail to Close
(Misslyckad stängning), Extend Close Time (Förläng stängningstid), Opening Report
(Öppningsrapport), Closing Report (Stängningsrapport), Point Opening
(Sektionsöppning), Point Closing (Sektionsstängning), Part On Instant (Del på, direkt),
Part On Delay (Del på, fördröjd).
Test Reports (Testrapporter): Status Report (Statusrapport), Test Report (Testrapport).
Diagnostic Reports (Diagnostikrapporter): SDI2 Device Restoral (Återställning av SDI2enhet), Phone Line Restoral (Återställning av telefonlinje), AC Restoral
(Strömåterställning), Checksum Fail (Kontrollsummefel), Network Fail (and Restoral)
(Nätverksfel (och återställning)), Network Condition (Nätverksläge), RF Interference (and
Restore) (RF-störning (och återställning)), Equipment Fail (and Restore) (Utrustningsfel
(och återställning)), Personal Notification Communication Trouble (and Restore)
((Kommunikationsfel för personliga meddelanden) (och återställning)).
RPS Reports (RPS-rapporter): Event Log Threshold (Tröskel för händelselogg), Event Log
Overflow (Full händelselogg), Parameters Changed (Parametrar har ändrats), RPS Access
OK (Godkänd RPS-åtkomst), RPS Access Fail (Nekad RPS-åtkomst), Remote Reset
(Fjärråterställning), Program Access OK (Godkänd programåtkomst), Program Access Fail
(Nekad programåtkomst).
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Sektionsrapporter: Servicestart, Serviceslut, Brandgångsstart, Brandgångsslut, Start av
brandgångstest, Slut på brandgångstest, Extrasektion, Låg RF-batterinivå, Återställning av
RF-batteri.
Rapporter om användarändringar: Datum har ändrats, Tiden har ändrats, Ta bort
användare, Ändring av användarkod, Områdesklocka, Fjärrkontroll har tilldelats,
Fjärrkontroll har tagits bort, Ändra nivå.
Tillträdesrapporter: Åtkomst beviljad, Ingen inpassering, Vänster dörr öppen, Cirkulera
dörr, Dörr olåst, Dörr säkrad, Dörrbegäran, Dörr låst.

3.9

Rapportrouting
Standard:
Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
Rapportkategori
Fire Reports

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup
p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

Ja

Ja

Ja

Anpassat

Ja

Ja

Ja

Anpassat

Ja

Ja

Ja

Anpassat

Ja

Ja

Ja

Anpassat

Anpassat

Anpassat

Anpassat

Anpassat

Ja

Ja

Ja

Nej

Anpassat

Anpassat

Anpassat

Anpassat

Ja

Ja

Ja

Anpassat

Ja

Ja

Ja

Nej

Anpassat

Anpassat

Anpassat

Nej

(Brandrapporter), sidan
51
Gas Reports
(Gasrapporter), sidan 52
Burglar Reports
(Inbrottsrapporter), sidan
52
Personal Emergency
Reports (Rapporter om
personliga nödsituationer),
sidan 52
User Reports
(Användarrapporter), sidan
53
Test Reports
(Testrapporter), sidan 53
Diagnostic Reports
(Diagnostikrapporter),
sidan 53
Output Reports
(Utgångsrapporter), sidan
54
Auto Function Reports
(Rapporter om automatiska
funktioner), sidan 54
RPS Reports (RPSrapporter), sidan 54
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Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
Rapportkategori

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup
p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Anpassat

Ja

Ja

Ja

Ja

Point Reports
(Punktrapporter), sidan
54
User Change Reports
(Rapporter om
användarändringar), sidan
55
Access Reports
(Tillträdesrapporter), sidan
55
Val:
–

Yes (Ja) – tilldela alla rapporter i den här kategorin till mottagargruppen.

–

No (Nej) – tilldela inte alla rapporter i den här kategorin till mottagargruppen.

Custom (Anpassat) – du kan inte välja Custom. Custom (Anpassat) visas för en kategori när
minst en av rapporterna i kategorin konfigureras individuellt.
Obs!
Konfigurationer för enskilda rapporter försvinner vid ändring från Custom (Anpassat) till
Yes (Ja) eller No (Nej)
När Custom (Anpassat) visas för en rapportkategori innebär det att inte alla rapporter har
samma inställning (Yes (Ja) eller No (Nej)). Rapporterna har ställts in individuellt.
Om du ändrar rapporter i en kategori från Custom (Anpassat) till Yes (Ja) eller No (Nej)
försvinner konfigurationen för de rapporterna i den kategorin. Om du vill omtilldela rapporter
från en rapportkategori till en mottagargrupp klickar du på rapportkategorin i menystrukturen,
exempelvis Fire Reports (Brandrapporter), sidan 55 (Brandrapporter).
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Report Routing (Panelövergripande parametrar > Rapportrouting)
Fire Reports (Brandrapporter)
Rapporter i kategorin Fire (Brand):
–

Fire Alarm (Brandlarm)

–

Fire Restoral (After Alarm) (Återställning av brandlarm (efter larm))

–

Fire Missing (Brandlarm saknas)

–

Fire Trouble (Brandfel)

–

Fire Supervision (Brandövervakning)

–

Fire Restoral (After Trouble) (Återställning av brandlarm (efter fel))

–

Avbryt brand

–

Fire Supervision Missing (Brandövervakning saknas)

–

Fire Supervision Restoral (Återställning av brandövervakning)

Om du vill tilldela rapporter från den här kategorin till en mottagargrupp klickar du på Fire
Reports (Brandrapporter), sidan 55 (Brandrapporter) i menystrukturen.
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Obs!
UL 864-krav
Parametern Fire Reports (Brandrapporter) måste vara inställd på Yes (Ja) för grupp 1 och 2
för att uppfylla UL864-kraven för kommersiella brandlarmssystem.
Gas Reports (Gasrapporter)
Rapporter i kategorin Gas:
–

Gas Alarm (Gaslarm)

–

Gas Restoral From Alarm (Återställning av gaslarm (efter larm))

–

Gas Missing (Gaslarm saknas)

–

Gas Trouble (Gasfel)

–

Gas Supervision (Gasövervakning)

–

Gas Restoral From Trouble (Återställning av gaslarm (efter fel))

–

Gas Cancel (Avbryt gaslarm)

–

Gas Supervision Missing (Gasövervakning saknas)

–

Gas Supervision Restoral (Återställning av gasövervakning)

Om du vill tilldela rapporter från den här kategorin till en mottagargrupp klickar du på Gas
Reports (Gasrapporter), sidan 56 (Gasrapporter) i menystrukturen.
Burglar Reports (Inbrottsrapporter)
Rapporter i kategorin Burglar (Inbrottslarm):
–

Alarm Report (Larmrapport)

–

Burg Restore (After Trouble) (Återställning av inbrottslarm (efter fel))

–

Duress (Hotläge)

–

Missing Alarm (Larm saknas)

–

User Code Tamper (Användarkod sabotage)

–

Trouble Report (Felrapport)

–

Missing Trouble (Fel saknas)

–

Non-Fire Supervision (Icke-brandövervakning)

–

Point Bus Fail (Sektionsbussfel)

–

Point Bus Restoral (Återställning av sektionsbuss)

–

Non-Fire Cancel (Avbryt icke-brandlarm)

–

Alarm Restore (Larmåterställning)

–

Supervision Missing (Övervakning saknas)

–

Unverified Event (Obekräftad händelse)

Om du vill tilldela rapporter från den här kategorin till en mottagargrupp klickar du på Burglar
Reports (Inbrottsrapporter), sidan 57 (Inbrottslarmsrapporter) i menystrukturen.
Personal Emergency Reports (Rapporter om personliga nödsituationer)
Rapporter i kategorin Personal Emergency (Personlig nödsituation):
–

Medical Alarm (Medicinskt larm)

–

Medical Alarm Restoral (Återställning av medicinskt larm) (reserverad för framtida
användning)

–

Silent/Hold-Up Alarm (Tyst larm/överfallslarm)

–

Silent/Hold-Up Alarm Restoral (Återställning av tyst larm/överfallslarm)

–

Panic Alarm (Paniklarm)

–

Panic Alarm Restoral (Återställning av paniklarm) (reserverad för framtida användning)

Om du vill tilldela rapporter från den här kategorin till en mottagargrupp klickar du på Personal
Emergency Reports (Rapporter om personliga nödsituationer), sidan 58 (Personliga
nödsituationsrapporter) i menystrukturen.
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User Reports (Användarrapporter)
Rapporter i kategorin User (Användare):
–

Forced Point (Forcerad sektion): rapporterar att en sektion har forcerats

–

Point Opening (Sektionsöppning): rapporterar att en sektion har öppnats

–

Point Closing (Sektionsstängning): rapporterar att en sektion har stängts

–

Was Force Armed (Var forcerat tillkopplad): rapporterar att en sektion har forcerats till
tillkoppling.

–

Fail To Open (Misslyckad öppning): rapporterar att en öppning har misslyckats

–

Fail To Close (Misslyckad stängning): rapporterar att en stängning har misslyckats

–

Extend Close Time (Förläng stängningstid): rapporterar att en stängningstid har förlängts

–

Opening Report (Öppningsrapport): rapporterar att något har öppnats

–

Forced Close (Forcerad stängning)

–

Closing Report (Stängningsrapport)

–

Forced Close Part On Instant (Forcerad stängning (del på, direkt))

–

Forced Close Part On Delay (Forcerad stängning (del på, fördröjd))

–

Part On Instant (Del på, direkt)

–

Part On Delay (Del på, fördröjd)

Om du vill tilldela rapporter från den här kategorin till en mottagargrupp klickar du på User
Reports (Användarrapporter), sidan 58 (Användarrapporter) i menystrukturen.
Test Reports (Testrapporter)
Rapporter i kategorin Test:
–

Status Report (Statusrapporter)

–

Test Report (Testrapport)

Om du vill tilldela rapporter från den här kategorin till en mottagargrupp klickar du på Test
Reports (Testrapporter), sidan 59 (Testrapporter) i menystrukturen.
Diagnostic Reports (Diagnostikrapporter)
Rapporter i kategorin Diagnostic (Diagnostik):
–

SDI2-enhetsfel

–

SDI2 Device Restoral (Återställning av SDI2-enhet)

–

Watchdog Reset (Återställning av Watchdog)

–

Parameter Checksum Fail (Kontrollsifferfel för parameter)

–

Reboot (Omstart)

–

Phone Line Fail (Telefonlinjefel)

–

Phone Line Restoral (Återställning telefonlinje)

–

AC Failure (Växelströmsfel)

–

AC Restoral (Återställning växelström)

–

Battery Missing (Batteri saknas)

–

Battery Low (Batterinivå låg)

–

Battery Restoral (Återställning batteri)

–

Route Comm Fail (Mottagarkommunikationsfel)

–

Route Comm Restore (Återställning mottagarkommunikation)

–

Checksum Fail (Kontrollsifferfel)

–

Network Fail (Nätverksfel)

–

Network Restoral (Nätverksåterställning)

–

Network Condition (Nätverksläge)

–

RF Interference (RF-störning)

–

RF Interference Restoral (Återställning av RF-störning)

–

Equipment Fail (Utrustningsfel)

–

Equipment Fail Restoral (Återställning efter utrustningsfel)
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–

Service Smoke Detector (Service av rökdetektor)

–

Service Smoke Detector Restoral (Återställning av rökdetektor)

–

Personal Notification Communication Trouble (Kommunikationsfel för personliga
meddelanden)

–

Personal Notification Communication Trouble Restoral (Återställning efter
kommunikationsfel för personliga meddelanden)

Om du vill tilldela rapporter från den här kategorin till en mottagargrupp klickar du på
Diagnostic Reports (Diagnostikrapporter), sidan 60 (Diagnostikrapporter) i menystrukturen.
Output Reports (Utgångsrapporter)
Rapporter i kategorin Output (Utgång):
–

Sensor Reset (Detektoråterställning)

–

Output Set (Utgångsinställning)

–

Output Reset (Utgångsåterställning)

Om du vill tilldela rapporter från den här kategorin till en mottagargrupp klickar du på Output
Reports (Utgångsrapporter), sidan 62 (Utgångsrapporter) i menystrukturen.
Auto Function Reports (Rapporter om automatiska funktioner)
Rapporter i kategorin Auto Function (Automatiska funktioner):
–

Sked Executed (Utförd schemalagd händelse)

–

Sked Changed (Ändrad schemalagd händelse)

–

Fail to Execute (Går inte att köra)

Om du vill tilldela rapporter från den här kategorin till en mottagargrupp klickar du på Auto
Function Reports (Rapporter om automatiska funktioner), sidan 62 (Rapporter om automatiska
funktioner) i menystrukturen.
RPS Reports (RPS-rapporter)
Rapporter i kategorin RPS:
–

Event Log Threshold (Tröskel för händelselogg)

–

Event Log Overflow (Full händelselogg)

–

Parameters Changed (Ändrade parametrar)

–

RPS Access OK (Godkänd RPS-åtkomst)

–

RPS Access Fail (Nekad RPS-åtkomst)

–

Remote Reset (Fjärråterställning)

–

Program Access OK (Godkänd programåtkomst)

–

Program Access Fail (Nekad programåtkomst)

Om du vill tilldela rapporter från den här kategorin till en mottagargrupp klickar du på RPS
Reports (RPS-rapporter), sidan 63 (RPS-rapporter) i menystrukturen.
Point Reports (Punktrapporter)
Rapporter i kategorin Point (Sektion):
–

Service Start (Servicestart)

–

Service End (Serviceslut)

–

Fire Walk Start (Brandgång start)

–

Fire Walk End (Brandgång slut)

–

Walk Test Start (Gångtest start)

–

Walk Test End (Gångtest slut)

–

Extra Point (Extra punkt)

–

Send Point Text (Skicka sektionstext)

–

RF Low Battery (Låg RF-batterinivå)

–

RF Low Battery Restore (Återställning av låg RF-batterinivå)

–

Bypass (Förbikoppling)
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Bypass Restore (Återställning av förbikoppling)

Om du vill tilldela rapporter från den här kategorin till en mottagargrupp klickar du på Point
Reports (Punktrapporter), sidan 63 (Sektionsrapporter) i menystrukturen.
User Change Reports (Rapporter om användarändringar)
Rapporter i kategorin User Change (Användarändringar):
–

Date Changed (Ändrat datum)

–

Time Changed (Ändrad tid)

–

Delete User (Radera användare)

–

User Code Change (Ändring användarkod)

–

Area Watch (Områdesbevakning)

–

Keyfob Assigned (Nyckeltagg har tilldelats)

–

Keyfob Removed (Fjärrkontroll borttagen)

–

Change Level (Ändra nivå)

Om du vill tilldela rapporter från den här kategorin till en mottagargrupp klickar du på User
Change Reports (Rapporter om användarändringar), sidan 64 (Rapporter om
användarändringar) i menystrukturen.
Access Reports (Tillträdesrapporter)
Rapporter i kategorin Access (Tillträde):
–

Access Granted (Åtkomst beviljad)

–

No Entry (Ingen inpassering)

–

Door Left Open (Vänster dörr öppen)

–

Cycle Door (Cirkulera dörr)

–

Door Unlocked (Dörr olåst)

–

Door Secure (Dörr säkrad)

–

Door Request (Dörrbegäran)

–

Door Locked (Dörr låst)

Om du vill tilldela rapporter från den här kategorin till en mottagargrupp klickar du på Access
Reports (Tillträdesrapporter), sidan 65 (Tillträdesrapporter) i menystrukturen.

3.9.1

Fire Reports (Brandrapporter)
Standard:
Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
Fire Reports

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup

(Brandrapporter)

p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

Fire Alarm (Brandlarm)

Ja

Ja

Ja

Ja

Fire Restoral (after Alarm)

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Fire Trouble (Brandfel)

Ja

Ja

Ja

Nej

Fire Supervision

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

(Återställning av brandlarm
(efter larm))
Fire Missing (Brandlarm
saknas)

(Brandövervakning)
Fire Restoral (after
Trouble) (Återställning av
brandlarm (efter fel))
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Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
Fire Reports

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup

(Brandrapporter)

p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

Avbryt brand

Ja

Ja

Ja

Nej

Fire Supervision Missing

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

(Brandövervakning saknas)
Fire Supervision Restoral
(Återställning av
brandövervakning)
Val:
–

Yes (Ja) – tilldela rapporten till mottagargruppen.

–

No (Nej) – tilldela inte rapporten till mottagargruppen.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Report Routing > Fire Reports (Panelövergripande parametrar >
Rapportrouting > Brandrapporter).

3.9.2

Gas Reports (Gasrapporter)
Standard:
Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
Gas Reports

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup

(Gasrapporter)

p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

Gas Alarm (Gaslarm)

Ja

Ja

Ja

Ja

Gas Restoral from Alarm

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Gas Trouble (Gasfel)

Ja

Ja

Ja

Nej

Gas Supervision

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

(Återställning av gaslarm
(efter larm))
Gas Missing (Gaslarm
saknas)

(Gasövervakning)
Gas Restoral from Trouble
(Återställning av gaslarm
(efter fel))
Gas Cancel (Avbryt
gaslarm)
Gas Supervision Missing
(Gasövervakning saknas)
Gas Supervision Restoral
(Återställning av
gasövervakning)
Val:
–
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No (Nej) – tilldela inte rapporten till mottagargruppen.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Report Routing > Gas Reports (Panelövergripande parametrar >
Rapportrouting > Gasrapporter).

3.9.3

Burglar Reports (Inbrottsrapporter)
Standard:
Mottagargrupp Mottagargrupp Mottagargrupp Route Group 4
Inbrottslarmsrapporter

1

2

3

(Mottagargrup
p 4)

Alarm Report

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Hotläge

Ja

Ja

Ja

Ja

Larm saknas

Ja

Ja

Ja

Nej

Användarkod sabotage *

Ja

Ja

Ja

Nej

Felrapport

Ja

Ja

Ja

Nej

Fel saknas

Ja

Ja

Ja

Nej

Non-Fire Supervision (Icke-

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

(Larmrapport)
Burg Restore (after Alarm)
(Återställning av
inbrottslarm (efter larm))

brandövervakning)
Point Bus Fail
(Sektionsbussfel)
Point Bus Restoral
(Återställning av
sektionsbuss)
Non-Fire Cancel (Avbryt
icke-brandlarm)
Alarm Restore
(Larmåterställning)
Supervision Missing
(Övervakning saknas)
Unverified Event
(Obekräftad händelse)
Val:
–

Ja – tilldela rapporten till mottagargruppen.

–

Nej – tilldela inte rapporten till mottagargruppen.

* En centralapparat skickar händelsen Användarkod sabotage när en användare i följd anger en
ogiltig kod 7 gånger på manöverpanelen.
För Läge 2-anslutningstyper, till exempel RSC eller automatisering, skickar en centralapparat
händelsen Användarkod sabotage när användaren anger 15 ogiltiga koder i följd.
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Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Report Routing > Burglar Reports (Panelövergripande parametrar >
Rapportrouting > Inbrottslarmsrapporter).

3.9.4

Personal Emergency Reports (Rapporter om personliga nödsituationer)
Standard:
Personal Emergency Reports Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
(Rapporter om personliga

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup

nödsituationer)

p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

Medical Alarm (Medicinskt

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Panic Alarm (Paniklarm)

Ja

Ja

Ja

Ja

Panic Alarm Restoral

Ja

Ja

Ja

Nej

larm)
Medical Alarm Restoral
(Återställning av medicinskt
larm)
Silent/Hold-Up Alarm (Tyst
larm/överfallslarm)
Silent/Hold-Up Alarm
Restoral (Återställning av
tyst larm/överfallslarm)

(Återställning av paniklarm)
Val:
–

Yes (Ja) – tilldela rapporten till mottagargruppen.

–

No (Nej) – tilldela inte rapporten till mottagargruppen.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Report Routing > Personal Emergency Reports (Panelövergripande
parametrar > Rapportrouting > Personliga nödsituationsrapporter).

3.9.5

User Reports (Användarrapporter)
Standard:
Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
User Reports

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup

(Användarrapporter)

p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

Forced Point (Forcerad

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

punkt)
Point Opening
(Punktöppning)
Point Closing
(Punktstängning)
Was Forced Armed (Var
forcerat tillkopplad)
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Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
User Reports

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup

(Användarrapporter)

p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

Fail to Open (Misslyckad

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

öppning)
Fail to Close (Misslyckad
stängning)
Extent Close Time (Förläng
stängningstid)
Opening Report
(Öppningsrapport)
Forced Close (Forcerad
stängning)
Closing Report
(Stängningsrapport)
Forced Close Part On
Instant (Forcerad stängning
(del på, direkt))
Forced Close Part On Delay
(Forcerad stängning (del
på, fördröjd))
Part On Instant (Del på,
direkt)
Part On Delay (Del på,
fördröjd)
Send User Text (Skicka
användartext)
Val:
–

Yes (Ja) – tilldela rapporten till mottagargruppen.

–

No (Nej) – tilldela inte rapporten till mottagargruppen.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Report Routing > User Reports (Panelövergripande parametrar >
Rapportrouting > Användarrapporter).

3.9.6

Test Reports (Testrapporter)
Standard:
Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
Test Reports

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup

(Testrapporter)

p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

Status Report

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

(Statusrapporter)
Test Report (Testrapport)
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Val:
–

Yes (Ja) – tilldela rapporten till mottagargruppen.

–

No (Nej) – tilldela inte rapporten till mottagargruppen.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Report Routing > Point Reports (Panelövergripande parametrar >
Rapportrouting > Testrapporter).

3.9.7

Diagnostic Reports (Diagnostikrapporter)
Standard:
Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
Diagnostic Reports

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup

(Diagnostikrapporter)

p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

SDI2-enhetsfel

Ja

Ja

Ja

Nej

SDI2 Device Restoral

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Reboot (Omstart)

Ja

Ja

Ja

Nej

Phone Line Fail

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

AC Failure (Växelströmsfel)

Ja

Ja

Ja

Nej

AC Restoral (Återställning

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

(Återställning av SDI2enhet)
Watchdog Reset
(Återställning av Watchdog)
Parameter Checksum Fail
(Kontrollsifferfel för
parameter)

(Telefonlinjefel)
Phone Line Fail Restoral
(Återställning efter
telefonlinjefel)

växelström)
Battery Missing (Batteri
saknas)
Battery Low (Batterinivå
låg)
Battery Restoral
(Återställning batteri)
Route Comm Fail
(Mottagarkommunikationsf
el)
Route Comm Restoral
(Återställning av
mottagarkommunikation)
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Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
Diagnostic Reports

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup

(Diagnostikrapporter)

p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

Checksum Fail

Ja

Ja

Ja

Nej

Network Fail (Nätverksfel)

Nej

Nej

Nej

Nej

Network Restoral

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

(Kontrollsifferfel)

(Nätverksåterställning)
Network Condition
(Nätverksläge)
RF Interference (RFstörning)
RF Interference Restore
(Återställning RF-störning)
Equipment Fail
(Utrustningsfel)
Equipment Fail Restore
(Återställning
utrustningsfel)
Service Smoke Detector
(Service av rökdetektor)
Service Smoke Detector
Restore (Återställning av
rökdetektor)
Personal Notification
Communication Trouble
(Kommunikationsfel för
personliga meddelanden)
Personal Notification
Communication Trouble
Restore (Återställning efter
kommunikationsfel för
personliga meddelanden)
Send Version Text (Skicka
versionstext)
Val:
–

Yes (Ja) – tilldela rapporten till mottagargruppen.

–

No (Nej) – tilldela inte rapporten till mottagargruppen.

Aktivera rapporterna Route Comm Fail (Fel i mottagarkommunikation) och Route Comm
Restore (Återställning efter fel i mottagarkommunikation) endast i en grupp.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Report Routing > Diagnostic Reports (Panelövergripande parametrar
> Rapportrouting > Diagnostikrapporter).
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Output Reports (Utgångsrapporter)
Standard:
Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
Output Reports

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup

(Utgångsrapporter)

p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

Sensor Reset

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

(Detektoråterställning)
Output Set
(Utgångsinställning)
Output Reset
(Utgångsåterställning)
Send Output Name Text
(Skicka
utgångsrapporttexter)
Val:
–

Yes (Ja) – tilldela rapporten till mottagargruppen.

–

No (Nej) – tilldela inte rapporten till mottagargruppen.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Report Routing > Output Reports (Panelövergripande parametrar >
Rapportrouting > Utgångsrapporter).

3.9.9

Auto Function Reports (Rapporter om automatiska funktioner)
Standard:
Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
Auto Function Reports

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup

(Rapporter om automatiska

p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

funktioner)
Sked Executed (Utförd
schemalagd händelse)
Sked Changed (Ändrad
schemalagd händelse)
Fail to Execute (Går inte att
köra)
Val:
–

Yes (Ja) – tilldela rapporten till mottagargruppen.

–

No (Nej) – tilldela inte rapporten till mottagargruppen.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Report Routing > Auto Function Reports (Panelövergripande
parametrar > Rapportrouting > Rapporter om automatiska funktioner).
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RPS Reports (RPS-rapporter)
Standard:
Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
RPS Reports (RPS-

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup

rapporter)

p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

Event Log Threshold

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

(Tröskel för händelselogg)
Event Log Overflow (Full
händelselogg)
Parameters Changed
(Ändrade parametrar)
RPS Access OK (Godkänd
RPS-åtkomst)
RPS Access Fail (Nekad
RPS-åtkomst)
Remote Reset
(Fjärråterställning)
Program Access OK
(Godkänd programåtkomst)
Program Access Fail (Nekad
programåtkomst)
Val:
–

Yes (Ja) – tilldela rapporten till mottagargruppen.

–

No (Nej) – tilldela inte rapporten till mottagargruppen.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Report Routing > RPS Reports (Panelövergripande parametrar >
Rapportrouting > RPS-rapporter).

3.9.11

Point Reports (Punktrapporter)
Standard:
Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
Point Reports

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup

(Sektionsrapporter)

p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

Service Start (Servicestart)

Ja

Ja

Ja

Nej

Service End (Serviceslut)

Ja

Ja

Ja

Nej

Fire Walk Start (Brandgång

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

start)
Fire Walk End (Brandgång
slut)
Walk Test Start (Gångtest
start)
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Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
Point Reports

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup

(Sektionsrapporter)

p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

Walk Test End (Gångtest

Ja

Ja

Ja

Nej

Extra Point (Extra punkt)

Ja

Ja

Ja

Nej

Send Point Text (Skicka

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Bypass (Förbikoppling)

Ja

Ja

Ja

Nej

Bypass Restore

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

slut)

sektionstext)
RF Low Battery (Låg RFbatterinivå)
RF Low Battery Restore
(Återställning av låg RFbatterinivå)

(Återställning av
förbikoppling)
Point Tamper Alarm
(Sektionssabotagelarm)
Point Tamper Alarm
Restore (Återställning av
sektionssabotagelarm)
Val:
–

Yes (Ja) – tilldela rapporten till mottagargruppen.

–

No (Nej) – tilldela inte rapporten till mottagargruppen.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Report Routing > Point Reports (Panelövergripande parametrar >
Rapportrouting > Sektionsrapporter).

3.9.12

User Change Reports (Rapporter om användarändringar)
Standard:
Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
User Change Reports
(Rapporter om

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup
p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

Ja

Ja

Ja

Ja

Time Changed (Ändrad tid)

Ja

Ja

Ja

Nej

Delete User (Radera

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

användarändringar)
Date Changed (Ändrat
datum)

användare)
User Code Change (Ändring
användarkod)
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Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
User Change Reports
(Rapporter om

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup
p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

användarändringar)
Area Watch
(Områdesbevakning)
Keyfob Assigned
(Nyckeltagg har tilldelats)
Keyfob Removed
(Fjärrkontroll borttagen)
Change Level (Ändra nivå)
Val:
–

Yes (Ja) – tilldela rapporten till mottagargruppen.

–

No (Nej) – tilldela inte rapporten till mottagargruppen.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Report Routing > User Change Reports (Panelövergripande
parametrar > Rapportrouting > Rapporter om användarändringar).

3.9.13

Access Reports (Tillträdesrapporter)
Standard:
Route Group 1 Route Group 2 Route Group 3 Route Group 4
Access Reports

(Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup (Mottagargrup

(Tillträdesrapporter)

p 1)

p 2)

p 3)

p 4)

Access Granted (Åtkomst

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Cycle Door (Cirkulera dörr)

Ja

Ja

Ja

Ja

Door Unlocked (Dörr olåst)

Ja

Ja

Ja

Ja

Door Secure (Dörr säkrad)

Ja

Ja

Ja

Ja

Door Request

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

beviljad)
No Entry (Ingen
inpassering)
Door Left Open (Vänster
dörr öppen)

(Dörrbegäran)
Door Locked (Dörr låst)
Val:
–

Yes (Ja) – tilldela rapporten till mottagargruppen.

–

No (Nej) – tilldela inte rapporten till mottagargruppen.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Report Routing > Access Reports (Övergripande parametrar >
Rapportrouting > Tillträdesrapporter).
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Kommunikationsenhet, översikt
Det finns fyra mottagargrupper. Rapporterna tilldelas till mottagargrupperna efter kategori
(Brandrapporter eller Inbrottslarmrapporter) eller individuellt (Brandlarm). Se Översikt av
rapporter, sidan 47 om du vill lära dig mer om hur du tilldelar rapporter till mottagargrupper.
Använd parametrarna för att tilldela en primär destinationsenhet och upp till tre sekundära
destinationsenheter till varje mottagargrupp.
Om den primära destinationsenheten inte skickar rapporten byter centralapparaten till den
första reservdestinationsenheten och fortsätter med alla konfigurerade
reservdestinationsenheten (första, andra och tredje) tills rapporten har skickats.
Obs!
Panelerna B5512, B4512, B3512 V2 har inte någon andra eller tredje sekundär
destinationsenhet.

Centralapparaten gör upp till tio försök att skicka rapporter i en mottagargrupp via primär
destinationsenhet och sekundära destinationsenheter. Centralapparaten växlar mellan primär
destinationsenhet och sekundära destinationsenheter enligt tabellen. Efter tio misslyckade
försök utfärdar centralapparaten en kommunikationsfelhändelse.
Om inga sekundära destinationsenheter är konfigurerade använder centralapparaten den
primära destinationsenheten för alla de tio försöken.
Konfigurerade

Primär

Primär enhet,

Primär

destinationer

destinationsenhet

första och andra

destinationsenhet

och den första

reservdestinationse och de första,

reservdestinationsen nheten

andra och tredje

heten

reservdestinationse
nheten

Skicka försök:
1
2
3
4
5
6
7
8
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Primär

Primär

Primär

destinationsenhet

destinationsenhet

destinationsenhet

Primär

Primär

Primär

destinationsenhet

destinationsenhet

destinationsenhet

Första sekundär

Första sekundär

Första sekundär

destinationsenhet

destinationsenhet

destinationsenhet

Första sekundär

Första sekundär

Första sekundär

destinationsenhet

destinationsenhet

destinationsenhet

Primär

Andra sekundär

Andra sekundär

destinationsenhet

destinationsenhet

destinationsenhet

Första sekundär

Andra sekundär

Andra sekundär

destinationsenhet

destinationsenhet

destinationsenhet

Primär

Primär

Tredje sekundär

destinationsenhet

destinationsenhet

destinationsenhet

Första sekundär

Första sekundär

Tredje sekundär

destinationsenhet

destinationsenhet

destinationsenhet
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Primär

Andra sekundär

Primär

destinationsenhet

destinationsenhet

destinationsenhet

Första sekundär

Primär

Första sekundär

destinationsenhet

destinationsenhet

destinationsenhet

67

COMM TROUBLE, COMM FAIL-händelser
När Primary Destination Device (Primär destinationsenhet) inte kan ansluta till larmcentralens
mottagare efter två försök, växlar centralapparaten till Backup Destination Device (sekundär
destinationsenhet). Centralapparaten skickar originalrapporten tillsammans med en COMM
TROUBLE-rapport. Om inga Backup Destination Devices (sekundära destinationsenheter) har
konfigureras skickas en COMM TROUBLE-rapport.
Centralapparaten skickar en COMM RESTORE-händelse när nästa rapport skickats via primär
destinationsenhet.
Om primär destinationsenhet är en IP-destination (inbyggd IP, plug-in-modul för mobil IP,
SDI2-adress 1 eller SDI2-adress 2), skickar centralapparaten händelsen tillsammans med en
COMM TROUBLE-rapport som innehåller ett ändrat SDI2-nummer (SDI2 ##). SDI2modifieraren identifierar IP-målenhetstyp som visas i tabellerna:
SDI2-nummer

SDI2-nummer

SDI2-nummer

SDI2-nummer

Destinationsenhets

ändrad för IP-

ändrad för IP-

ändrad för IP-

ändrad för IP-

typ

destination 1

destination 2

destination 3

destination 4

Inbyggd Ethernet

10

20

30

40

Inbyggd mobil

18

28*

38

48

SDI2-adress 1

11

21

31

41

SDI2-adress 2

12

22

32

42

*Till exempel, en COMM TROUBLE-rapport för mottagargrupp 1 med primär destinationsenhet
har tilldelats till plug-in-modul eller inbyggd mobil blir destination 2: COMM TROUBLE RG1
SDI228.
Centralapparaten aktiverar COMM TROUBLE-händelser när en positiv bekräftelse från
larmcentralen till larmcentralen inte tas emot efter angivet antal försök.
Om alla försök att till både primär destinationsenhet och sekundära destinationsenheter
misslyckas, aktiverar centralapparaten en COMM FAIL RG#-händelse. Centralapparaten
aktiverar inte COMM RESTORE-händelser för COMM FAIL-händelser.
Obs!
CAN/ULC S304-krav, rensar inte väntande rapporter
När CAN/ULC S304 är inställd på YES (JA), rensar inte centralapparaten väntande rapporter
innan den skapar en COMM FAIL-händelse. Den fortsätter att köa rapporterna för den
misslyckade mottagaren tills en av de misslyckade mottagarna i mottagargruppen återställs.
Om kön fyller händelseloggens kapacitet rensas de äldsta rapporterna bort (de skrivs över)

3.10.1

Primär destinationsenhet
Standard: Ingen enhet
Selections (Val):
–

Ingen enhet

–

Inbyggd IP, destination 1

–

Inbyggd IP, destination 2

–

Inbyggd IP, destination 3
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–

Inbyggd IP, destination 4

–

Plug-in för mobil, destination 1

–

Plug-in för mobil, destination 2

–

Plug-in för mobil, destination 3

–

Plug-in för mobil, destination 4

–

Plug-in för telefon, destination 1

–

Plug-in för telefon, destination 2

–

Plug-in för telefon, destination 3

–

Plug-in för telefon, destination 4

–

SDI2-adress 1, destination 1

–

SDI2-adress 1, destination 2

–

SDI2-adress 1, destination 3

–

SDI2-adress 1, destination 4

–

SDI2-adress 2, destination 1

–

SDI2-adress 2, destination 2

–

SDI2-adress 2, destination 3

–

SDI2-adress 2, destination 4

Välj Primary Destination Device (Primär destinationsenhet) för Route Groups
(Mottagargrupper). Centralapparaten använder enheten för att skicka rapporter till
larmcentralens mottagare.
Primary Destination Device (Primär destinationsenhet) tilldelas en kommunikationsenhet
(inbyggd IP-kommunikationsenhet, plug-in för mobil, plug-in för telefon eller SD12kommunikationsenhet) till en destination (Nätverksadress, sidan 71 eller Telefon och
telefonparametrar, sidan 29)
Mer information
Mer information om hur centralapparaten skickar rapporter finns i Översikt av rapporter, sidan
47 och Kommunikationsenhet, översikt, sidan 66.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Communicator > Primary Destination Device (Panelövergripande
parametrar > Kommunikationsenhet > Primär destinationsenhet)

3.10.2

Sekundära destinationsenheter
Standard: Ingen enhet
Välj upp till tre (första, andra, tredje) sekundära destinationsenheter för en mottagargrupp.
Centralapparaten använder den sekundära enheten för att skicka rapporter till larmcentralens
mottagare när den primära enheten inte fungerar.
Primary Destination Device (Primär destinationsenhet) tilldelar en kommunikationsenhet
(inbyggd IP-kommunikationsenhet, plug-in för mobil, plug-in för telefon eller SDI2kommunikationsenhet) till en destination (Nätverksadress, sidan 71 eller Telefon och
telefonparametrar, sidan 29).
Välj inte samma destinationsenhet för både Primary Destination Device (Primär
destinationsenhet) och Backup Destination Device (Sekundär destinationsenhet) för en Route
Group (Mottagargrupp).
Mer information
Mer information om hur centralapparaten skickar rapporter finns i Översikt av rapporter, sidan
47 och Kommunikationsenhet, översikt, sidan 66.
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Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Communicator > Backup Destination Device (Panelövergripande
parametrar > Kommunikationsenhet > Sekundär destinationsenhet)
Selections (Val):

3.10.3

–

Ingen enhet

–

Inbyggd IP, destination 1

–

Inbyggd IP, destination 2

–

Inbyggd IP, destination 3

–

Inbyggd IP, destination 4

–

Plug-in för mobil, destination 1

–

Plug-in för mobil, destination 2

–

Plug-in för mobil, destination 3

–

Plug-in för mobil, destination 4

–

Plug-in för telefon, destination 1

–

Plug-in för telefon, destination 2

–

Plug-in för telefon, destination 3

–

Plug-in för telefon, destination 4

–

SDI2-adress 1, destination 1

–

SDI2-adress 1, destination 2

–

SDI2-adress 1, destination 3

–

SDI2-adress 1, destination 4

–

SDI2-adress 2, destination 1

–

SDI2-adress 2, destination 2

–

SDI2-adress 2, destination 3

–

SDI2-adress 2, destination 4

RG, samma nätverksmottagare
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) - centralapparaten använder samma autentiseringsnyckel för primär och
sekundär destination.

–

No (Nej) - centralapparaten använder olika autentiseringsnycklar för primär och sekundär
destination.

Ställ in den här parametern Yes (Ja) när:
–

Primary Destination Device (Primär destinationsenhet) och Backup Destination Devices
(Reservdestinationsenheter) är inställda på IP-enheter (inbyggt, mobil eller SDI2) och
destinationer är konfigurerade i Enhanced Communication (Förbättrad kommunikation).

–

De har konfigurerats för samma larmcentralmottagare men med olika IP-adresser som kan
användas från olika nätverk (LAN/WAN eller internet).

När den här parametern är inställd på Yes (Ja) och den primära destinationen och
reservdestinationen använder olika pollningsfrekvenser, och centralapparaten registrerar ett
kommunikationsfel på den primära destinationen eller reservdestinationen, ändras
destinationsenheten direkt till en snabbare pollingfrekvens.
När den här parametern är inställd på No (Nej) och centralapparaten registrerar ett
kommunikationsfel på den primära destinationen eller reservdestinationen, fortsätter
destinationsenheten att använda vald pollingfrekvens.
Den här parametern är vanligtvis inställd på No (Nej) när en av destinationsenheterna är
inställd på en inbyggd IP-adress, SDI2-enhet eller en enhet för plug-in-mobil IP. Pollingfrekvens
för mobila destinationer är vanligtvis inställd på en långsammare hastighet (4 timmar).
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Pollingfrekvensen på 5 minuter eller snabbare kan överskrida det mobila abonnemanget.
Åtgärda kommunikationsfel så snart som möjligt.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Communicator > RG Same Network Receiver (Panelövergripande
parametrar > Kommunikationsenhet > RG, samma nätverksmottagare)

3.10.4

Tidssynkronisering
Standard:
Route Group 1 (Mottagargrupp 1): Yes (Ja)
Route Groups 2–4 (Mottagargrupp 2–4): No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) - synkronisera centralapparatens tid och datum med larmcentralens mottagare.

–

No (Nej) - synkronisera inte centralapparatens tid och datum med larmcentralens
mottagare.

När Time Synchronization (Tidssynkronisering) ställs in på Yes (Ja), måste du
–

ange primär destinationsenhet eller reservdestinationsenheten till inbyggd IP, Plug-inmobil eller SDI2,

–

ange rapportformat för destinationen till Modem4.

Tidssynkronisering finns tillgänglig för alla mottagargrupper men kan endast ställas in på Yes
(Ja) för en mottagargrupp i taget.
Centralapparatens tid är fel med 30 minuter eller mindre
När centralapparatens tid är fel på 30 minuter eller mindre och centralapparatens tid ligger
efter korrekt tid, räknar centralapparatens sekunder snabbare än en per sekund. Om
centralapparatens tid ligger före korrekt tid, räknar centralapparaten sekunder långsammare
än en per sekund.
Centralapparaten räknar sekunder i det här läget tills centralapparatens tid synkroniseras med
larmcentralens mottagare. Inträffar varje sekund och inga sekunder upprepas. Därför upprepas
och förbises inga start och stopp för Skeds (schemalagda händelser) eller fönster.
Centralapparatens tid är fel med mer än 30 minuter
När centralapparatens tid är fel med mer än 30 minuter, anger centralapparaten tid och datum
till larmcentralens mottagartid och datum.
Om ändringen flyttar centralapparatens tid framåt, kan start och stopp för Skeds
(Schemalagda händelser) eller fönster förbises. Om ändringen flyttar centralapparatens tid
bakåt, kan start och stopp för Skeds (Schemalagda händelser) eller fönster upprepas.
Plats i RPS-menyn:
Panel Wide Parameters > Communicator > Time Synchronization (Panelövergripande
parametrar > Kommunikationsenhet > Tidssynkronisering)

3.11

Enhanced Communication (Förbättrad kommunikation)

3.11.1

Reporting Format (Rapportformat)
Standard: Conettix: Modem4
Selections (Val):
–

Conettix: Modem4 – centralapparaten skickar utökade Modem4kommunikationsformatrapporter till larmcentralens mottagare.

–

Conettix: Kontakt-ID – använd det här formatet när larmcentralen inte har stöd för
Modem4.

–

DC-09: Kontakt-ID, TCP – centralapparaten skickar kontakt-ID:t via SIA DC-09 TCPlarmöverföringsprotokollet till mottagare och program.

2019.11 | 13 | F.01U.368.376

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Panelövergripande parametrar | sv

–

71

DC-09: Kontakt-ID, UDP – centralapparaten skickar kontakt-ID:t via SIA DC-09 UDPlarmöverföringsprotokollet till mottagare och program.

–

DC-09: SIA, TCP – centralapparaten skickar SIA-kommunikationsformatrapporter via SIA
DC-09 TCP-larmöverföringsprotokoll till mottagare och program.

–

DC-09: SIA, UDP – centralapparaten skickar SIA-kommunikationsformatrapporter via SIA
DC-09 UDP-larmöverföringsprotokoll till mottagare och program.

Välj det rapportformat som centralapparaten använder för att skicka rapporter till
larmcentralens mottagare.
Obs!
DC-09-rapportformatval är inte tillgängliga när UL864-brandlarm är aktiverat (inställt på Ja) i
Inställningar för överensstämmelse.
DC-09-rapportformatval är inte tillgängliga om europeisk tillämpning inte är aktiverat (inställt
på Nej) i Inställningar för överensstämmelse.
Obs!
Contact ID (Kontakt-ID) stöder inte Time Syncronization (Tidssynkronisering)
Om du väljer Contact ID (Kontakt-ID) måste du ställa in parametern Tidssynkronisering, sidan
70 (Tidssynkronisering) till No (Nej).
Obs!
Den rekommenderade inställningen Receiver Supervision Time (Mottagarens övervakningstid)
är 300 sekunder eller längre vid användning av DC09: SIA, TCP-larmöverföringsprotokoll för
rapportformat.
Plats i RPS-menyn:
Panel Wide Parameters > Enhanced Communications > Reporting Format (Panelövergripande
parametrar > Förbättrad kommunikation >Rapportformat)

3.11.2

Mottagare
Standard: N/A (Ej tillämpligt)
Konfigurera rapportdestinationer om du vill använda upp till fyra olika mottagare (A–D).
Val:
–

A

–

B

–

C

–

D

Om du vill identifiera destinationen med hjälp av en enda mottagare tilldelar du en delad A-,
B-, C- eller D-etikett. Om du vill identifiera olika mottagare tilldelar du en unik A-, B-, C- eller Detikett.
Plats i RPS-menyn:
Panel Wide Parameters > Enhanced Communications > Receiver (Panelövergripande
parametrar > Förbättrad kommunikation > Mottagare)

3.11.3

Nätverksadress
Standard: tom
Val: IPv4-adressen (0.0.0.0 till 255.255.255.255) eller värdnamn (upp till 255 tecken)
Om du vill skicka händelser till en IP-adress (i ett privat, lokal nätverk eller WAN) ska du välja
en destination (destination 1–destination 4) och ange IP-adressen för den platsen.
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Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Enhanced Communications > Network Address (Panelövergripande
parametrar > Förbättrad kommunikation >Nätverksadress (Destination 1–4))

3.11.4

Portnummer
Standard: 7700
Val: 1 till 65,535
För IP-kommunikation med en larmcentralmottagare i vanliga installationer ska porten ställas
in på standard.
Obs!
Välj ett nummer över 1023 om du vill begränsa oönskad trafik.
Om du vill ändra portnumret från standardvärdet ska du välja ett portnummer över 1023 för
att begränsa oönskad trafik.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Enhanced Communications > Port Number (Destination 1 to 4)
(Panelövergripande parametrar > Förbättrad kommunikation
>Portnummer (Destination 1 till 4))

3.11.5

Mottagarens övervakningstid
Standard: 4 timmar – Normal säkerhet
Selections (Val):
–

200 sekunder – UL1610

–

300 sekunder – NFPA 72 2010

–

1 timme – NFPA 72 2013

–

4 timmars – Normal säkerhet

–

24 timmar – dagligen

–

25 – timmar

–

90 sekunder – hög säkerhet

–

Ingen avsökning

–

95–195, 205-1275 sekunder – tillgängliga alternativ i femsekundersintervaller

–

2, 3, 5–23, 26–255 timmar

–

Anpassat

Med undantag för alternativet Custom (Anpassad), ställer Receiver Supervision Time
(Mottagarens övervakningstid) in parametrarna Poll Rate (Pollingfrekvens), ACK Wait (KVITTväntetid) och Retry Count (Antal nya försök).
Parametrarna Poll Rate (Pollingfrekvens), ACK Wait (KVITT-väntetid) och Retry Count (Antal
nya försök) konfigurerar tillsammans övervakningen av nätverksanslutningar till larmcentralens
mottagare för destination 1 till 4.
Obs!
Den rekommenderade inställningen Receiver Supervision Time (Mottagarens övervakningstid)
är 300 sekunder eller längre vid användning av DC09: SIA, TCP-larmöverföringsprotokoll för
rapportformat.
Parameterns Poll Rate (Pollingfrekvens) anger hur lång tid det är mellan pollningsfrekvensens
heartbeat som centralapparaten skickar till larmcentralens mottagare.
Parametern ACK Wait (KVITT-väntetid) ställer in längden på hur länge centralapparaten väntar
på att larmcentralens mottagare ska skicka bekräftelse (ACK (KVITT)) på en polning-heartbeat.
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Om bekräftelsen inte tas emot skickar centralapparaten polning-heartbeat det antal gånger
som anges i Retry Count (Antal nya försök). När antalet nya försök har uppnåtts, aktiverar
centralapparaten en Comm Fail ## -händelse. (Se tabellen nedan för rätt ##-värde.)
Enhet

Destination 1

Destination 2

Destination 3

Destination 4

SDI2-1

11

21

31

41

Inbyggd Ethernet 10

20

30

40

Inbyggd mobil

28

38

48

18

Även efter en Comm Fail ##-händelse fortsätter centralapparaten att skicka polning-heartbeat
var tionde sekund tills den tar emot en bekräftelse.
När centralapparaten tar emot en bekräftelse från larmcentralen återgår centralapparaten till
en normal pollingfrekvens.
Fler än en nätverksdestination
När fler än en nätverksdestination är konfigurerad använder centralapparaten dem successivt.
Till exempel om en bekräftelse från Destination 1 inte tas emot inom 10 sekunder, skickar
centralapparaten pollnings-heartbeat till Destination 2 och väntar sedan på KVITT innan den
återgår till SDI Destination 1 för att skicka pollnings-heartbeat igen.
Om pollnings-heartbeat skickas av en SDI-destination, och ACK Wait Time (KVITT-väntetider)
överskrids, inträffar en COMM FAIL ##-händelse. När den här händelsen inträffar skickas alla
händelser som ska gå till den här destinationen omedelbart till reservdestinationen.
Obs!
När rapporter skickas till en larmcentralmottagare via en nätverksdestination ska den här
parametern anges till ett värde som inte är noll. Att inte ange ett värde för den här
parametern kan förhindra en misslyckad nätverkskommunikationsdestination från att
återställas till normal.
Om centralapparaten är programmerad att skicka pollnings-heartbeat till larmcentralen,
upprätthålls den virtuella länken med en hastighet på 75 sekunder i de flesta
nätverkskonfigurationer. Att minska värdet för den här parametern ökar inaktiv kommunikation
mellan enheten SDI2 och larmcentralens mottagare. Ökad inaktiv kommunikation mellan
centralapparaten och mottagaren försämrar centralapparatens händelserapportering.
Centralapparaten justerar pollningsfrekvensen temporärt från mindre än 300 sekunder till
300 sekunder när den är online med RPS. Pollingfrekvens återgår till det angivna värdet när
RPS-sessionen avslutas.
Första gången du väljer Custom (Anpassad) är standardvärdet för parametrarna Poll Rate
(sec.) (Pollingfrekvens (sek.)), sidan 74 (Pollingfrekvens), ACK Wait Time (sec.) (KVITT-väntetid
(sek.)), sidan 74 (KVITT-väntetid) och Retry Count (Antal nya försök), sidan 75 (Antal nya
försök) noll. När du ändrar de här parametrarna från standardinställningen, behåller RPS
värdena även om du vill ändra parametern Receiver Supervision Time (Mottagarens
övervakningstid) från valet Custom (Anpassad). Om Custom (Anpassad) väljs igen, återställs
parametrarna Poll Rate (Pollingfrekvens), ACK Wait (KVITT-väntetider) och Retry Count (Antal
nya försök) till de sparade värdena.
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Obs!
Inställningen Receiver Supervision Time (Mottagarens övervakningstid) är avgörande för en
optimerad mobiltjänst
Information om att förhindra månadsvisa överdebiteringar och att säkerställa att parametern
är korrekt inställd finns i Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 (Konfiguration för
mobilkommunikation).
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Enhanced Communication > Receiver Supervision Time
(Panelövergripande parametrar > Förbättrad kommunikation > Mottagarens övervakningstid)

3.11.6

Poll Rate (sec.) (Pollingfrekvens (sek.))
Standard: 12600 (när parametern Receiver Supervision Time (Mottagarens övervakningstid)
anges som standardvärdet 4 timmar, 0 när parametern Receiver Supervision Time
(Mottagarens övervakningstid) är inställd till Custom (Anpassad))
Val: (sekunder)
–

0 – pollnings-heartbeat är inaktiverad.

–

5 to 65534 (5 till 65534) – aktiverar pollningsfrekvens för den tid som angetts här (i
sekunder).

–

65535 – pollnings-heartbeat sker en gång per dag.

Parametern Receiver Supervision Time (Mottagarens övervakningstid) måste ställas in på
Custom (Anpassad) för att kunna redigera parametern Poll Rate (Pollningsfrekvens). Ange
intervallet (i sekunder) för när centralapparaten ska skicka en heartbeat-pollningstid till
larmcentralens mottagare.
–

5 minuter = 300 sekunder

–

1 timme = 3 600 sekunder

–

12 timmar = 43 200 sekunder

–

18 timmar = 64 800 sekunder

Obs!
Om du vill redigera parametrarna Poll Rate (sec.) (Pollingfrekvens (sek.)), sidan 74
(Pollningsfrekvens), ACK Wait Time (sec.) (KVITT-väntetid (sek.)), sidan 74 (KVITT-väntetid)
och Retry Count (Antal nya försök), sidan 75 (Antal nya försök) ska du ange parametern
Mottagarens övervakningstid, sidan 72 (Mottagarens övervakningstid) till Custom (Anpassad).
Första gången du väljer Custom (Anpassad) är standardvärdet för parametrarna Poll Rate
(sec.) (Pollingfrekvens (sek.)), sidan 74 (Pollningsfrekvens), ACK Wait Time (sec.) (KVITTväntetid (sek.)), sidan 74 (KVITT-väntetid) och Retry Count (Antal nya försök), sidan 75 (Antal
nya försök) noll. När du ändrar de här parametrarna från standardinställningen, behåller RPS
värdena även om du vill ändra parametern Receiver Supervision Time (Mottagarens
övervakningstid) från valet Custom (Anpassad). Om Custom (Anpassad) väljs igen, återgår
parametrarna Poll Rate (Pollningsfrekvens), ACK Wait (KVITT-väntetider) och Retry Count
(Antal nya försök) till de sparade värdena.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Enhanced Communications > Poll Rate (Panelövergripande
parametrar > Förbättrad kommunikation > Pollningsfrekvens)

3.11.7

ACK Wait Time (sec.) (KVITT-väntetid (sek.))
Standard: 300 (när parametern Receiver Supervision Time (Mottagarens övervakningstid)
anges som standardvärdet 4 timmar, 0 när parametern Receiver Supervision Time
(Mottagarens övervakningstid) är inställd på Custom (Anpassad))
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Val: 5 till 65535 (sekunder)
Parametern Receiver Supervision Time (Mottagarens övervakningstid) måste ställas in på
Custom (Anpassad) för att det ska vara möjligt att redigera parametern ACK Wait Time (KVITTväntetid). Ange den tid som centralapparaten ska vänta på ett kvitto (ACK (KVITT)) från
larmcentralens mottagare för heartbeat-pollningsfrekvens eller rapporter (händelser). För
rapporter väntar centralapparaten maximalt 15 sekunder innan den skickar nästa förfrågan.
Obs!
Om du vill redigera parametrarna Poll Rate (sec.) (Pollingfrekvens (sek.)), sidan 74
(Pollningsfrekvens), ACK Wait Time (sec.) (KVITT-väntetid (sek.)), sidan 74 (KVITT-väntetid) och
Retry Count (Antal nya försök), sidan 75 (Antal nya försök) ska du ange parametern
Mottagarens övervakningstid, sidan 72 (Mottagarens övervakningstid) till Custom (Anpassad).
Första gången du väljer Custom (Anpassad) är standardvärdet för parametrarna Poll Rate
(sec.) (Pollingfrekvens (sek.)), sidan 74 (Pollningsfrekvens), ACK Wait Time (sec.) (KVITTväntetid (sek.)), sidan 74 (KVITT-väntetid) och Retry Count (Antal nya försök), sidan 75 (Antal
nya försök) noll. När du ändrar de här parametrarna från standardinställningen, behåller RPS
värdena även om du vill ändra parametern Receiver Supervision Time (Mottagarens
övervakningstid) från valet Custom (Anpassad). Om Custom (Anpassad) väljs igen, återgår
parametrarna Poll Rate (Pollningsfrekvens), ACK Wait (KVITT-väntetider) och Retry Count
(Antal nya försök) till de sparade värdena.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Enhanced Communications > ACK Wait Time (Panelövergripande
parametrar > Förbättrad kommunikation > KVITT-väntetid)

3.11.8

Retry Count (Antal nya försök)
Standard: 5 (när parametern Receiver Supervision Time (Mottagarens övervakningstid) anges
som standardvärdet 4 timmar, 0 när parametern Receiver Supervision Time (Mottagarens
övervakningstid) är inställd på Custom (Anpassad))
Selections (Val):
0 – kontinuerliga försök. Inga kommunikationsfelhändelser för heartbeat-pollning.
1 till 255 – antalet gånger som centralapparaten skickar heartbeat-pollning.
Ange antalet gånger som centralapparaten skickar heartbeat-pollning innan en COMM FAIL
SDI2 ##-händelse skapas. (Se tabellen nedan för rätt ##-värde.)
Enhet

Destination 1

Destination 2

Destination 3

Destination 4

SDI2-1

11

21

31

41

Inbyggd Ethernet 10

20

30

40

Inbyggd mobil

28

38

48
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Obs!
Om du vill redigera parametrarna Poll Rate (sec.) (Pollingfrekvens (sek.)), sidan 74
(Pollningsfrekvens), ACK Wait Time (sec.) (KVITT-väntetid (sek.)), sidan 74 (KVITT-väntetid) och
Retry Count (Antal nya försök), sidan 75 (Antal nya försök) ska du ange parametern
Mottagarens övervakningstid, sidan 72 (Mottagarens övervakningstid) till Custom (Anpassad).
Första gången du väljer Custom (Anpassad) är standardvärdet för parametrarna Poll Rate
(sec.) (Pollingfrekvens (sek.)), sidan 74 (Pollningsfrekvens), ACK Wait Time (sec.) (KVITTväntetid (sek.)), sidan 74 (KVITT-väntetid) och Retry Count (Antal nya försök), sidan 75 (Antal
nya försök) noll. När du ändrar de här parametrarna från standardinställningen, behåller RPS
värdena även om du vill ändra parametern Receiver Supervision Time (Mottagarens
övervakningstid) från valet Custom (Anpassad). Om Custom (Anpassad) väljs igen, återgår
parametrarna Poll Rate (Pollningsfrekvens), ACK Wait (KVITT-väntetider) och Retry Count
(Antal nya försök) till de sparade värdena.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Enhanced Communications > Retry Count (Panelövergripande
parametrar > Förbättrad kommunikation >Antal nya försök)

3.11.9

AES Key Size (AES-nyckelstorlek)
Standard: No Encryption (Ingen kryptering)
Val:
–

No Encryption

–

128 bits - 16 bytes

–

192-bit - 24 bytes

–

256-bit - 32 bytes

Välj AES-nyckelstorlek.
Plats i RPS-menyn:
Panel Wide Parameters > Enhanced Communications > AES Key Size (Panelövergripande
parametrar > Förbättrad kommunikation > AES-nyckelstorlek)

3.11.10

AES Encryption Key (AES-krypteringsnyckel)
Standard: <Standard> (ej krypterad)
Val: Trettiotvå hexadecimala tecken representeras av ett ID (01 till 100).
Använd den här parametern till att konfigurera varje mottagardestination med en unik AESkrypteringsnyckel.
AES-krypteringsnyckeln baseras på AES Key Size (AES-nyckelstorlek), sidan 76 (AESnyckelstorleken). För konfigurering av krypteringsnyckeln, visas endast nyckel-ID och -namn.
Om två eller flera nätverksdestinationer har samma nätverksadress, uppmanar RPS operatören
att använda samma krypteringsnyckel för de nätverksdestinationerna.
AES-nyckelsträngar konfigureras på fliken Config > System > Encryption Key (Konfigurera >
System > Krypteringsnyckel)
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Enhanced Communications > AES Encryption Key
(Panelövergripande parametrar > Förbättrad kommunikation > AES-krypteringsnyckel)

3.12

SDI2 RPS/Enhanced Communication (SDI2 RPS/Förbättrad
kommunikation)

3.12.1

Enable Enhanced Communication? (Aktivera förbättrad kommunikation?)
Standard: Yes (Ja)
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Selections (Val):
–

Yes (Ja) – aktiverar rapportering via en IP-kommunikationsenhet (inbyggd, mobil av plugin-typ eller SDI2).

–

No (Nej) – inaktiverar rapportering via en IP-kommunikationsenhet.

Om du vill aktivera rapportering via en IP-kommunikationsenhet (inbyggd, mobil av plug-in-typ
eller SDI2) ska den här parametern ställas in på Yes (Ja).
Ställ in minst en mottagargrupps Primär destinationsenhet, sidan 67 (Primär destinationsenhet)
eller Sekundära destinationsenheter, sidan 68 (Reservdestinationsenhet) på en inbyggd IPenhet, en mobilenhet av plug-in-typ eller en SDI2-enhet.

3.12.2

Answer RPS Over Network? (Besvara RPS via nätverk?)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – aktiverar automatiska RPS-initierade anslutningar via den inbyggda Ethernetkommunikationsenheten eller en nätverksgränssnittsmodul på SDI2-bussen.

–

No (Nej) – förhindrar automatiska RPS-initierade anslutningar via nätverket.

Om värdet ställs in till No (Nej) kan RPS-initierade anslutningar godkännas med en
manöverpanel genom att välja Ansvar (Svar) i RPS-menyn (Actions > RPS > Answer (Händelser
> RPS > Svar)).
Obs!
Service Mode (Serviceläge) tillåter RPS-anslutningar via nätverk
När centralapparaten är i serviceläge godkänner den automatiskt RPS-initierade anslutningar
via nätverket, även om den här parametern är inställd på No (Nej).
Tryck och håll in centralapparatens RESET-knapp tills Heartbeat-lysdioden blinkar snabbt för
att ställa centralapparaten i installationsläge. SERVICE MODE (SERVICELÄGE) visas på
manöverpanelen och installatörskoden efterfrågas. Ange installatörskoden och tryck på
[RETUR].
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > SDI RPS/Enhanced Communication > Answer RPS Over Network
(Panelövergripande parametrar > SDI RPS/Förbättrad kommunikation > Besvara RPS över
nätverk)

3.12.3

RPS Address Verification (RPS-adressverifiering)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – centralapparaten verifierar att IP-adressen som RPS försöker ansluta från
matchar RPS-nätverksadressen.

–

No (Nej) – tillåter att RPS ansluter till centralapparaten från vilken IP-adress som helst.

Mer information
RPS Network Address (RPS-nätverksadress), sidan 77
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > SDI RPS/Enhanced Communication > RPS Address Verification
(Panelövergripande parametrar > SDI RPS/Förbättrad kommunikation > RPS-adressverifiering)

3.12.4

RPS Network Address (RPS-nätverksadress)
Standard: tom
Val: IPv4 address (IPv4-adress) eller Hostname (Värdnamn)
Ange IP-adress eller värdnamn för RPS.
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Kontakta din nätverksadministratör för att fastställa den IP-adress eller det värdnamn som
RPS-datorn är ansluten till.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > SDI RPS/Enhanced Communication > RPS Network Address
(Panelövergripande parametrar > SDI RPS/Förbättrad kommunikation > RPS-nätverksadress)

3.12.5

RPS Port Number (RPS-portnummer)
Standard: 7750
Val: 1–65535
Ange UDP-port (destination) för RPS-nätverkssessioner som initierats av centralapparaten.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > SDI RPS/Enhanced Communication > RPS Port Number
(Panelövergripande parametrar > SDI RPS/Förbättrad kommunikation > RPS-portnummer)

3.13

Power Supervision (Strömövervakning)

3.13.1

AC Fail Time (AC-feltid)
Standard: 01:00
Val: 00:01 till 90:00 (minuter:sekunder)
Ange hur länge strömförsörjningen kan vara frånkopplat innan centralapparaten skickar en
rapport om AC Fail (Nätanslutningsfel).
Obs!
UL 864-krav för kommersiella brandlarm
Den här parametern måste vara inställd på 1:00 (en minut) för att uppfylla UL864-kraven för
kommersiella brandlarmssystem.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Power Supervision > AC Fail Time (Panelövergripande parametrar >
Strömövervakning > AC-feltid)

3.13.2

Resend AC Fail (Skicka Nätanslutningsfel igen)
Standard: No Reports (Inga rapporter)
Selections (Val):
–

No Report (Ingen rapport) – skicka inte rapporten AC Fail (Nätanslutningsfel) igen.

–

After 6 Hours (Efter 6 timmar) – skicka rapporten AC Fail (Nätanslutningsfel) till
larmcentralen igen efter 6 timmar.

–

After 12 Hours (Efter 12 timmar) – skicka rapporten AC Fail (Nätanslutningsfel) till
larmcentralen igen efter 12 timmar.

Hur länge centralapparaten väntar vid frånkopplad strömförsörjning innan den skickar en
rapport om AC Fail (Nätanslutningsfel) igen.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Power Supervision > AC Fail Time (Panelövergripande parametrar >
Strömövervakning > Skicka Nätanslutningsfel igen)

3.13.3

AC Fail Display (AC-felvisning)
Standard: 60
Val: 10 till 300 (sekunder) (i steg om 5)
Hur länge centralapparaten väntar innan manöverpaneler visar AC Fail (Nätanslutningsfel).
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Obs!
UL 864-krav för kommersiella brandlarm
Den här parametern måste vara inställd på ett värde mellan 10 och 200 sekunder för att
uppfylla UL864-kraven för kommersiella brandlarmssystem.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Power Supervision > AC Fail Time (Panelövergripande parametrar >
Strömövervakning > AC-felvisning)

3.13.4

AC Fail/Restoral Report (Rapport om nätanslutningsfel/strömåterställning)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – skicka rapporter om AC Fail (Nätanslutningsfel) och AC Restoral
(Strömåterställning).

–

No (Nej) – skicka inte rapporter om AC Fail (Nätanslutningsfel) och AC Restoral
(Strömåterställning).

Centralapparaten väntar den tid som ställs in i parametern AC Fail Time (AC-feltid) innan det
skickar rapporter om AC Fail (Nätanslutningsfel).
Obs!
UL 864-krav för kommersiella brandlarm
Ställ in den här parametern på Yes (Ja) för att uppfylla UL864-kraven för kommersiella
brandlarmssystem.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Power Supervision > AC Fail/Restoral Report (Panelövergripande
parametrar > Strömövervakning > Rapport om nätanslutningsfel/strömåterställning)

3.13.5

AC Tag Along (Haka på AC)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Ja – skicka endast om andra händelser inträffar när nätanslutningen är avvikande.

–

Nej – skicka inte rapporter om AC Fail (Nätanslutningsfel) som ”haka på”-händelser.

Centralapparaten skickar ”haka på”-rapporter om Nätanslutningsfel endast om några andra
händelser inträffar när nätanslutningen är avvikande.
Obs!
UL 864-krav för kommersiella brandlarm
Ställ in den här parametern på Nej för att uppfylla UL864-kraven för kommersiella
brandlarmssystem.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Power Supervision > AC Tag Along (Panelövergripande parametrar >
Strömövervakning > Haka på AC).

3.13.6

AC/Battery Buzz (Nätanslutning/batterisummer)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – avge en felton från alla manöverpaneler vid AC Fail (Nätanslutningsfel), Battery
Low (Låg batterinivå) och Battery Missing (Batteri saknas).

–

No (Nej) – avge inte någon felton vid AC Fail (Nätanslutningsfel), Battery Low (Låg
batterinivå) och Battery Missing (Batteri saknas).
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Den här parametern förhindrar inte att AC Fail (Nätanslutningsfel) eller Low Battery (Låg
batterinivå) visas på manöverpanelen.
Obs!
UL 864-krav för kommersiella brandlarm
Ställ in den här parametern på Yes (Ja) för att uppfylla UL864-kraven för kommersiella
brandlarmssystem.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Power Supervision > AC/Battery Buzz (Panelövergripande
parametrar > Strömövervakning > Nätanslutning/batterisummer)

3.13.7

Battery Fail/Restoral Report (Rapport om batterifel/batteriåterställning)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – centralapparaterna skickar rapporter om Battery Fail (Batterifel) och Battery
Restoral (Batteriåterställning) till larmcentralens mottagare.

–

No (Nej) – rapporter om Battery Fail (Batterifel) och Battery Restoral
(Batteriåterställning) skickas INTE till larmcentralen. Den här parametern avgör om en
rapport skickas om batterinivån är låg eller om batteriet saknas.

Rapporter om Battery Fail (Batterifel) och Battery Restoral (Batteriåterställning) skickas till
destinationsenheter som är tilldelade mottagargrupper konfigurerade för Diagnostic Reports
(Diagnostikrapporter).
Obs!
UL 864-krav för kommersiella brandlarm
Ställ in den här parametern på Yes (Ja) för att uppfylla UL864-kraven för kommersiella
brandlarmssystem.
Batteriet måste laddas ur till under 12,1 VDC i 16 sekunder innan centralapparaten svarar på
en låg batterinivå. Det tar mellan 10 och 60 sekunder innan ett saknat batteri registreras.
Modemrapporter: om ett batteri saknas eller har kortslutits – BATTERY MISSING (BATTERI
SAKNAS), om ett batteri har laddats ur till under 12,1 VDC – BATTERY LOW (LÅG
BATTERINIVÅ)
Kontakt-ID-rapporter: om ett batteri saknas eller har kortslutits – BATTERY MISSING/DEAD
(BATTERI SAKNAS/ÄR SLUT), om ett batteri har laddats ur till under 12,1 VDC – LOW SYSTEM
BATTERY (LÅG NIVÅ I SYSTEMBATTERI)
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Power Supervision > Battery Fail/Restoral Report
(Panelövergripande parametrar > Strömövervakning >Rapport om batterifel/
batteriåterställning).

3.14

RPS Parameters (RPS-parametrar)

3.14.1

RPS Passcode (RPS-kod)
Standard: 999999
Val: 6 till 24 alfanumeriska tecken (använd inte blanksteg i koden. Koden är skiftlägeskänslig.)
Det här är den kod som RPS sparar och använder för att upprätta en anslutning till
centralapparaten.
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Obs!
VIKTIGT! Alla centralapparater är tillverkade med en fabriksstandardkod. Ställ in och
synkronisera en RPS-kod som inte är av standardtyp i din kontokonfiguration för
centralapparaten för att säkra åtkomst- och kontrollanslutningar till din apparat.
För den första centralapparatanslutningen måste fabriksstandardkoden användas som RPSkod i anslutningsfönstret. När den är ansluten kan användarna ändra RPS-koden via
konfigurationen eller synkroniseringen.
–

För nya centralapparater med fast programvara 3.09+ och B465-modulerna med fast
programvara v 2.09+ använder du fabriksstandardkoden för moln-ID. Leta upp den här
centralapparatens unika kod på den utskrivna etiketten för varje fysisk centralapparat.

–

För äldre centralapparater med fast programvara före v3.09 och B465-moduler med fast
programvara före v2.09 använder du fabriksstandardkoden 999999.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > RPS Parameters > RPS Passcode (Panelövergripande parametrar >
RPS-parametrar > RPS-kod)

3.14.2

Log % Full (Loggen % full)
Standard: 0
Val: 0 (inaktiverad), 1–99 (%)
När centralapparatens logg är så här många procent full lägger centralapparaten till en Log
Threshold-händelse (Loggtröskel) och skickar en rapport till larmcentralmottagaren.
Ange 0 för att inaktivera Log Threshold- och Log Overflow-händelser (Loggtröskel och Full
logg) (inga händelser läggs till i loggen och inga rapporter skickas).
Rapporten Log Threshold (Loggtröskel) meddelar larmcentralen att ansluta till
centralapparaten och kopiera centralapparatens logg innan händelser skrivs över.
Centralapparaten fortsätter att logga händelser även efter att rapporten Log Threshold
(Loggtröskel) har skickats. När den når 100 % av kapaciteten (loggen är full och lagrade
händelser skrivs över) skapar centralapparaten en lokal LOG OVERFLOW-händelse (FULL
LOGG).
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > RPS Parameters > Log % Full (Panelövergripande parametrar >
Strömövervakning > Loggen % full).

3.14.3

Kontakta RPS om Log % Full (Loggen % full)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – centralapparaten kontaktar automatiskt RPS när tröskelvärdet för Log % Full
(Loggen % full) har nåtts.

–

No (Nej) – centralapparaten kontaktar inte RPS automatiskt när tröskelvärdet för Log %
Full (Loggen % full) har nåtts.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > RPS Parameters > Contact RPS if Log % Full (Panelövergripande
parametrar > RPS-parametrar > Kontakta RPS om Logg % full).

3.14.4

RPS Call Back (RPS-återuppringning)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – när centralapparaten tar emot RPS-kod från RPS, kopplas ifrån och ringer upp
RPS-telefonnumret för att upprätta en anslutning med RPS.
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No (Nej) – centralapparaten ansluter till RPS när RPS-koden har verifierats.

När RPS-återuppringningsfunktionen används med DTMF-uppringning ska ett ”C” anges som
sista siffra i RPS-telefonnumret.
Mer information
RPS Phone # (RPS-telefonnummer), sidan 83 (RPS-telefonnummer)
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > RPS Parameters > RPS Call Back (Panelövergripande parametrar >
RPS-parametrar > RPS-återuppringning)

3.14.5

RPS Line Monitor (RPS-linjeövervakning)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – om centralapparaten hör RPS-linjeövervakningstonen efter att en
telefonsvarare, annan enhet eller en person svarar på ett inkommande samtal, övertar
centralapparaten telefonlinjen.

–

No (Nej) – centralapparaten kan inte överta telefonlinjen för att ansluta med RPS när den
hör RPS-linjeövervakningstonen.

Du måste ställa in Answer Armed (Svar aktiverat), sidan 82 (Svar aktiverat) och/eller Answer
Disarmed (Svar inaktiverat), sidan 83 (Svar frånkopplat), och centralapparaten måste vara i
motsvarande läge (tillkopplat eller frånkopplat).
Om du anger parametern RPS Line Monitor (RPS-linjeövervakning) till Yes (Ja), ska
telefonsvararen som delar telefonlinjen med centralapparaten, svara efter två eller flera
ringsignaler.
Om RPS Call Back (RPS-återuppringning), sidan 81 (RPS-återuppringning) är inställd på Yes
(Ja), lägger centralapparaten på telefonen när den tar emot RPS-koden, och sedan anropar
den RPS telefonnumret.
Obs!
Ange RPS Line Monitor (RPS-linjeövervakning) till No (Nej) om centralapparaten
falskövertar telefonlinjen
Falsk övertagning av telefonlinjen indikerar att en enhet som delar telefonlinjen använder en
ton med samma frekvens som tonen för RPS Line Monitor (RPS-linjeövervakning).
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > RPS Parameters > RPS Line Monitor (Panelövergripande parametrar
> RPS-parametrar > RPS-linjeövervakning)

3.14.6

Answer Armed (Svar aktiverat)
Standard: 7
Val: 0 till 15 (ringningar)
–

1 till 15 – Centralapparaten väntar det här antalet ringningar innan den svarar (tar över
telefonlinjen) när alla områden är inställda till All on (Alla på). Om centralapparaten delar
telefonlinje med telefonsvararen, anger du två ringsignaler fler än antalet för
telefonsvararen.

–

0 (inaktiverad) – Centralapparaten svarar inte på (överta telefonlinjen) när alla områden
är inställda till All On (Alla på).

Obs!
För RPS är Part On (Del på) ett frånkopplat läge.

2019.11 | 13 | F.01U.368.376

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Panelövergripande parametrar | sv

83

Om alla områden är Part On (Del på) eller frånkopplade (Off (Av)), använder centralapparaten
räknaren Answer Disarmed (Svar inaktiverat), sidan 83 (Svar frånkopplat).
Obs!
PSTN-krav för Australien/Nya Zeeland, aktiverat/inaktiverat RPS-svar
Om du anger parametrarna Wide Parameters > Phone Parameters > PSTN Compatibility
(Panelövergripande parametrar > Telefonparametrar > PSTN-kompabilitet) till Australien eller
Nya Zeeland, måste du ställa in parametrarna Answer Armed (Svar aktiverat) och
Answer Disarmed (Svar inaktiverat) till 0 (inaktiverat).
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > RPS Parameters > Answer Armed (Panelövergripande parametrar >
RPS-parametrar > Svar aktiverat)

3.14.7

Answer Disarmed (Svar inaktiverat)
Standard: 7
Val: 0 till 15 (ringningar)
–

1 till 15 – Centralapparaten väntar det här antalet ringsignaler för att besvara (överta
telefonlinjen) när minst ett området är frånkopplat (Off (Av)) eller aktiverat (Part On (Del
på)). Om centralapparaten delar telefonlinje med telefonsvararen, anger du två
ringsignaler fler än antalet för telefonsvararen.

–

0 (inaktiverad) – Centralapparaten svarar inte (överta telefonlinjen) när minst ett Area
(Område) är frånkopplat (Off (Av)) eller aktiverat (Part On (Del på)).

Obs!
För RPS är Part On (Del på) ett frånkopplat läge.

Obs!
PSTN-krav för Australien/Nya Zeeland, aktiverat/inaktiverat RPS-svar
Om du anger parametrarna Wide Parameters > Phone Parameters > PSTN Compatibility
(Panelövergripande parametrar > Telefonparametrar > PSTN-kompabilitet) till Australien eller
Nya Zeeland, måste du ställa in parametrarna Answer Armed (Svar aktiverat) och
Answer Disarmed (Svar inaktiverat) till 0 (inaktiverat).
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > RPS Parameters > Answer Disarmed (Panelövergripande parametrar
> RPS-parametrar > Svar inaktiverat).

3.14.8

RPS Phone # (RPS-telefonnummer)
Standardvärde: tom
Val: Upp till 24 tecken
Ange det telefonnummer som centralapparaten ringer för att ansluta till RPS.
Centralapparaten ringer upp RPS vid följande händelser:
–

Gränsvärdet för Log % Full (Loggen % full), sidan 81 har uppnåtts (om aktiverat).

–

RPS anropar centralapparaten och parametern RPS Call Back (RPS-återuppringning), sidan
81 (RPS-återuppringning) är inställd till Yes (Ja).

–

Användaren väljer MENU > Actions > RPS > Call Via Phone (only one attempt is made)
(MENY > Åtgärder > RPS > Ring via telefon (endast ett försök görs)) på manöverpanelen.

Om den här parametern är tom ringer centralapparaten inte upp ett telefonnummer för RPS.
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Mer information om vilka tecken centralapparaten kan ringa finns i Telefondestination 1 (till 4),
sidan 29 (Telefondestination 1, 2, 3, 4).
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > RPS Parameters > RPS Phone (Panelövergripande parametrar > RPSparametrar > RPS-telefon)

3.14.9

RPS Modem Speed (RPS-modemhastighet)
Standard: 1200
Selections (Val):
–

300

–

1200

–

2400

Ställ in överföringshastighet för kommunikation mellan RPS och centralapparaten när du
använder en PSTN-anslutning.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > RPS Parameters > RPS Modem Speed (Panelövergripande
parametrar > RPS-parametrar > RPS-modemhastighet).

3.15

Övrigt

3.15.1

Duress Type (Hottyp)
Standard: 0
Selections (Val):
–

0 – inaktiverad, inga hotlarmrapporter.

–

1 - + 1, användare ska lägga till 1 efter den sista siffran i sin kod för att skicka en
hotlarmrapport när de anger koden på en manöverpanel.

–

2 - + 2, användare ska lägga till 2 efter den sista siffran i sin kod för att skicka en
hotlarmrapport när de anger koden på en manöverpanel.

–

3 – Centralapparaten skickar en hotlarmrapport när en användare som tilldelats en
behörighetsnivå med Send Duress (Skicka hot) inställt till Yes (Ja) anger sin kod vid en
manöverpanel.

Till exempel när Duress Type (Hottyp) är inställd på 1 (+ 1):
–

Om koden är 6123, aktiverar 6124 ett hotlarm.

–

Om den sista siffran i koden är 0 inträffar ett hotlarm när användaren anger 1 som den
sista siffran i koden.

–

Om den sista siffran i koden är 9 inträffar ett hotlarm när användaren anger 0 som den
sista siffran i koden.

Till exempel när Duress Type (Hottyp) är inställd på 2 (+ 2):
–

Om den sista siffran i koden är 8 inträffar ett hotlarm när användaren anger 0 som den
sista siffran i koden.

–

Om den sista siffran i koden är 9 inträffar ett hotlarm när användaren anger 1 som den
sista siffran i koden.

När Duress type (Hottyp) är inställd på 3 och användaren, som tilldelats en behörighetsnivå
med Send Duress (Skicka hot), sidan 187 (Skicka hot) inställd på Yes (Ja), anger sin kod på en
manöverpanel, skickar centralapparaten ett Duress alarm (Hotlarm).
Hotlarmrapportering aktiveras eller inaktiveras efter område i parametern Area (Område),
Duress Enable (Hotläge aktiverat), sidan 108.
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Obs!
SIA CP-01 Falsklarmsreducering, krav
Ange den här parametern till 3 för att följa SIA CP-01 Falsklarmsreducering. Se SIA CP-01verifiering för mer information
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Duress Type (Panelövergripande parametrar >
Övrigt > Hottyp)

3.15.2

Cancel Reports (Avbryt rapporter)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – Skicka rapporterna Cancel (Avbryt), Fire Cancel (Avbryt brand) och Gas Cancel
(Avbryt gas).

–

No (Nej) – Skicka inte rapporterna Cancel (Avbryt), Fire Cancel (Avbryt brand) och Gas
Cancel (Avbryt gas)

Rapporterna Cancel (Avbryt), Fire Cancel (Avbryt brand) och Gas Cancel (Avbryt gas) skapas
när en kod anges för att tysta Alarm Bell (Larmsiren), Gas Bell (Gassiren) eller en Fire Bell
(Brandsiren) innan tiden för sirenen löper ut.
Obs!
SIA CP-01 Falsklarmsreducering, krav
Ställ in den här parametern till Yes (Ja) om du vill följa standarden SIA CP-01
Falsklarmsreducering. Se SIA CP-01-verifiering för mer information.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Cancel Reports (Panelövergripande parametrar >
Övrigt > Avbryt rapporter)

3.15.3

Call for Service Text – First Language (Ring för servicetext – första språk)
Standard: Kontakta din leverantör
Val: Ange upp till 32 tecken – text, siffror, symboler eller mellanslag.
Call for Service text (Ring för servicetext) visas på manöverpanelerna vid
systemproblemhändelser.
Mellanslag före, efter och i en textrad ingår i teckengränsen på 32 tecken.
Manöverpanelen visar de 20 första tecknen och resten av tecknen rullar över skärmen en gång.
Tryck på [ESC] för att visa resten igen.
Första och andra språk är programmerade vid centralapparatens inställningar i fönstret Panel
Data (Paneldata). Språk som stöds är engelska, spanska, franska och portugisiska. Se Panel
Wide Parameters > Personal Notification > User Language (Panelövergripande parametrar >
Personliga meddelanden > Användarspråk) om du vill visa de språk som valdes vid
kontoinställningen.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Call for Service Text – English (Panelövergripande
parametrar > Övrigt > Ring för servicetext – engelska)

3.15.4

Call for Service Text – Second Language (Ring för servicetext – andra
språk)
Standard: tom
Standard: Kontakta din leverantör
Val: Ange upp till 32 tecken – text, siffror, symboler eller mellanslag.
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Call for Service text (Ring för servicetext) visas på manöverpanelerna vid
systemproblemhändelser.
Mellanslag före, efter och i en textrad ingår i teckengränsen på 32 tecken.
Manöverpanelen visar de 20 första tecknen och resten av tecknen rullar över skärmen en gång.
Tryck på [ESC] för att visa resten igen.
Första och andra språk är programmerade vid centralapparatens inställningar i fönstret Panel
Data (Paneldata). Språk som stöds är engelska, spanska, franska och portugisiska. Se Panel
Wide Parameters > Personal Notification > User Language (Panelövergripande parametrar >
Personliga meddelanden > Användarspråk) om du vill visa de språk som valdes vid
kontoinställningen.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Call for Service Text – Second Language
(Panelövergripande parametrar > Övrigt > Ring för servicetext – andra språk)

3.15.5

On Site Authorization for Firmware Update (Auktorisering på plats för
uppdatering av inbyggd programvara)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – Auktorisering krävs på plats för uppdatering av inbyggd programvara.

–

No (Nej) – Auktorisering på plats behövs inte.

För den här parametern krävs det att behörig personal anger auktoriseringskoden på en av
manöverpanelerna på utsedd tid vid fjärruppdateringsprocessen av inbyggd programvara.
Obs!
Fjärrstyrd uppdatering av inbyggd programvara måste auktoriseras på plats för UL-listade
system
Ställ in den här parametern till Yes (Ja) för UL-listade system.
Utför ett fullständig systemtest när den inbyggda programvaran uppdateras lokalt eller på
distans.
Mer information
Firmware Update (Uppdatering av fast programvara), sidan 191
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > On-Site Authorization for Firmware Update
(Panelövergripande parametrar > Övrigt > Auktorisering på plats av inbyggd programvara).

3.15.6

System Tamper Response (Systemsabotagesvar)
Standard: Trouble (Fel)
Selections (Val):
–

Trouble (Fel) – systemsabotage är felhändelser.

–

Always Alarm (Alltid larm) – systemsabotage är akustiska och synliga larmhändelser.

–

Alarm while Disarmed (Larm vid inaktivering) – när minst ett området är tillkopplat,
sabotagesystem är tysta och osynliga larmhändelser. När alla områden är frånkopplade är
systemsabotage akustiska och synlig larmhändelser.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > System Tamper Response (Panelövergripande
parametrar > Övrigt > Systemsabotagesvar)

3.15.7

Enclosure Tamper Enable (Kapslingssabotage aktiverad)
Standard:: No (Nej)
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Selections (Val):
–

Yes (Ja) – aktivera centralapparatens sabotageingång.

–

No (Nej) – inaktivera centralapparatens sabotageingång.

När ingången till kapslingssabotaget är aktiverat, skapar centralapparaten en
kapslingsabotagehändelse när centralapparatens kapsling öppnas.
Sabotagehändelser påverkar inte tillkoppling och frånkoppling.
När du ändrar parametern från No (Nej) till Yes (Ja) skapar centralapparaten inte
sabotagehändelser tills sabotageingången är i normalt tillstånd (kapslingsluckan är stängd).
Om du ändrar den här parametern från Yes (Ja) till No (Nej) och det finns en befintlig
kapslingssabotagehändelse avmarkeras händelsen. Ingen återställningshändelse loggas eller
rapporteras.
När centralapparaten har startats eller startas om av någon anledning, ignoreras
sabotageingången tills det att centralapparaten registrerar att sabotageingången är i normalt
tillstånd.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Enclosure Tamper Enable (Panelövergripande
parametrar > Övrigt > Kapslingssabotage aktiverad)

3.15.8

Upprätthåll sammanfattning av brand och gas
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – Summary Fire Output (Sammanfattningsutgång brand) och Summary Gas
Output (Sammanfattningsutgång gas) förblir aktiva efter kommandot Alarm Silence (Tysta
larm).

–

No (Nej) – Summary Fire Output (Sammanfattningsutgång brand) och Summary Gas
Output (Sammanfattningsutgång gas) är aktiva tills alla brand - och gassektioner har
återställts.

Ställ in på Yes (Ja) om du vill att brand- eller gasblixtljus ska var aktiva efter det att brandeller gassirenerna har stängs av.
Plats i RPS-menyn
Panelövergripande parametrar > Övrigt > Upprätthåll sammanfattning av brand och gas

3.15.9

Fire Supervision Event Type (Händelsetyp för brandövervakning)
Standard: Återställning av brandövervakning
Val:
–

Brandfelsåterställning – centralapparaten skickar en
BRANDFELSÅTERSTÄLLNINGSRAPPORT när en brandövervakningssektion återställs.

–

Brandlarmsåterställning – centralapparaten skickar en
BRANDLARMSÅTERSTÄLLNINGSRAPPORT när en brandövervakningssektion återställs.

–

Återställning av brandövervakning – centralapparaten skickar en rapport om
ÅTERSTÄLLNING AV BRANDÖVERVAKNING när en brandövervakningssektion återställs.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Fire Supervision Event Type (Panelövergripande
parametrar > Övrigt >Händelsetyp för brandövervakning)

3.15.10

Fire and Gas Resound (Brand- och gasljud)
Standard: None (Ingen)
Selections (Val):
–
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Noon (kl. 12.00) – manöverpanelerna avger feltonen kl. 12.00. (klockan tolv på dagen) om
en brand- eller gassektion i en manöverpanels områdesomfattning är i ett onormalt
tillstånd.

–

Midnight (Midnatt) – manöverpanelerna avger feltonen kl. 00.00. (midnatt) om en brandeller gassektion i en manöverpanels områdesomfattning är i ett onormalt tillstånd.

När ljudet är aktiverat avges feltonen automatiskt vid tidigare bekräftade och tystade brandeller gasfelhändelser.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Fire and Gas Resound (Panelövergripande
parametrar > Övrigt > Brand- och gasljud)

3.15.11

Fire Drill Duration (Brandövningens varaktighet)
Standard: 20 min
Val: 5 till 30 (minuter) (i steg om 1 minut)
Använd den här parametern för att ange en hur länge (i minuter) som en brandövning som
initieras på en brandmanöverpanel ska vara.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Fire Drill Duration (Panelövergripande parametrar >
Övrigt > Brandövningens varaktighet)

3.15.12

Early Ambush Time (Tidig bakhållstid)
Standard: 10
Val: 5 till 30 (i steg om 1 minut)
Ange hur lång tid användaren har på sig att ange en andra kod på manöverpanelen vid
frånkoppling (avstängning). Om en andra passerkod inte anges innan den tid som angetts för
Early Ambush Time (Tidig bakhållstid) har gått ut kommer centralapparat att skapa en
hotlägeshändelse.
Se Area Parameter (Områdesparameter), Early Ambush? (Tidigt bakhåll?), sidan 111 om du vill
aktivera funktionen Early Ambush (Tidigt bakhåll).
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Early Ambush Time (Panelövergripande parametrar
> Övrigt > Tidig bakhållstid)

3.15.13

Second Ambush Code (Andra bakhållskod)
Standard: Unique (Unik)
Selections (Val):
–

Unique (Unik) – Den andra koden som anges för Early Ambush (Tidigt bakhåll) måste
skilja sig från den första koden som anges för att frånkoppla larmet i området.

–

Any (Alla) – Den andra koden som anges för Early Ambush (Tidigt bakhåll) kan skilja sig
från den första koden som anges för att koppla från larmet i området, eller så kan det
vara samma kod.

Se Area Parameter (Områdesparameter), Early Ambush? (Tidigt bakhåll?), sidan 111.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Second Ambush Code (Panelövergripande
parametrar > Övrigt > Andra bakhållskod)

3.15.14

Abort Window (Larmrapportsfördröjning)
Standard: 30 sek.
Val: 15 till 45 (sekunder) (i steg om 1 sekund)
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Ange antalet sekunder som centralapparaten ska vänta i innan den skickar en larmrapport för
en sektion som tilldelas en sektionsprofil med funktionen Alarm Abort (Stoppa larm) aktiverad.
Se Alarm abort (Stoppa larm), sidan 226 för en beskrivning av funktionen Alarm Abort (Stoppa
larm).
Obs!
UL-krav
För att UL-kraven ska uppfyllas får inte den sammanslagna tiden för Entry Delay
(Inpasseringstid), sidan 218 (Inpasseringstid) och Abort Window (Larmrapportsfördröjning)
överstiga 60 sekunder.
Obs!
SIA CP-01 Requirement (Krav enligt SIA CP-01)
För att SIA CP-01 ska uppfyllas måste parametern Abort Window (Larmrapportsfördröjning)
anges.
Om en användare tystar larmet innan tiden som angetts under Abort Window
(Larmrapportsfördröjning) har gått ut, avbryts larmrapporten (skickas inte) och
manöverpanelen visar ett valfritt meddelande (se Abort Display (Stoppdisplay), sidan 130
(Stoppdisplay)).
Den här funktionen gäller inte för brandlarm eller osynliga sektionslarm.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Abort Window (Panelövergripande parametrar >
Övrigt > Larmrapportsfördröjning)

3.15.15

Passcode Length (Kodlängd)
Standard: Disabled (Inaktiverad)
Selections (Val):
–

Disabled (Avaktiverad)

–

3, 4, 5 eller 6 siffror

När den är inställd på 3, 4, 5 eller 6 siffror är kodens längd samma för alla koder. Användare
måste inte trycka på Retur efter att de har angett koden.
När det här alternativet är inaktiverat är kodens längd inte fastställd. Individuella koder kan
vara 3 till 6 siffror långa. Användaren måste trycka på Retur efter att de har angett koden.
Obs!
SIA CP-01 Requirement (Krav enligt SIA CP-01)
Ställ in den här parametern till mellan 3 och 6 siffror för att uppfylla kraven i SIA CP-01
Falsklarmsreducering. Se SIA CP-01-verifiering för mer information.
Om en kods längd ändras och det skapas dubbletter eller oanvändbara koder visas fönstret
WARNING! Duplicate/Unusable Passcodes Present (VARNING! Dubblett/oanvändbara kod).
Koder som är dubbletter visas i röd fetstil.
Oanvändbara koder (kortare eller längre än värdet som angetts för parametern) visa i blå
fetstil.
Så här ändrar du dubbletter eller oanvändbara koder:
1.

Välj koden (klicka på cellen i kolumnen User Passcode (Användarkod)).

2.

Tryck på [backstegstangenten] på tangentbordet för att radera cellen.

3.

Ange den nya koden.
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Klicka på Save corrected passcodes (Spara korrigerade koder) för att spara ändringarna.
Alla koder som har markerade som dubbletter eller oanvändbara måste åtgärdas innan du
klickar på OK.
– eller –
Klicka på Disable passcode length (Inaktivera kodens längd) och spara data på det här
kontot. Det här alternativet inaktiverar parametern Passcode Length (Kodlängd) och gör
det möjligt att spara koder av olika längder på RPS-kontot.

Obs!
Ändra parametern Passcode Length (Kodlängd)
RPS visar följande dialogruta: "This operation will cause the Passcode Length to be disabled,
SIA CP-01 Verification parameter will be set to No and previously existing RPS passcode data
will be stored. Are you sure you want to continue?” (Den här åtgärden kommer att inaktivera
parametern Passcode Length (Kodlängd), ställa in parametern SIA CP-01 till No (Nej) och
spara befintlig data för RPS-koder. Vill du fortsätta?)
Similar and Duplicate Passcodes (Liknande koder och dubbletter)
–

Similar Passcodes (Liknande koder): Om du anger en kod som liknar en befintlig kod
kommer den befintliga koden att visas i fältet Existing Similar Passcodes (Liknande
befintliga koder).

–

Duplicate Passcodes (Dubbletter): Om du anger en kod som matchar en befintlig kod
kommer den befintliga koden att visas i fältet Duplicate/Duress Passcodes (Dubblett/
hotlägeskod) Koder som matchar baseras på dubbla poster med längden angiven till det
lägsta värdet som uppfyller SIA CP-01 (3).

Om du till exempel anger "478123" som kod för användare 2 och "478321" som kod för
användare 3, och du ställer in parametern Passcode Length (Kodlängd) till tre siffror, kommer
koderna för användare 2 och 3 att visas i fältet Duplicate/Duress Passcodes (Dubblett/
hotlägeskod) eftersom båda koderna har "478" som de tre första siffrorna. Om kodlängden
ändrades från fyra siffror till tre siffror skulle alla koderna bli dubbletter av "478".
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Passcode Length (Panelövergripande parametrar >
Övrigt > Kodlängd)

3.15.16

Swinger Bypass Count (Larmbegränsning)
Standard: 2
Val: 1 till 4
Den här parametern anger det maximala antalet fel som tillåts i en kontrollerad sektion inom
en tillkopplingsperiod innan sektionen larmbegränsas.
Obs!
För att uppfylla SIA CP-01 Falsklarmsreducering måste den här parametern anges till 1 eller 2.
Se SIA CP-01-verifiering för mer information.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Swinger Bypass Count (Panelövergripande
parametrar > Övrigt > Larmbegränsning)

3.15.17

Remote Warning (Fjärrvarning)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
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Yes (Ja) – När området aktiveras via fjärstyrning aktiverar centralapparaten larmsirenen
en gång. När området frånkopplas via fjärstyrning aktiverar centralapparaten larmsirenen
två gånger.

–

No (Nej) – In fjärrvarning vid aktivering via fjärrstyrning.

Användare kan till- och frånkoppla systemet via fjärrstyrning med hjälp av en RADION keyfob,
en hängande Inovonics-sändare, en förbikopplare eller programvara för fjärrstyrning.
Obs!
SIA CP-01 Verification (SIA CP-01-verifiering)
Ställ in den här parametern till Yes (Ja) om du vill följa standarden SIA CP-01
Falsklarmsreducering. Se SIA CP-01-verifiering för mer information.
Mer information
Alarm Bell (Larmsiren), sidan 146
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Remote Warning (Panelövergripande parametrar >
Övrigt > Fjärrvarning)

3.15.18

Crystal Time Adjust (Tidsjustering med kristallfilter)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – Centralapparaten använder det inbyggda kristallfiltret för att justera klockans
tid.

–

No (Nej) – Centralapparaten använder nätspänningen (från den primära strömkälla) för
att justera klockas tid.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Crystal Time Adjust (Panelövergripande parametrar
> Övrigt > Tidsjustering med kristallfilter)

3.15.19

Part On Output (Del på utgång)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – Utgångsfunktionen Fail to Close (Misslyckad stängning) blir utgångsfunktionen
Part On (Del på). Part On Output (Del på utgång) aktiveras när alla områden som
tilldelats samma utgång är aktiverade för Part On Instant (Del på, direkt) eller Part On
Delayed (Del på fördröjning).

–

No (Nej) – Utgångsfunktionen Fail to Close (Misslyckad stängning) aktiveras när
stängningsfönstret går ut för ett specifikt område.

När parametern Part On (Del på) är inställd till Yes (Ja) kan du använda parametern Early Area
Armed Output (Tidig områdestillkopplad utgång), sidan 92 (Tidig områdestillkopplad utgång)
för att ange om Part On Output (Del på utgång) ska aktiveras i början eller i slutet av
utpasseringstiden. Om standardvärdet används aktiveras utgången i slutet av
utpasseringstiden.
Mer information
Fail to Close/Part On Armed (Kunde inte stänga/del på tillkopplad), sidan 147
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Part On Output (Panelövergripande parametrar >
Övrigt > Del på utgång)
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Early Area Armed Output (Tidig områdestillkopplad utgång)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – Aktiverar Area Armed output (Områdestillkopplad utgång) eller Part On Output
(Del på utgång) i början av utpasseringstiden.

–

No (Nej) – Aktiverar Area Armed output (Områdestillkopplad utgång) eller Part On Output
(Del på utgång) i slutet av utpasseringstiden.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Early Area Armed Output (Panelövergripande
parametrar > Övrigt > Tidig områdestillkopplad utgång)

3.15.21

Daylight Saving Time (Sommartid)
Standard: US DST (Sommartid i USA)
Selections (Val):
–

No DST (Ingen sommartid) – Centralapparaten justerar inte klockan för sommartid.

–

US DST (Sommartid i USA)

–

Brazil DST (Sommartid i Brasilien)

–

Mexico DST (Sommartid i Mexiko)

–

Paraguay DST (Sommartid i Paraguay)

–

Australia DST (Sommartid i Australien)

–

New Zealand DST (Sommartid i Nya Zeeland)

–

EU DST (Sommartid i EU)

Centralapparatens klocka följer reglerna för sommartid i de länder som visas.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Daylight Saving Time (Panelövergripande parametrar
> Övrigt > Sommartid)

3.15.22

Date Format (Datumformat)
Standard: mm dd yy (mm dd åå)
Selections (Val):
–

mm dd yy (mm dd åå)

–

dd mm yy (dd mm åå)

–

yy mm dd (åå mm dd)

Ange hur månad, dag och år ska avgränsas (separeras) i parametern Date Delimite
(Datumavgränsare).
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Date Format (Panelövergripande parametrar >
Övrigt > Datumformat)

3.15.23

Date Delimiter (Datumavgränsare)
Standard: / (snedstreck)
Selections (Val):
–

/ (snedstreck)

–

. (punkt)

–

- (streck)

Välj hur månad (mm), dag (dd) och år (yy (åå)) ska avgränsas (separeras).
Välj hur månad, dag och år visas i parametern Date Format (Datumformat).
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Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Date Delimiter (Panelövergripande parametrar >
Övrigt > Datumavgränsare)

3.15.24

Time Format (Tidsformat)
Standard: 12 hour (AM/PM) (12-timmarsklocka)
Selections (Val):
–

12 hour (AM/PM) (12-timmarsklocka)

–

24 hour (24-timmarsklocka)

Välj 12-timmarsformatet hh:mm AM (hh:mm FM) eller 24-timmarsformatet hh:mm (00:00 till
23:59).
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Time Format (Panelövergripande parametrar >
Övrigt > Tidsformat)

3.15.25

Time Zone (Tidszon)
Standard: UTC-05:00 (Eastern Time, US & Canada) (Eastern Standard Time, USA och Kanada)
Selections: Tidszon och UTC
Den här parametern anger den tidszon som centralapparaten är installerad i.
(UTC-12:00) International Date Line West
(UTC-11:00) Midway Island, Samoa
(UTC-10:00) Hawaii
(UTC-09:00) Alaska
(UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)
(UTC-08:00) Tijuana, Baja California
(UTC-07:00) Arizona
(UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan
(UTC-07:00) Mountain Time (US & Canada)
(UTC-06:00) Central America
(UTC-06:00) Central Time (US & Canada)
(UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey
(UTC-06:00) Saskatchewan
(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)
(UTC-05:00) Indiana (East)
(UTC-04:30) Caracas
(UTC-04:00) Asuncion
(UTC-04:00) Atlantic Time (Canada)
(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan
(UTC-04:00) Manaus
(UTC-04:00) Santiago
(UTC-03:30) Newfoundland
(UTC-03:00) Brasilia
(UTC-03:00) Buenos Aires
(UTC-03:00) Cayenne
(UTC-03:00) Greenland
(UTC-03:00) Montevideo
(UTC-02:00) Mid-Atlantic
(UTC-01:00) Azores
(UTC-01:00) Cape Verde Is.
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(UTC) Casablanca
(UTC) Coordinated Universal Time
(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
(UTC) Monrovia, Reykjavik
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
(UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
(UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb
(UTC+01:00) West Central Africa
(UTC+02:00) Amman
(UTC+02:00) Athens, Bucharest, Istanbul
(UTC+02:00) Beirut
(UTC+02:00) Cairo
(UTC+02:00) Harare, Pretoria
(UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
(UTC+02:00) Jerusalem
(UTC+02:00) Minsk
(UTC+02:00) Windhoek
(UTC+03:00) Baghdad
(UTC+03:00) Kuwait, Riyadh
(UTC+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd
(UTC+03:00) Nairobi
(UTC+03:00) Tbilisi
(UTC+03:30) Tehran
(UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat
(UTC+04:00) Baku
(UTC+04:00) Port Louis
(UTC+04:00) Yerevan
(UTC+04:30) Kabul
(UTC+05:00) Ekaterinburg
(UTC+05:00) Islamabad, Karachi
(UTC+05:00) Tashkent
(UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi
(UTC+05:30) Sri Jayawardenepura
(UTC+05:45) Kathmandu
(UTC+06:00) Almaty, Novosibirsk
(UTC+06:00) Astana, Dhaka
(UTC+06:30) Yangon (Rangoon)
(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
(UTC+07:00) Krasnoyarsk
(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
(UTC+08:00) Irkutsk, Ulaan Bataar
(UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapore
(UTC+08:00) Perth
(UTC+08:00) Taipei
(UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
(UTC+09:00) Seoul
(UTC+09:00) Yakutsk
(UTC+09:30) Adelaide
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(UTC+09:30) Darwin
(UTC+10:00) Brisbane
(UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney
(UTC+10:00) Guam, Port Moresby
(UTC+10:00) Hobart
(UTC+10:00) Vladivostok
(UTC+11:00) Magadan, Solomon Is., New Caledonia
(UTC+12:00) Auckland, Wellington
(UTC+12:00) Fiji, Marshall Is.
(UTC+12:00) Petropavlovsk-Kamchatsky
(UTC+13:00) Nuku'alofa
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Time Zone (Panelövergripande parametrar > Övrigt >
Tidszon)

3.15.26

SDIx Connector Protocol (Protokoll för SDIx-kontakt)
Standard: Legacy SDI Protocol (Äldre SDI-protokoll)
Selections (Val):
–

Legacy SDI Protocol (Äldre SDI-protokoll)

–

SDI2 Protocol (SDI2-protokoll)

Konfigurera SDIx-kontakten och terminaler för antingen SDI- eller SDI2-protokollet.
Ställ in den här parametern till Legacy SDI Protocol (Äldre SDI-protokoll) för att ansluta till
äldre manöverpaneler (D1255 VFD, D1260 LCD, D1265 LCD och D125xRB) och D9210C
Gränssnittsmodul för dörrstyrning till SDIx-kontakten och terminalerna.
Ställ in den här parametern till SDI2 Protocol (SDI2-protokoll) för att ansluta B Seriesmanöverpaneler och -moduler, och andra SDI2-enheter till SDIx-kontakten och terminalerna.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > SDIx Connector Protocol (Panelövergripande
parametrar > Övrigt > Protokoll för SDIx-kontakt)

3.15.27

Ground Fault Detection (Detektering av jordningsfel)
Standard: Enable (Aktivera)
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera)

–

Enable (Aktivera)

Den här parametern gör det möjligt för centralapparat att identifiera jordningsfel på terminal 1
till 9 och 11 till 30.
Obs!
UL 864-krav för kommersiella brandlarmsystem
Aktivera den här parametern för att uppfylla UL864-kraven för kommersiella
brandlarmssystem.
När impedansen till jord i en krets är mindre än det fördefinierade värdet skickar
centralapparaten en rapport till larmcentralens mottagare. Centralapparaten upptäcker och
flaggar även för jordningsfel på alla anslutna enheter. När centralapparaten registrerar att
jordningsfelet har åtgärdats, och förblir åtgärdat i 5 till 45 sekunder i följd, skickas en
återställningsrapport.
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Plats i RPS-menyn:
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Ground Fault Detection (Panelövergripande
parametrar > Övrigt > Detektering av jordningsfel)

3.15.28

Custom Text Format (Anpassat textformat)
Obs!
Skrivskyddad parameter
Du kan inte ändra den här parametern.
RPS ställer automatiskt in den när du anger parametrarna First Language (Fösta språk) och
Second Language (Andra språk) under Panel Data - View > Panel Info (Paneldata – Visa >
Fliken Panelinformation).
Val (skrivskyddade):
–

Standard – RPS ställer in parametern Anpassat textformat till Standard
(teckenuppsättningen Latin-1) när parametrarna Första språk och Andra språk är inställda
till engelska, nederländska, franska, tyska, ungerska, italienska, portugisiska, spanska
eller svenska under Centralapparatdata – Visa > Fliken Centralapparatdata.

–

Utökad – RPS ställer in parametern Anpassat textformat till Utökad (teckenuppsättningen
UTF-8 Unicode) när antingen Första språk eller Andra språk är inställd till kinesiska,
grekiska eller polska under Centralapparatdata – Visa > Fliken Centralapparatinformation.
Eller när båda parametrarna är inställda till kinesiska, grekiska eller polska.

Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Miscellaneous > Custom Text Format (Panelövergripande parametrar
> Övrigt > Anpassat textformat)

3.16

Personal Notification Destinations (Destinationer för
personliga meddelanden)

3.16.1

Beskrivning
Standard: tom (text i referenssyfte)
Val: 0 till 32 tecken
Ange text som identifierar enheten som skickar personliga meddelanden eller som tar emot
personliga meddelanden.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Personal Notification > Personal Notification Destinations >
Description (Panelövergripande parametrar > Personligt meddelande > Destinationer för
personliga meddelanden > Beskrivning)

3.16.2

SMS Phone #/email address (Sms-telefonnummer/e-postadress)
Standard: tom
Val: Upp till 255 alfanumeriska tecken
Ange ett telefonnummer för sms-meddelanden eller en e-postadress för e-postmeddelanden.
SMS Phone # (Telefonnummer för sms)
Centralapparaten skickar personliga meddelanden till mobila enheter när destinationen är ett
mobiltelefonnummer som endast innehåller nummer 0–9. Bindestreck tillåts inte.
Email Address (E-postadress)
Centralapparaten skickar personliga meddelanden till e-postkonton när destinationen är en epostadress.
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Obs!
Personliga meddelanden skickas inte för felaktiga poster
Centralapparaten kan inte skicka ett personligt meddelande om det inte har angivits ett
korrekt telefonnummer eller en korrekt e-postadress. Centralapparaten loggar att det inte
gick att skicka ett sms.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Personal Notification > Personal Notification Destinations > SMS
Phone #/email address (Panelövergripande parametrar > Personligt meddelande >
Destinationer för personliga meddelanden > (Telefonnummer för sms/e-postadress)

3.16.3

User Language (Användarspråk)
Standard: 1 [det språk som ställts in som First Language (Första språk) under Panel Data View (Paneldata – Visa)]
Selections (Val):
–

1: [det språk som ställts in som First Language (Första språk) under Panel Data - View
(Paneldata – Visa)]

–

2: [det språk som ställts in som Second Language (Andra språk) under Panel Data - View
(Paneldata – Visa)]

Välj ett språk för personliga meddelanden.
Första och andra språk programmeras när panelkontot skapas under Panel Data - View
(Paneldata – Visa).
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Personal Notification > Personal Notifications Destinations > User
Language (Panelövergripande parametrar > Personligt meddelande > Destinationer för
personliga meddelanden > Användarspråk)

3.16.4

Method (Metod)
Standard: Plug in Cellular SMS (Mobil plugin, sms)
Selections (Val):
–

None (Inget)

–

Plug in Cellular SMS (Mobil plugin, sms) – Kan väljas om du har en B44x-mobilmodul av
plugin-typ.

–

Plug in Cellular Email (Mobil plugin, e-post) – Kan väljas om du har en B44x-mobilmodul
av plugin-typ.

–

Bus Device Address 1 Cellular SMS (Bussenhetsadress 1, mobil/sms) – Kan väljas om du
har en B450 v2-modul.

–

Bus Device Address 1 Cellular SMS (Bussenhetsadress 1, mobil/sms) – Kan väljas om du
har en B450 v2- eller B426 v3-modul.

–

On-board Ethernet Email (Inbyggd Ethernet, e-post) – Kan väljas om anslutningen är
inbyggd IP.

–

Bus Device Address 2 Cellular SMS (Bussenhetsadress 2, mobil/sms) – Kan väljas om du
har en B450 v2-modul.

–

Bus Device Address 2 Email (Bussenhetsadress 2, e-post) – Kan väljas om du har en B450
v2- eller B426 v3-modul.

Välj en destination för personliga meddelanden och en destinationsenhet som ska användas
för att skicka meddelanden.
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Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Personal Notification > Personal Notifications Destinations > Method
(Panelövergripande parametrar > Personligt meddelande > Destinationer för personliga
meddelanden > Metod)

3.17

Personal Notification Reports (Personliga meddelanderapporter)
VIKTIG INFORMATION OM MOBILTJÄNSTER
Viktig information om hur du konfigurerar centralapparaten för att säkerställa korrekt
mobilkommunikation med larmcentralens mottagare finns i Konfigurera för mobiltjänster,
sidan 309 (Konfiguration för mobilkommunikation).
Standard:
Route Group 4 (Mottagargrupp 4) – Personliga meddelanden nr 1–8
Val: 1–32 (Destination)
Använd den här parametern för att tilldela personliga meddelanden till destinationer och
mottagargrupper.
Centralapparaten skickar personliga meddelanden till mobila enheter när destinationen är en
mobiltelefonnummer.
Centralapparaten skickar personliga meddelanden till e-postkonton när destinationen är en epostadress.
Obs!
Personliga meddelanden skickas inte för felaktiga destinationer
Centralapparaten kan inte skicka ett personligt meddelande om det inte har angivits ett
korrekt telefonnummer eller en korrekt e-postadress. Centralapparaten loggar att det inte
gick att skicka ett sms.
Obs!
Det krävs inte mobil-IP för Primary Destination Device (Primär destinationsenhet) och
Backup Destination Device (Reservdestinationsenhet)
Du behöver inte ställa in parametrarna Primary Destination Device (Primär destinationsenhet)
och Backup Destination Device (Reservdestinationsenhet) till Cellular IP (Mobli-IP) för att
personliga meddelanden ska kunna skickas via sms.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Personal Notification > Personal Notifications Reports > Personal
Notification 1-4 (Panelövergripande parametrar > Personligt meddelande > Destinationer för
personliga meddelanden > Personliga meddelanden 1–4)

3.18

Personal Notification Routing Attempts (Antal försök för
personliga meddelanden)
Standard: 3
Val: 1–6
Ange hur många gånger centralapparaten ska försöka skicka ett personligt meddelande.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Personal Notification > Personal Notification Routing Attempts
(Panelövergripande parametrar > Personligt meddelande > Antal försök för personliga
meddelanden)
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Email Server Configuration (Konfiguration av e-postserver)
Du kan konfigurera centralapparat till att skicka personliga meddelanden till upp till 16 epostadresser.
När en händelse inträffar skickar centralapparaten en rapport via ett IP-nätverk till en epostserver. E-postservern (SMTP/Simple Mail Transfer Protocol) omvandlar inkommande data
till text och skickar den sedan till de destinationer du har angivit. Det här enkelriktad
kommunikation mellan centralapparaten och användaren.

Bildtext – Beskrivning
1 – Larmhändelse
2 – Kompatibel Bosch-centralapparat
3 – Internet
4 – SMTP-e-postserver
5 – En dator eller annan enhet som används för att ta emot e-post
Konfigurera ett e-postkonto
Gör så här för att konfigurera ett e-postkonto som skickar e-postmeddelanden till Personal
Notification Destinations (Destinationer för personliga meddelanden):
1.

Skapa ett e-postkonto hos en e-postleverantör (till exempel Google, Yahoo, AOL eller
Microsoft).

2.

Välj ett användarnamn som gör det enkelt för mottagaren att identifiera att meddelandet
kommer från centralapparaten (till exempel panelacctstore52).

3.

Ange adressen till den önskade SMTP-e-postservern i parametern Email Server Name/
Address (E-postserverns namn/adress).

4.

Ange användarnamnet som du angav när du registrerade kontot i parametern
Authentication User Name (Användarnamn för autentisering).

5.

Ange lösenordet som du angav när du registrerade kontot i parametern Authentication
Password (Lösenord för autentisering).

3.19.1

Email Server Name/Address (E-postserverns namn/adress)
Standard: tom
Val: Domännamn eller IP-adress
Ange antingen domännamnet eller domänadressen för SMTP-e-postservern (Simple Mail
Transfer Protocol) hos din valda operatör.
Centralapparaten använder serverns domännamn (eller adress) för att skicka personliga
meddelanden från centralapparaten till de angivna e-postadresserna.
SMTP-e-postservrar
I tabellen nedan finns några populära e-postleverantörer och deras servrars domännamn. Om
din leverantör inte visas i tabellen kan du kontakta dem och be om domänadressen (eller IPadressen).
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E-postleverantör

Domännamn

1&1

smtp.1and1.com

Airmail

mail.airmail.net

AOL

smtp.aol.com

AT&T

outbound.att.net

Bluewin

smtpauths.bluewin.ch

BT Connect

mail.btconnect.tom

Comcast

smtp.comcast.net

Earthlink

smtpauth.earthlink.net

Gmail

smtp.gmail.com

Gmx

mail.gmx.net

HotPop

mail.hotpop.com

Libero

mail.libero.it

Lycos

smtp.lycos.com

O2

smtp.o2.com

Orange

smtp.orange.net

Outlook.com (tidigare Hotmail)

smtp.live.com

Tin

mail.tin.i

Tiscali

smtp.tiscali.co.uk

Verizon

outgoing.verizon.net

Virgin

smtp.virgin.net

Wanadoo

smtp.wanadoo.fr

Yahoo

smtp.mail.yahoo.com

Mer information
Format för IP-adresser och domännamn, sidan 312
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Personal Notification > Email Server Configuration > Email Server
Name/Address (Panelövergripande parametrar > Personligt meddelande > Konfiguration av epostserver > E-postserverns namn/adress)

3.19.2

Email Server Port Number (E-postserverns portnummer)
Standard: 25
Val: 1–65535
Port 25 är standardporten vid SMTP för de flesta utgående servrar. Om IP-adressen inge
fungerar med standardportnumret (vanligen beroende på mycket skräppost eller skadlig
trafik) kan du undvika blockeringen genom att prova en annan vanlig port som 587 eller 465.
Exempel på vanliga leverantörer, e-postservrar, portar och säkerhet:
Leverantör
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Gmail

smtp.gmail.com

465

Krypterad

Yahoo (okrypterad)

smtp.mail.yahoo.com

25

Autentisera

Yahoo (krypterad)

smtp.mail.yahoo.com

465

Krypterad

Verizon

smtp.verizon.net

465

Krypterad

AT&T

AT&T outbound.att.net

465

Krypterad

Comcast

smtp.comcast.net

465

Krypterad

Time Warner

smtp-

25

Autentisera

server.<region>.rr.com
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Personal Notification > Email Server Configuration > Email
(Panelövergripande parametrar > Personligt meddelande > Konfiguration av e-postserver >Epostserverns
portnummer)

3.19.3

Email server authentication/encryption (E-postserverns autentisering/
kryptering)
Standard: Authenticate (Autentisera)
Val:
Basic – ingen autentisering, ingen kryptering
Authenticate – autentisering krävs, ingen kryptering
Encrypted – autentisering och kryptering krävs
Välj säkerhetsnivån som krävs av e-postservern för att kunna ta emot meddelanden från
centralapparaten.
Autentisering betyder att e-postservern kräver att ett användarnamn och lösenord används för
autentisering. Det är kallas ibland för SMTP-AUTH.
Krypteringen som används är Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS)
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Personal Notification > Email Server Configuration > Email Server
Authentication/Encryption (Panelövergripande parametrar > Personligt meddelande >
Konfiguration av e-postserver > E-postserverns autentisering/kryptering)

3.19.4

Authentication user name (Användarnamn för autentisering)
Standard: tom
Val: tom, 1 till 255 tecken
Ange användarnamnet för det e-postkonto som får personliga e-postmeddelanden av
centralapparaten.
Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Personal Notification > Email Server Configuration > Authentication
User Name (Panelövergripande parametrar > Personligt meddelande > Konfiguration av epostserver > Användarnamn för autentisering)

3.19.5

Authentication password (Lösenord för autentisering)
Standard: tom
Val: tom, 1 till 49 tecken
Ange lösenordet som SMTP-servern använder för att skicka e-postmeddelanden till
destinationer för Personal Notification (Personligt meddelande).
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Plats i RPS-menyn
Panel Wide Parameters > Personal Notification > Email Server Configuration > Authentication
Password (Panelövergripande parametrar > Personligt meddelande > Konfiguration av epostserver > Lösenord för autentisering)
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4

Area Wide Parameters (Områdesövergripande
parametrar)

4.1

Area/Bell Parameters, Open/Close Options (Områdes-/
sirenparametrar, alternativ för öppning/stängning)
Ett område definieras som geografiskt grupperade sektioner.
Konfigurationer
Vid programmering av områden finns ett stort urval av olika systemkonfigurationer.
Centralapparaten tilldelar ett kontonummer till varje område för att definiera funktioner för
signalering, kontroll och rapportering. Om så önskas kan aktiveringen ske villkorligt beroende
på andra områden (huvud- eller underordnad). Du kan konfigurera valfritt område för
perimeter- och interiöraktivering utan att kräva ett separat område för denna funktion. Länka
flera områden till ett delat område som kontrolleras automatiskt (korridorer eller entréhallar).
En och samma ägare och ledning måste ansvara för alla områden i system med fler än ett
område. Det kan handla om en grupp av byggnader som sitter hop eller är fristående från
varandra. De kan till och med ha olika adresser, men att någon ansvarar för dessa utifrån ett
gemensamt intresse (någon annan än larminstallationsbolaget). Det gäller inte gallerior där
varje enskild verksamhet måste ha sitt eget separata larmsystem.
Ett exempel på ett kommersiellt system är en verksamhet som har ett KONTOR-område och
ett LAGER-område där varje område kan kopplas till eller kopplas från oberoende av varandra.
Ett exempel inom bostäder är ett system som kan konfigureras med garage och hus som
separata områden.
I exemplen ovan ligger alla områden under en enda ägares ansvar.
I system med flera områden måste ringklockan (eller sirenen) och centralapparaten vara
placerade i ett av de skyddade områdena.
Ringklockan eller sirenen måste vara placerade där de kan höras av användare som slår på och
stänger av områden (tillkoppla och frånkoppla).
B9512G har stöd för upp till 32 områden. B8512G har stöd för upp till 8 områden.

4.1.1

Area name text (first language) (Områdesnamn (första språk))
Standard: Area # (Områdesnummer)
Val: Upp till 32 tecken (text, siffror, mellanslag och symboler)
Ange ett områdesnamn för visning på manöverpaneler.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Area Name Text
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Områdesnamn)

4.1.2

Area Name Text (Second Language) (Områdesnamn (andraspråk))
Standard: tom
Val: Upp till 32 tecken (text, siffror, mellanslag och symboler)
Ange ett områdesnamn för visning på manöverpaneler.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Area Name Text
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Områdesnamn)
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Area On (Område på)
Standard:
–

–

B9512G:
–

Område 1: Yes (Ja)

–

Område 2 till 32: No (Nej)

B8512G:
–

Område 1: Yes (Ja)

–

Område 2 till 8: No (Nej)

Selections (Val):
Yes (Ja) – Området är aktiverat.
No (Nej) – Området är inaktiverat
Obs!
UL 864-krav
Ställ in den här parametern till Yes (Ja) för att uppfylla UL864-kraven för kommersiella
brandlarmssystem.
När ett område är inställd till No (Nej):
–

Sektioner som tilldelats det här området genererar inte händelser.

–

Vi till- och frånkoppling visas inte det här områdesnumret på manöverpaneler som
omfattar området.

–

Områdets status rapporteras inte i statusrapporter.

–

All användarbehörighet för området stängs av när området är inaktiverat.

Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Area On
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Område på)

4.1.4

Account Number (Kontonummer)
Standard: 0000
Val: 4- eller 10-siffriga nummer, 0–9, B–F
Den här parametern ställer in vilket kontonummer som rapporteras för området. Varje aktivt
område måste tilldelas ett kontonummer.
Om kontonumret innehåller 5 eller fler tecken kommer RPS att automatiskt lägga till inledande
nollor för att skapa ett 10-siffrigt nummer.
Obs!
Kontrollera centralapparatens automatiseringsprogramvara är kompatibel med 10-siffriga
kontonummer innan du programmerar ett 10-siffrigt kontonummer för centralapparaten.

Obs!
Kontonummer får inte innehålla "A" istället för en siffra.

Kontonummer används för att gruppera områden. Varje område kan ha olika kontonummer
eller så kan flera områden dela samma kontonummer. Centralapparaten använder
kontonumret som en referens för tillkoppling och manöverpanelstexter.
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Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Account Number
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Kontonummer)

4.1.5

Force Arm/Bypass Max (Forcera tillkoppling/förbikoppling max).
Standard: 2
Selections (Val):
B9512G – 0 till 99
B8512G – 0 till 30
Ange antalet kontrollerade sektioner som kan aktiveras eller förbikopplas när området
tillkopplas.
Information om hur du återställer en sektion i systemet när en sektion återgår till normalläge
eller ett område frånkopplas finns under Force Arm Returnable (Forcera tillkoppling vid
återgång), sidan 223 (Forcera tillkoppling vid återgång) och Bypass Returnable (Förbikoppling av
efter frånkoppling), sidan 223 (Förbikoppling av efter frånkoppling) in sektionsprofilen.
Obs!
Parametern Kan förbikopplas, sidan 223 (Kan förbikopplas) måste vara inställd till Yes (Ja) för
en sektion för att den ska kunna förbikopplas och tvångstillkopplas. Tvångstillkoppling
förbikopplar inte 24-timmarssektioner.
Obs!
Ställ in den här parametern till 0 för trådlösa nyckeltaggar för att uppfylla UL1610.

Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Force Arm/Bypass Max
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Forcera tillkoppling/förbikoppling max).

4.1.6

Delay Restorals (Fördröjningsåterställningar)
Standard: Ingen fördröjning
Selections (Val):
Ingen fördröjning - Sektionsåterställningshändelser loggas och rapporteras när sektionen
återställs fysiskt.
Fördröjd till sirenen är tyst - Sektionsåterställningshändelser loggas och rapporteras inte tills
sektionen fysiskt har återställts och sirenen är tyst (eller att tiden löpt ut).
För brand-/gaslarm-/övervakningssektioner, loggas eller rapporteras inte
återställningshändelser tills sektionen har fysiskt stängts av, sirenen är tyst och händelsen är
rensad från manöverpanelen.
Obs!
UL 864-krav för kommersiella brandlarm
Ställ in den här parametern på Yes (Ja) för att uppfylla UL864-kraven för kommersiella
brandlarmssystem.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Dealy Restorals
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Fördröjningsåterställningar)
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Control Panel

Exit Tone (Utpasseringston)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
Ja - Avger en utpasseringston på alla manöverpaneler under utpasseringstid.
Nej- Aktivera/inaktivera utpasseringstoner för individuella manöverpaneler (i
manöverpanelskonfigurationen).
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Part On O/C
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar > Alternativ för öppning/
stängning > Utpasseringston

4.1.8

Exit Delay Time (Utpasseringstid)
Standard: 60
Val: 0 till 600 (sekunder i steg om 5)
Ange den tid som användarna behöver för att lämna fastigheten utan att skapa en
larmhändelse efter att systemet aktiverats All On - Exit or Part On - Exit (Alla på - Utpassera
eller Del på - Utpassering).
De måste lämna via en sektion som tilldelats till en sektionsprofil som är konfigurerad för en
kontrollerad sektionstyp med ett fördröjt larmsvar (se Sektionssvar, sidan 204)
Sektioner som är programmerade för direktlarmsvar genererar larm omedelbart, även under
utpasseringstiden.
Obs!
Ställ in den här parametern mellan 45 och 255 sekunder för att följa SIA CP-01
Falsklarmsreducering. Se SIA CP-01-verifiering för mer information.

Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Exit Delay Warning
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Utpasseringstid)

4.1.9

Auto Watch (Automatisk övervakning)
Standard: Manuell
Val:
–

Manuell - Användare aktiverar Watch Mode (Automatisk övervakning) på och av manuellt
från en manöverpanel.

–

På vid frånkoppling - Centralapparaten sätter automatiskt på Watch Mode (Automatisk
övervakning) när området är frånkopplat (inaktiverad).

När ett område är frånkopplat (Av) och Watch Mode (Automatisk övervakning) är på, låter
övervakningstonen på manöverpanelerna när sektioner är konfigurerade som Watch Points
(Övervakningssektioner) löses ut.
Se Watch Point (Övervakningssektion), sidan 221 för information om hur du konfigurerar
sektioner för övervakningsfunktionen.
När området är delvis tillkopplat, är endast volymskyddsektioner konfigurerade som Watch
Points (Övervakningssektioner) och bevakningstonen ljuder när de löses ut.
Perimetersektioner rapporter fel som larm eller fel.
Om parametern Auto Watch (Automatisk övervakning) är inställd på manuell och Auto Watch
(Automatisk övervakning) är på när det här området är tillkopplat (All On (Alla På) eller Part
On (Del på, Watch Mode (Automatisk övervakning) är på när området är frånkopplat (Av).
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Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Auto Watch
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Automatisk övervakning)

4.1.10

Restart Time (Omstartstid)
Standard: 5
Val: 5 till 55 (sekunder) (i steg om 1 sekund)
Ange hur lång tid det ska ta att detektorerna ska stabilisera sig efter ett
larmverifieringssektion aktiverats och detektoråterställningen har fått ström igen till
detektorerna.
Obs!
UL 864-krav
Ställ in den här parametern på 5 sekunder för att uppfylla UL 864-kraven för kommersiella
brandlarmssystem.
Larmverifiering är en funktion för automatiska brand- och larmsystem för att minska antalet
falsklarm där detektorerna rapporterar larmsituationer för en minimal tidsperiod, eller
bekräftar larm inom en angiven tidsperiod efter att ha återställts för att tas emot som en giltig
initial larmsignal.
Obs!
Aktivera inte funktionen Cross Point (Korsad sektion) i Point Profiles (Sektionsprofiler) som
är avsedda för brandsektioner.

Obs!
Kontrollera detektorns datablad för stabiliseringstid och ange ett värde minst fem sekunder
högre än längsta tiden som anges av en detektorn i slingan.

Obs!
Kontrollera med berörd myndighet för att bestämma maximalt tillåten
verifikationstidsintervall.

Larmverifieringssektioner är programmerade individuellt för att aktivera
verifikationsfunktionen. Se Point Profile (Sektionsprofil). Alla inställningsbara brandsektioner
kan aktivera larmverifiering för det område som den har tilldelats. Bosch rekommenderar att
du använder separata larmutgångar för områdesverifiering.
Om du vill aktivera larmverifiering på en sektion ska du ange sektionstyp, brand- och
larmverifiering och Resettable (Kan återställas) till Yes (Ja).
När ett larmverifieringssektion aktiveras, tar centralapparaten automatiskt bort strömmen till
alla återställningsbara sektioner som är anslutna till områdena Reset Sensors output (Återställ
detektorutgång). Strömmen bryts i 4,5 sekunder. När strömmen sätts på, ignorerar
centralapparaten larm från de återställningsbara sektionerna så länge som det har
programmerats i Restart Time (Omstartstid). När Restart Time (Omstartstid) har löpt ut, 65
sekunder efter bekräftelsefönstret startar. Om larmverifieringssektionen fortfarande är i larm
eller om det inträffar ett fel i bekräftelsefönstret, eller om en annan larmverifieringssektion i
området blir fel, genereras ett larm.
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10-60 sec
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65 sec

Bildtext – Beskrivning
1 – Detektor registrerar möjlig händelse.
2 – Ström tas bort från återställningsbara sektioner.
3 – Strömmen kopplas till återställningsbara sektioner igen. Restart Time (Omstartstid)
startar.
4 – Bekräftelsefönstret startar. Alla larm under den här perioden kommer att
uppmärksammas.
5 - Bekräftelsefönstret löper ut. Ordningen initieras nästa gång en larmverifieringssektion
utlöses.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Restart Time
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Omstartstid)

4.1.11

Duress Enable (Hotläge aktiverat)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Ja - Aktivera Duress alarm (Hotlägeslarm) för det här området.

–

Nej - Inaktivera inte Duress alarm (Hotlägeslarm) för det här området.

Obs!
SIA CP-01 Requirement (Krav enligt SIA CP-01)
För att uppfylla överensstämmelse med SIA CP-01 ska den här parametern ställas på Yes (Ja).

Om en användare använder kommandot Move (Flytta) för att flytta manöverpanelen till ett
område där den här parametern är inställd på No (Nej), kommer en giltig hotfrånkopplingskod
inte skicka en hotrapport. Om du ställer in parametern till No (Nej) i ett visst område, gäller
koden du normalt anger för hotläge inte längre i det området. Om den här parametern är
inställd på No (Nej) och en kod med rätt inaktiveringsbehörighet används till att inaktivera
hotläge visas NO AUTHORITY (INGEN BEHÖRIGHET) på manöverpanelpanelen.
Mer information
Se Duress Type (Hottyp), sidan 84 för en förklaring av Hotläge
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Duress Enable
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Hotläge aktiverat)

4.1.12

Area Type (Områdestyp)
Standard: Vanlig
Selections (Val):
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Vanlig - Aktiverad och frånkopplad oberoende av andra områden.
Master - Innan ett Master area (Huvudområdet) aktiveras, måste områden med samma
kontonummer som huvudområdet ställas in på utpasseringstid eller aktiverar alla till All On
Delay (All på, med fördröjning). Flera huvudområden kan dela kontonummer.
Associera - Ett delat kontonummer länkar associerade områden med huvudområden.
Associerade områden kan aktiveras och inaktiveras oberoende övriga associerade områden
med samma kontonummer och huvudområdet.
Delad - Delade områden är inte kopplade till andra områden med kontonummer. De aktiveras
när alla associerade områden i centralapparaten är aktiverad till All On Delay (Alla på, med
fördröjning). Delade områden frånkopplas när minst ett associerat område på
centralapparaten inte är aktiverat till All On Del (Alla på, med fördröjning) (aktiverad del på
eller inaktiverad).
Tillkoppla Master areas (Huvudområden) och Associate areas (Associerade områden)
Vid tillkoppling av ett Master Area (Huvudområde), när Associate Areas (Associerade områden)
inte är tillkopplade, visas meddelandet Check Area (Kontrollera område).
Ett Master area (Huvudområde) kan frånkopplas oavsett aktiveringsstatus på den övriga
områdena i kontot.
Obs!
Keypad Scope (Manöverpanelens omfattning) påverkar huvudtillkopplingen.
Tillkopplingen av ett Master area (Huvudområde) från en manöverpanel med Keypad Scope
(Manöverpanelens omfattning) eller Account Wide (Panelövergripande) startar
utpasseringstid för alla Associate areas (Associerade områden) (med samma kontonummer).
Obs!
Om du vill använda Sked (Schemalagd händelse) för att tillkoppla ett Master area
(Huvudområde), måste du först använda Skeds (Schemalagd händelse) för att tillkoppla
Associate areas (Associerade områden)
För att använda aktiverade schemalagda händelser måste du först tillkoppla en schemalagd
händelse för att tillkoppla Associate areas (Associerade områden) innan du använder en
schemalagd händelse för att tillkoppla ett Master area (Huvudområde).
Obs!
Funktionerna RPS, Keyswitch (Förbikopplare) eller Auto Close (Stäng automatiskt)
tillkopplar Master Areas (Huvudområde) utan att Associate areas (Associerade områden)
är tillkopplade.
Vid tillkoppling av Master areas (Huvudområden) med RPS, förbikopplare eller Auto Close
(Stäng automatiskt) behöver inte Associate areas (Associerade områden) tillkopplas.
Tillkoppling av delade och associerade områden
Tillkoppling av alla Associate areas (Associerade områden) tillkopplar Shared areas (Delade
områden). När det sista Associate area (Associerade område) är tillkopplat, börjar Shared area
(Delade områden) automatiskt att tillkoppas med hjälp av utpasseringstid för det område som
manöverpanelen tilldelats.
Shared areas (Delade områden) kan inte tillkopplas med en kod, kort, förbikopplare,
schemalagd händelse eller RPS.
Shared areas (Delade områden) frånkopplas automatiskt när ett Associate area (Associerade
områden) i centralapparaten frånkopplas. Shared areas (Delade områden) kan inte
frånkopplas med en kod, kort, förbikopplare eller RPS.
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Obs!
Tillkoppling kräver panelövergripande omfattning
Att tillkoppla kommandon avsedda för ett Shared area (Delat område) måste utföras på en
manöverpanel med panelövergripande omfattning av en användare med behörighet till alla
Associate areas (Associerade områden).
När ett Shared Area (Delat område) inte är redo för tillkoppling
Om en sektion aktiveras i ett Shared area (Delat område), visas [CHECK AREA]
(KONTROLLERA OMRÅDE) på manöverpanelen för det senaste Associate area (Delat område)
som tillkopplades.
Obs!
Manöverpanelens omfattning för Associate area (Associerade områden) måste omfatta
Shared areas (Delade områden)
Om du vill visa felsektioner på en manöverpanelen för en Shared area (Delade områden),
måste de delade och associerade områdena ha samma kontonummer. De manöverpaneler
som tilldelats associerade och delade områden måste omfatta delade områden.
Force Arming (Forcerad tillkoppling) av ett Shared Area (Delat område)
När manöverpanelen visar [CHECK AREA] (KONTROLLERA OMRÅDE) trycker du på knappen
NEXT (NÄSTA) tills Force Arm? (Forcera tillkoppling?) visas. Att trycka på RETUR-tangenten
tvingar tillkoppling av Shared area (Delade områden) om användaren har behörighet att
förbikoppla sektioner, sektionen är förbikopplingsbar och att antal felsektioner inte överstiger
Force Arm Max (Forcera tillkoppling max) för Shared area (Delat område).
Visa Shared Area Armed Status (Tillkopplingstatus för delat område)
Om du vill visa tillkopplingsstatus för ett Shared area (Delat område) använder du kommandot
[VIEW AREA STATUS] (VISA OMRÅDESSTATUS). Användaren måste ha en behörighetsnivå som
tilldelats till Shared area (Delat område).
Tysta larm och fel i Shared areas (Delade områden)
Användare kan tysta larm och fel i Shared areas (Delade områden) från alla manöverpaneler.
Användaren måste ha en behörighetsnivå som tilldelats till Shared area (Delat område).
Åtkomstkontrolläsare som tilldelats till Shared areas (Delade områden)
Om inpasseringsområdet är tillkopplat i ett Shared area (Delat område), startar
utpasseringstiden och användaren kan gå till ett Associate area (Associerat område) och
frånkoppla. Om kortläsaren som tilldelats till Shared area (Delat område) innehåller Associate
areas (Associerade områden) i D ## KP # Scope (i sektionen ÅTKOMSTKONTROLL),
frånkopplas både Associate area (Associerat område) och Shared area (Delat område) när
kortet visas.
Closing Reports (Frånkopplingsrapporter) för Shared Areas (Delade områden)
Användare måste ha rätt behörighetsnivå för det delade området för att kunna stänga
rapporter för delade områden.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Area Type
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Områdestyp)

4.1.13

Two Man Rule? (Tvåpersonsregel?)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
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Yes (Ja) – Du måste ange två olika koder på samma manöverpanel om du vill koppla från
området.
No (Nej) – Området kan kopplas från med en kod.
Obs!
SIA CP-01 Requirement (Krav enligt SIA CP-01)
Ställ in den här parametern till No (Nej) för alla aktiverade områden om du vill följa
standarden SIA CP-01 Falsklarmsreducering. Se SIA CP-01-verifiering för mer information.
Använd den här parametern i områden där All On (Alla på) är frånkopplat, med hjälp av
manöverpaneler med Scope (Omfattning), sidan 124. Ett larm utlöses om inpasseringstiden
löper ut innan användaren anger den andra säkerhetskoden.
Ange den första koden för att tysta larmet om områdets siren har aktiverats. Området kopplas
från när du anger den andra koden.
Om andra koden anges på en annan manöverpanel än den första koden kommer den andra
manöverpanelen att uppmärksamma användaren på att tvåpersonsregeln gäller och att båda
koderna måste anges på samma manöverpanel.
Du kan skapa en anpassad funktion som kopplar från området med en kod.
Ange den här parametern till Yes (Ja) i miljöer som kräver högre säkerhet för åtkomst till det
skyddade området. Exempelvis kan en bank aktivera den här parametern för att ge åtkomst till
bankvalvet.
Om den här parametern är aktiverad ska parametern Scope (Omfattning), sidan 124 (Räckvidd)
ställas in till Area Wide (Områdesövergripande) för manöverpanelerna i området.
Aktivera inte tvåpersonsregeln i ett område där Early Ambush? (Tidigt bakhåll?), sidan 111
(Tidigt bakhåll) har konfigureras till Yes (Ja).
Den här funktionen fungerar endast om du använder en kod för frånkoppling.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Two Man Rule
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Tvåpersonsregel)

4.1.14

Early Ambush? (Tidigt bakhåll?)
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Early Ambush
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar > Alternativ för öppning/
stängning > Tidigt bakhåll)
Se

4.1.15

–

Early Ambush Time (Tidig bakhållstid), sidan 88

–

Second Ambush Code (Andra bakhållskod), sidan 88

–

Two Man Rule? (Tvåpersonsregel?), sidan 110

Fire and Gas Time (Brand- och gastider)
Standard: 6
Selections (Val): 0 till 90 (minuter)
Ställ in tidslängden i minuter för brandsirenerna i brand- och gaslarmssektioner.
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Obs!
UL 864-krav
Ställ in den här parametern på 0 minuter för att uppfylla UL 864-kraven för kommersiella
brandlarmssystem. Inställningen på 0 minuter kommer att behålla utgången tills den
återställts.
Obs!
Kontrollera med lokal ansvarig myndighet
Kontrollera den vad en lämplig sirentid för installationen är med den lokala ansvariga
myndigheten.
Utgången som aktiveras för den här tiden programmeras i A# Fire Bell (A# Brandsiren). A##
Gas Bell (A## Gassiren) är helt oberoende av A## Fire Bell (A## Brandsiren), men följer också
den tid som programmerats. Sirenen aktiveras samtidigt som brandlarmet. Sirenen stängs av
när det programmerade antalet minuter har löpt ut. Ställ in den här parametern för minst två
minuter.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Fire and Gas Time
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Brand- och gastider)

4.1.16

Fire Pattern (Brandmönster)
Standard: Pulsed (Pulsad)
Selections (Val):
–

Steady (Konstant) – Konstant utsignal.

–

Pulsed (Pulsad) – Pulserande utsignal. 60 signaler per minut i ett jämnt tempo (på i 0,5
sekunder och av i 0,5 sekunder).

–

California Standard – 10 sekunder ljudlarm + 5 sekunder tyst + 10 sekunder ljudlarm + 5
sekunder tyst.

–

Temporal kod 3 (Temporal kod 3) – 0,5 sekunder på, 0,5 sekunder av, 0,5 sekunder på,
0,5 sekunder av, 0,5 sekunder på och 1,5 sekunder av.

Välj ett mönster för brandsektionslarm i området. Mönstret upprepas tills tiden angiven i Fire
Time (Brandtid) löper ut.
Mönster upprepas i minst 3 minuter med ± 10 % feltolerans.
(Standarden NFPA 1999 tillåter automatisk avstängning av ljud med tillåtelses av den lokala
ansvariga myndigheten och en larm tid på 5 minuter.)
Obs!
Två sektioner som delar en utgång för larm
När larmen aktiveras för två brandsektioner som delar en utgång kommer sirenmönstret för
den senaste brandhändelsen att ha företräde.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Fire Pattern
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Brandmönster)

4.1.17

Burg Time (Inbrottstid)
Standard: 6
Selections (Val): 0 till 90 (minuter)
Ange tiden i minuter som larmsirenen ska vara aktiva för sektioner för inbrottslarm.
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Obs!
Kontrollera med lokal ansvarig myndighet
Kontrollera den vad en lämplig sirentid för installationen är med den lokala ansvariga
myndigheten.
Obs!
SIA CP-01
Ställ in den här parametern till minst 6 minuter i alla aktiverade områden för att uppfylla SIA
CP-01 Falsklarmsreducering. Se SIA CP-01-verifiering för mer information.
Utgången för Alarm Bell (Larmsiren), sidan 146 A# aktiveras när ett inbrottslarm utlöses. Den
stängs av när tiden i parametern Inbrottstid löper ut.
Ställ in den här parametern för minst två minuter.
Obs!
UL 864-krav
Ställ in den här parametern på 0 minuter för att uppfylla UL 864-kraven för kommersiella
brandlarmssystem. Inställningen på 0 minuter kommer att behålla utgången tills den
återställts.

Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Burg Time
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Inbrottstid)

4.1.18

Burg Pattern (Inbrottsmönster)
Standard: Steady (Konstant)
Selections (Val):
–

Steady (Konstant) – Konstant utsignal.

–

Pulsed (Pulsad) – Pulserande utsignal. 60 signaler per minut i ett jämnt tempo (på i 0,5
sekunder och av i 0,5 sekunder).

–

California Standard – 10 sekunder ljudlarm + 5 sekunder tyst + 10 sekunder ljudlarm + 5
sekunder tyst. Upprepas tills brandsirentiden löper ut.

–

Temporal kod 3 (Temporal kod 3) – 0,5 sekunder på, 0,5 sekunder av, 0,5 sekunder på,
0,5 sekunder av, 0,5 sekunder på och 1,5 sekunder av. Upprepas tills sirentiden löper ut.

Välj det sirenmönster som området ska använda för andra sektioner än brandsektioner.
Mönstret upprepas tills tiden angiven i Fire Time (Inbrottstid) löper ut.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Burg Pattern
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Inbrottsmönster)

4.1.19

Gas Pattern (Gasmönster)
Standard: Temporal kod 4 (Temporal kod 4)
Selections (Val):
–

Steady (Konstant) – Konstant utsignal

–

Pulsed (Pulsad) – Pulserande utsignal. 60 signaler per minut i ett jämnt tempo (på i 0,5
sekunder och av i 0,5 sekunder).
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California Standard – 10 sekunder ljudlarm + 5 sekunder tyst + 10 sekunder ljudlarm + 5
sekunder tyst.

–

Temporal kod 3 (Temporal kod 3) – 0,5 sekunder på, 0,5 sekunder av, 0,5 sekunder på,
0,5 sekunder av, 0,5 sekunder på och 1,5 sekunder av.

–

Temporal kod 4 (Temporal kod 4) – 0,1 sekunder på, 0,1 sekunder av, 0,1 sekunder på,
0,1 sekunder av, 0,1 sekunder på, 0,1 sekunder av, 0,1 sekunder på och 5 sekunder av.

Välj ett sirenmönster för gassektioner i området. Mönstret upprepas tills tiden angiven i Fire
Time (Brandtid) löper ut.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Gas Pattern
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Gasmönster)

4.1.20

Single Ring (En siren)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – Efter en larmhändelse kommer efterföljande larmhändelser, för andra sektioner
än brandsektioner i samma område, inte att aktivera sirenen.

–

No (Nej) – Sirenen aktiveras för varje larmhändelse.

Single Ring (En siren) påverkar inte manöverpanelens larmton och förhindrar inte några
rapporter.
Brandsektioner påverkas inte och sirentiden startar om med varje nytt larm.
Single Ring (En siren) återställs när sirenen inaktiveras.
Obs!
Nyckelbrytare kan inte inaktivera Single Ring (En siren)
Om ett larm utlöses i en 24-timmarssektion när området är frånkopplat, återställs inte Single
Ring (En siren) när området tillkopplas med en nyckelbrytare.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Single Ring
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > En siren)

4.1.21

Bell Test (Sirentest)
Standard:: Nej
Val:
–

Ja – testa larmsirenen genom att aktivera den i två sekunder efter mottagen kvittering
från larmcentralsmottagaren efter stängningsrapporten (eller i slutet av utpasseringstiden
för centralapparater som inte skickar stängningsrapporter).

–

Nej – sirentest är inaktiverat.

Obs!
Sirentest endast för aktivering av Alla på
Funktionen Sirentest fungerar bara när området är aktiverat som Alla på. Funktionen Sirentest
fungerar inte när området är aktiverat som Del på.
Sirentest efter stängningsrapport
För områden som är konfigurerade för att skicka öppnings- och stängningsrapporter aktiveras
larmsirenutgången i två sekunder när centralapparaten tar emot kvittering för en
stängningsrapport från larmcentralen.
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När den här sirentestparametern är inställd på Ja ska området inte konfigureras med
begränsade öppningar/stängningar eller med öppnings- eller stängningsfönster.
Sirentest efter utpasseringstid
När den här Sirentest-parametern är inställd på Ja och området inte är konfigurerat för att
skicka öppnings- och stängningsrapporter, aktiveras larmsirenutgången i två sekunder när
utpasseringstid löper ut.
Tillkoppla flera områden samtidigt
När flera områden tillkopplas samtidigt (exempelvis med funktionen TILLKOPPLA ALLA
OMRÅDEN?) skickar centralapparaten samtidigt stängningsrapporter för varje område till
larmcentralmottagaren. Sirentestet inträffar när centralapparaten tar emot kvitteringen för
varje rapport.
Om inga stängningsrapporter skickas, och alla områden har samma utpasseringstid, så
aktiveras larmsirenutgången i två sekunder för varje område med två sekunders paus mellan
varje aktivering.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Bell Test
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Sirentest)

4.1.22

Account O/C (Konto öppning/stängning)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – skicka öppnings- och stängningsrapporter per konto för det här området.

–

No (Nej) – skicka inga öppnings- och stängningsrapporter per konto.

Centralapparaten skickar en kontostängningsrapport när det sista området i kontot har
stängts (tillkopplats).
Centralapparaten skickar en kontoöppningsrapport när det första området i ett konto har
öppnats (frånkopplats).
När kontoöppningsrapporten har skickats så skickas inga fler kontoöppningsrapporter när de
andra områdena i kontona frånkopplas. Kontobaserade öppnings- och stängningsrapporter
innehåller ingen områdesinformation.
Sätt den här parametern till samma värde för alla områden i kontot.
Bekräfta att kontonumret är detsamma i alla områden i kontot.
Om kontobaserad öppning eller stängning genereras medan ett öppnings- eller
stängningsfönster för området pågår och alternativet Disable O/C in Window (Inaktivera
öppning/stängning i fönster), sidan 116 (Inaktivera öppning/stängning i fönster) har värdet Yes
(Ja) så skickas inte rapporten. Bosch rekommenderar att alla områden som delar samma
kontonummer använder samma öppnings- och stängningsfönstertider.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Account O/C
Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Kontobaserad öppning/stängning)

4.1.23

Area O/C (Områdesöppning/-stängning)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – inkludera områdesinformation i öppnings- och stängningsrapporter för
området. Skicka individuella rapporter för varje område.

–
Bosch Security Systems B.V.
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När den här parametern konfigureras till Ja och Account O/C (Konto öppning/stängning), sidan
115 (Konto öppning/stängning) sätts till No (Nej) ingår områdesinformation i öppnings- och
stängningsrapporter. Centralapparaten skickar rapporter för enskilda områden.
Om Acct O/C (Konto öppning/stängning) har värdet Yes (Ja) skickar centralapparaten en
kontostängningsrapport (utan områdesinformation) när det sista området med samma
kontonummer tillkopplas. Centralapparaten skickar en kontoöppningsrapport (utan
områdesinformation) när det första området med samma kontonummer frånkopplas.
Sätt inte parametern till Yes (Ja) om centralapparaten skickar rapporter till ett automatiskt
system som inte kan tolka öppnings-/stängningsrapporter för flera områden.
Öppnings-/stängningsrapporter skickas bara för användare med Authority Levels
(Behörighetsnivåer), sidan 173 enligt
följande:
–

Klar för tillkoppling: Öppning/stängning område = E

–

Inte klar för tillkoppling (Forcerad tillkoppling/förbikoppling av tillkoppling): Begränsad
öppning/stängning = E

–

Delvis på vid tillkoppling: Delvis på vid öppning/stängning = E

Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Area O/C
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Område öppning/stängning)

4.1.24

Disable O/C in Window (Inaktivera öppning/stängning i fönster)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – skicka inte öppnings- och stängningsrapporter till larmcentralen om öppnings-/
stängningshändelsen inträffar inom ett aktivt fönster.

–

No (Nej) – skicka öppnings- och stängningsrapporter till centralapparaten även om
öppnings-/stängningshändelsen inträffar inom ett programmerat fönster.

Om den här parametern konfigureras till Yes (Ja) och en öppnings- eller stängningshändelse
inträffar utanför ett fönster så skickar centralapparaten öppnings- eller stängningsrapporten
med en modifierare för sen eller tidig. Refer to O/C Windows (Hänvisa till öppnings-/
stängningsfönster)
Om den här parametern är inställd på No (Nej) och en öppnings- eller stängningshändelse
inträffar utanför det avsedda fönstret så skickar inte centralapparaten några tidig/senmodifierare tillsammans med öppnings- eller stängningsrapporter.
Öppnings- och stängningshändelser loggas alltid.
Om du vill övervaka alla öppnings- och stängningsaktiviteter, men vill använda funktioner
tillgängliga via öppnings- och stängningsfönster, ska du sätta den här parametern till No (Nej)
och programmera öppnings- och stängningsfönster.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Disable O/C in Window
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Inaktivera öppning/stängning i fönster)

4.1.25

Auto Close (Stäng automatiskt)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – området tillkopplar automatiskt alla med fördröjning i slutet av
stängningsfönstret. När området tillkopplas automatiskt skickar centralapparaten en
stängningsrapport om områdes- eller kontorapporter har programmerats för det.
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–

No (Nej) – tillkoppla inte området automatiskt i slutet av stängningsfönstret.

Oavsett värdet på Force Arm/Bypass Max (Forcera tillkoppling/förbikoppling max)., sidan 105
(Forcera tillkoppling/förbikopplingsbar max) eller Kan förbikopplas, sidan 223 (Kan
förbikopplas) kommer en ovillkorlig forcerad tillkoppling att leda till att aktiverade sektioner
utelämnas från systemet. Mer information om hur dessa sektioner driftsätts igen finns i Force
Arm Returnable (Forcera tillkoppling vid återgång), sidan 223 (Forcera tillkoppling vid återgång)
eller Bypass Returnable (Förbikoppling av efter frånkoppling), sidan 223 (Förbikoppling av efter
frånkoppling).
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Auto Close
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Automatisk stängning)

4.1.26

Fail to Open (Misslyckad öppning)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – centralapparaten skickar en rapport om misslyckad öppning om inte området
har frånkopplats när öppningsfönstret slutar.

–

No (Nej) – inga rapporter om misslyckad öppning skickas för det här området.

Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Fail To Open
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Misslyckad öppning)

4.1.27

Fail to Close (Misslyckad stängning)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – centralapparaten skickar en rapport om misslyckad stängning om inte området
har tillkopplats när stängningsfönstret upphör.

–

No (Nej) – inga rapporter om misslyckad stängning skickas för det här området.

Öppnings- och stängningsrapporter behöver inte programmeras så att rapporter om
misslyckad stängning skickas.
En utpasseringstid måste programmeras i Exit Delay Time (Utpasseringstid), sidan 106
(Utpasseringstid).
Om Auto Close (Stäng automatiskt), sidan 116 (Automatisk stängning) är inställd på Yes (Ja)
skickas en rapport, eftersom den inträffar när stängningsfönstret slutar.
Om Disable O/C in Window (Inaktivera öppning/stängning i fönster), sidan 116 (Inaktivera
öppning/stängning i fönster) satts till Yes (Ja) följs rapporten om misslyckad stängning av en
rapport om sen eller forcerad sen stängning.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Fail To Close
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Misslyckad stängning)

4.1.28

Latest Close Time (Senaste stängningstid)
Standard: Inaktiverad
Val:
–
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Använd den senaste stängningstiden med funktionen Extend Close (Förläng stängning), sidan
249 för att begränsa förlängningen av stängningstiden för ett område. Om den senaste
stängningstiden till exempel är inställd på 19:30 kan du bara utöka den förväntade
stängningstiden till så sent som 19:29.
Om inställningen Latest Close Time (Senaste stängningstid) har ett annat värde än noll, så kan
inte klockslaget i parametern Close Window Start (Start stängningsfönster), sidan 239 (Start
stängningsfönster) vara större än eller lika med inställningen i Latest Close Time (Senaste
stängningstid). Om exempelvis parametern Latest Close Time (Senaste stängningstid) har
värdet 17:30 kan inte parametern Close Window Start (Start stängningsfönster) ha värdet
17:30 eller högre.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Latest Close Time
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Senaste stängningstid)

4.1.29

Restricted O/C (Begränsad öppning/stängning)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – begränsa öppnings- och stängningsrapporter för det här området

–

No (Nej) – begränsa inte öppnings- och stängningsrapporter för det här området.

Om värdet är Yes (Ja) skickas bara öppningsrapporter när området frånkopplas efter larm som
inte beror på brand eller gas. Stängningsrapporter skickas bara om området har tillkopplats
med All On (Alla på) med aktiverade sektioner.
Följande rapporter genereras med begränsad stängning: Was Force Armed (Var forcerat
tillkopplad), Forced Point (Forcerad sektion), Forced Close (Forcerad stängning), Closing
Report (Stängningsrapport).
Om ingen kod krävdes för att slå på systemet är stängningsrapporter alltid begränsade om
Restricted O/C (Begränsad öppning/stängning) har värdet Yes (Ja). Om en passerkod krävs för
att aktivera systemet måste användaren också ha en Authority Levels (Behörighetsnivåer), sidan
173 med Restricted Open/Close = E (Begränsad öppning/stängning aktiverat) för att öppningsoch stängningsrapporter ska vara begränsade.
Area O/C (Områdesöppning/-stängning), sidan 115 (Område öppning/stängning) måste vara Yes
(Ja) om begränsade öppnings- och stängningsrapporter ska genereras.
Aktiva öppnings-/stängningsfönster hindrar inte begränsade öppnings- och
stängningsrapporter. Tidiga och senare markeringar anges inte för öppnings-/
stängningsrapporter när de skickas, vilket följer reglerna för begränsade öppnings-/
stängningsrapporter.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Restricted O/C
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Begränsad öppning/stängning)

4.1.30

Part On O/C (Del på öppning/stängning)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – skicka öppnings- och stängningsrapporter för Part On Instant (Del på direkt)
och Part On Delay (Del på fördröjning).

–

No (Nej) – skicka inga öppnings- och stängningsrapporter för Part On Instant (Del på
direkt) och Part On Delay (Del på fördröjning).
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Öppnings- och stängningsrapporter för Part On (Del på) undertrycks inte av öppnings- eller
stängningsfönster.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Part On O/C
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Del på öppning/stängning)

4.1.31

Exit Delay Restart (Omstart utpasseringstid)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
Yes (Ja) – aktivera omstart av utpasseringstid.
No (Nej) – inaktivera omstart av utpasseringstid.
Funktionen Exit Delay Restart (Omstart utpasseringstid) startar om utpasseringstiden om en
användare återvänder innan utpasseringstiden har löpt ut.
Om exempelvis en husägare slår på (tillkopplar) systemet, går iväg och stänger dörren men
sedan upptäcker att hen glömt bilnycklarna. När hen då öppnar dörren för att hämta
bilnycklarna startar centralapparaten om utpasseringstiden, så att de får gott om tid på sig att
stänga av systemet.
Om den här parametern har värdet Yes (Ja) gör du så här för att starta om utpasseringstiden
(Exit Delay Time (Utpasseringstid), sidan 106):
1.

Slår på hela eller delar av systemet (All On respektive Part On).

2.

Aktiverar och återställer en sektion (öppnar och stänger en dörr) som tilldelats till en
sektionsprofil av typen Part On (Del på) och fördröjt larmsvar (4, 5, 6, 7 eller 8).
(Sektionsprofiler, sidan 197, Point Type (Sektionstyp), sidan 199, Sektionssvar, sidan 204
(Sektionssvar))

3.

Om utpasseringstiden pågår och en sektion aktiveras (Dörr öppnas) som tilldelats en
sektionsprofil konfigurerad med Point Type (Sektionstyp) som Part On (Del på) och
fördröjt larmsektionsvar (4, 5, 6, 7 eller 8). Utpasseringstiden startas om.

Obs!
Utpasseringstiden startas bara om en gång
Utpasseringstiden kan bara startas om en gång. Om samma sektion aktiveras igen, eller om en
annan sektion aktiveras under en omstartad utpasseringstid, så startas inte utpasseringstiden
om fler gånger.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Exit Delay Restart
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Omstart utpasseringstid)

4.1.32

All On - No Exit (Alla på – ingen utpassering)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
Yes (Ja) – centralapparaten växlar tillkopplingen från All On Delay (Alla på fördröjning) till Part
On Delay (Del på fördröjning) om inga Part On Delay-sektioner (Del på fördröjning) aktiverats
och återställts under utpasseringstiden.
No (Nej) – centralapparaten ändrar inte tillkopplingen.
Slutligt tillkopplat läge rapporteras och visas vid manöverpanelerna.
Manöverpanelen ignorerar alternativet vid armering från en nyckeltagg eller schemalagd
händelse.
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Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Part On O/C
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Del på öppning/stängning)

4.1.33

Fördröjningsvarning vid utpassering
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – aktivera och inaktivera larmutgången i pulser varannan sekund under de sista
10 sekunderna av utpasseringstiden.

–

No (Nej) – pulsera inte larmutgången under utpasseringstiden

Obs!
SIA CP-01 Requirement (Krav enligt SIA CP-01)
Ställ in den här parametern till Yes (Ja) om du vill följa standarden SIA CP-01
Falsklarmsreducering. Se SIA CP-01-verifiering för mer information.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Exit Delay Warning
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Varning utpasseringstid)

4.1.34

Entry Delay Warning (Varning inpasseringstid)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – aktivera och inaktivera larmutgången i pulser varannan sekund under de sista
10 sekunderna av inpasseringstiden.

–

No (Nej) – pulsera inte larmutgången under inpasseringstiden

Obs!
SIA CP-01 Requirement (Krav enligt SIA CP-01)
Ställ in den här parametern till Yes (Ja) om du vill följa standarden SIA CP-01
Falsklarmsreducering. Se SIA CP-01-verifiering för mer information.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Entry Delay Warning
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Varning inpasseringstid)

4.1.35

Area Re-Arm Time (Tid ny tillkoppling av område)
Standard: 00:00
Val: 00:00 (Inaktiverad) till och med 23:59
Den här parametern anger hur länge (tt:mm) ett frånkopplat område väntar innan det
tillkopplas till All On Delay (Fördröjning alla på).
Om exempelvis Area Re-Arm Time (Tid ny tillkoppling av område) satts till fyra timmar (04:00)
och området är frånkopplat – avstängt – klockan 1:30 på eftermiddagen så tillkopplas det igen
klockan 5:30 på eftermiddagen. Sektioner som inte är redo att tillkopplas (Aktiverade)
tvångstillkopplas.

2019.11 | 13 | F.01U.368.376

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Area Wide Parameters (Områdesövergripande parametrar) | sv 121

Obs!
Force Arm/Bypass Max (Forcera tillkoppling/förbikoppling max) ignoreras vid förnyad
tillkoppling
Alla sektioner som inte är redo att tillkopplas (är aktiverade) tillkopplas forcerat när området
återigen tillkopplas i slutet av tiden för förnyad tillkoppling.
Området tillkopplas automatiskt igen 11:59 på kvällen oavsett när timern för Area Re-Arm
(Återtillkoppling av område) startades.
Om exempelvis timern Area Re-Arm (Återtillkoppla område) är inställd på 4 timmar (04:00)
och området frånkopplas (Stängs av) klockan 10:30 på kvällen så tillkopplas området igen med
All On Delay (Fördröjning alla på) klockan 11:59 på kvällen (1 timme och 29 minuter efter
frånkopplingen).
Användarna kan anropa funktionen Extend Close (Förläng stängning) via en manöverpanel för
att förlänga tiden till återtillkoppling
(menyn On/Off > Extend Close time (På/av > Förläng stängningstid)).
Obs!
Om både Closing Window (Stängningsfönster) och Area Re-Arm Time (Tid ny tillkoppling
område) konfigureras så kan resultaten bli oväntade.
Om både Closing Window (Stängningstid) och Area Re-Arm Time (Tid ny tillkoppling område)
har konfigurerats för samma område,
och stängningsfönstret pågår samtidigt som timern för förnyad tillkoppling körs,
och en användare förlänger stängningstiden från en systemmanöverpanel
så förlängs enbart stängningsfönstret i centralapparaten. Tiden för förnyad tillkoppling ändras
inte.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Area Re-Arm Time
(Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för öppning/
stängning > Tid återtillkoppling område)

4.2

Area Arming Text (Text för områdestillkoppling)
B9512G har stöd för upp till 32 områden. B8512G har stöd för upp till 8 områden.

4.2.1

Area name text (Områdesnamn)
Standard: Area # (Områdesnummer)
Val: Upp till 32 tecken (text, siffror, mellanslag och symboler)
Ange ett områdesnamn för visning på manöverpaneler.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Area Arming Text > Area
Name Text (Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för
öppning/stängning > Områdesnamn)

4.2.2

Account is On text (Konto på-text)
Standard: tom
Val: Ange upp till 32 tecken.
Ange texten som du vill ska visas på manöverpanelen för varje område.
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Använder du någon av manöverpanelerna D1255F, D1256F eller D1257F?
Ange *Fire System* om du använder någon av manöverpanelerna D1255F, D1256F eller
D1257F.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Area Arming Text >
Account is On Text (Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ
för öppning/stängning > Text för områdestillkoppling > Konto på-text)

4.2.3

Area # is On text (Text område x på)
Standard: tom
Val: Ange upp till 32 tecken.
Ange texten som du vill ska visas på manöverpanelen för varje område.
Använder du någon av manöverpanelerna D1255F, D1256F eller D1257F?
Ange *Fire System* om du använder någon av manöverpanelerna D1255F, D1256F eller
D1257F.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Area Arming Text > Area
# is On Text (Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för
öppning/stängning > Text för områdestillkoppling > Text område x på)

4.2.4

Area # is not Ready text (Text område x ej redo)
Standard: tom
Val: Ange upp till 32 tecken.
Ange texten som ska visas på manöverpanelen när området inte är klart för tillkoppling.
Använder du någon av manöverpanelerna D1255F, D1256F eller D1257F?
Ange *Fire System* om du använder någon av manöverpanelerna D1255F, D1256F eller
D1257F.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Area Arming Text > Area
# Not Ready Text (Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ
för öppning/stängning > Text för områdestillkoppling > Text område x inte redo)

4.2.5

Area # is Off text (Text område x av)
Standard: tom
Val: Ange upp till 32 tecken.
Ange texten som ska visas på manöverpanelen när området är avstängd (frånkopplat).
Använder du någon av manöverpanelerna D1255F, D1256F eller D1257F?
Ange *Fire System* om du använder någon av manöverpanelerna D1255F, D1256F eller
D1257F.
Plats i RPS-menyn
Area Wide Parameters > Area/Bell Parameters, Open/Close Options > Area Arming Text > Area
# is Off Text (Områdesövergripande parametrar > Områdes-/sirenparametrar, alternativ för
öppning/stängning > Text för områdestillkoppling > Text område x av)
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5

Keypads (Manöverpaneler)

5.1

Manöverpanelstilldelningar
Centralapparaten B9512G är kompatibel med SDI2-manöverpaneler 1–32 eller SDImanöverpaneler 1–16. SDI-manöverpaneler kan inte ha adresser högre än 16.
Centralapparaten B8512G är kompatibel med manöverpanel 1–16.

5.1.1

Keypad Name (first language) (Manöverpanelsnamn (första språk))
Standard: Keypad# (Manöverpanel nr)
Val: Upp till 32 tecken
Ange upp till 32 tecken – text, siffror eller symboler – som beskriver manöverpanelen.
På manöverpanelen visas de 20 första tecknen. Om mer än 20 tecken används rullar texten en
gång över manöverpanelens skärm. Tryck på [ESC] om du vill rulla texten igen.
Mellanslag räknas som text och ingår i de högst 32 tecknen.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Keypad Name (Manöverpaneler > Manöverpanelstilldelningar
> Manöverpanelsnamn)

5.1.2

Keypad Name (second language) (Manöverpanelsnamn (andraspråk))
Standard: tomt
Val: Upp till 32 tecken
Ange upp till 32 tecken – text, siffror eller symboler – som beskriver manöverpanelen.
På manöverpanelen visas de 20 första tecknen. Om mer än 20 tecken används rullar texten en
gång över manöverpanelens skärm. Tryck på [ESC] om du vill rulla texten igen.
Mellanslag räknas som text och ingår i de högst 32 tecknen.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Keypad Name (Second language) (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Manöverpanelsnamn (andraspråk))

5.1.3

Keypad Type (Manöverpanelstyp)
Standard:
–

Address 1 (Adress 1) = manöverpanel B92x med två rader

–

All other addresses (Alla andra adresser) = ingen manöverpanel installerad

Selections (Val):
–

No keypad installed (Ingen manöverpanel installerad)

–

B91x Basic Keypad (Enkel manöverpanel B91x)

–

B92x Two-line Keypad (Manöverpanel B92x med två rader)

–

B93x ATM Style Keypad (ATM-liknande manöverpanel B93x)

–

B94x Touch Screen Keypad (Manöverpanel B94x med pekskärm)

–

D1255 VFD Keypad (SDI) (VFD-manöverpanel D1255 (SDI))

–

D125xRB Fire Keypad (SDI) (Brandmanöverpanel D125xRB (SDI))

–

D126x LCD Keypad (SDI) (LCD-manöverpanel D126x (SDI))

Välj typen av manöverpanel som är ansluten till centralapparaten på den här adressen.
Manöverpanelstypen konfigureras automatiskt när manöverpanelen installeras första gången.
Obs!
Du kan bara konfigurera D1260 som adress 1 till 8. D1265 kan konfigureras från 1 till 16.
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Ytterligare Information för brandmanöverpaneler
Account is On text (Konto på-text), sidan 121 (Text för konto område x på)
Area # is On text (Text område x på), sidan 122 (Text område x på)
Area # is not Ready text (Text område x ej redo), sidan 122 (Text område x ej redo)
Area # is Off text (Text område x av), sidan 122 (Text område x av)
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Keypad Type (Manöverpaneler > Manöverpanelstilldelningar
> Manöverpanelstyp)

5.1.4

Area Assignment (Områdestilldelning)
Standard: 1
Selections (Val):
–

B9512G: 1 till 32

–

B8512G: 1 till 8

Välj ett område som ska tilldelas till manöverpanelen.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Area Assignment (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Områdestilldelningar)

5.1.5

Keypad Language (Manöverpanelsspråk)
Standard: First Language, follow User language (Förstaspråk, följ användarspråket)
Selections (Val):
–

First Language, follow User Language (Förstaspråk, följ användarspråket)

–

First Language, ignore User Language (Förstaspråk, ignorera användarspråk)

–

Second Language, follow User language (Andraspråk, följ användarspråk)

–

Second Language, ignore User language (Andraspråk, ignorera användarspråk)

Välj språk för manöverpanelen.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Keypad Language (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Manöverpanelsspråk)

5.1.6

Scope (Omfattning)
Standard:
–

Address 1: Panel Wide (Adress 1: panelövergripande)

–

All other Addresses: Area Wide (Alla andra adresser: områdesövergripande)

Selections (Val):
–

Area Wide (Områdesövergripande) – manöverpanelen visar bara information och till-/
frånkopplingsfunktioner för området det är tilldelat till.

–

Account Wide (Kontoövergripande) – manöverpanelen kan visa information och till-/
frånkopplingsfunktioner för områden som har samma kontonummer. Används vanligen för
områdestypen Associate (Associerat).

–

Panel Wide (Panelövergripande) – en panelövergripande manöverpanel kan visa
information och används för att utföra till-/frånkopplingsfunktioner för alla områden i
centralapparaten. Används vanligen med ett huvudområde.

–

Custom (Anpassad) – om du vill anpassa omfattningen markerar du områdena i Scope
(Omfattning).

Scope (Omfattning) avgör vilka områden som kan visas från manöverpanelen, som ingår vid
tillkoppling via manöverpanelen och som manöverpanelen kan flytta till.
När Custom (Anpassad) har valts visar RPS följande varningsdialogruta:
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Om du klickar på Yes (Ja) återställs Areas in Scope (Områden i omfattning) till
standardvärdet.
Om du väljer No (Nej) sker inga förändringar.
Mer information
Account Number (Kontonummer), sidan 104 (Kontonummer)
Area Type (Områdestyp), sidan 108 (Områdestyp)
Areas in Scope (Områden i räckvidd), sidan 125 (Områden i räckvidd)
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Scope (Manöverpaneler > Manöverpanelstilldelningar >
Omfattning)
Se

5.1.7

–

Account Number (Kontonummer), sidan 104

–

Area Type (Områdestyp), sidan 108

–

Areas in Scope (Områden i räckvidd), sidan 125

Areas in Scope (Områden i räckvidd)
Standard:
–

Address 1 (Adress 1): Alla

–

Alla andra adresser: Område 1

Selections (Val):
–

Klicka på Area # (Område nr) om du vill markera eller avmarkera området

–

klicka på Set All (Ange alla) om du vill markera alla områden.

–

klicka på Clear All (Rensa alla) om du vill avmarkera alla (inget markerat)

Dubbelklicka om du vill visa och välja områden.
Klicka på områdena som du vill inkludera i den anpassade omfattningen för den här
manöverpanelen.
Mer information
Scope (Omfattning), sidan 124
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Areas in Scope (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Områden i omfattning)

5.1.8

Passcode Follows Scope? (Kod följer omfattning?)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – när området som manöverpanelen tillhör tillkopplats, och en kod anges, så
frånkopplas detta område och alla andra områden som ingår i manöverpanelens
omfattning. När området är frånkopplat, så tillkopplas området och alla andra områden i
manöverpanelens omfattning.

–

No (Nej) – när en kod anges så till- eller frånkopplas bara området som manöverpanelen
tillhör.

Passcode Follows Scope (Kod följer omfattning) gäller bara vid tillkoppling med kod. Det
gäller för tillkopplingsfunktionerna i funktionslistan.
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Användarna måste tillhöra en behörighetsnivå med alternativen Arm by Passcode (Tillkoppla
med kod) och Disarm by Passcode (Frånkoppla med kod) aktiverade.
Mer information
Scope (Omfattning), sidan 124
Area (Område), sidan 193
Arm by Passcode (Tillkoppla med kod), sidan 187 (Tillkoppling med kod)
Disarm by Passcode (Frånkoppla med kod), sidan 188 (Frånkoppling med kod)
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Passcode Follows Scope (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Kod följer omfattning)

5.1.9

Enter Key Output (Ange knapputgång)
Standard: 0
Selections (Val):
–

0 – ingen utgång tilldelad till Passcode Enter Function = Cycle Output
(Kodinmatningsfunktion = utgångscirkulering).

–

B9512G: 1 till 599 – tilldelar utgång för Passcode Enter Function = Cycle Output
(Kodinmatningsfunktion = utgångscirkulering).

–

B8512G: 1 till 99

När Passcode Enter Function (Kodinmatningsfunktion), sidan 126 (Kodinmatningsfunktion) har
värdet Cycle Output (Cirkulera utgång) och en användare anger sin kod och trycker [Enter] så
aktiveras kodinmatningsfunktionen i 10 sekunder. Två händelser läggs till i panelloggen:
Output ### Set (Utgång x satt) med användar-ID samt Output ### Reset (Utgång x satt) utan
användar-ID.
Obs!
Dela inte funktionen Enter Key Output (Ange kodutgång) med andra utgångsfunktioner
Utgången som du tilldelar i parametern Enter Key Output (Ange kodutgång) får inte vara
tilldelad till någon annan utgångsfunktion. Utgångsåtgärden kan fungera oväntat.
Använd funktionerna Passcode Enter Function (Kodinmatningsfunktion, Cycle Door (Cirkulera
dörr) och Enter Key Output (Ange kodutgång) för att styra åtkomstkontrollen hos låskolven i
en dörr på lägre nivå. Den förbikopplar inte en sektion.
Mer information
Passcode Enter Function (Kodinmatningsfunktion), sidan 126 (Kodinmatningsfunktion)
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Enter Key Output (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Ange kodutgång)

5.1.10

Passcode Enter Function (Kodinmatningsfunktion)
Standard: Arm/Disarm (Tillkoppla/frånkoppla)
Selections (Val):
–

Arm/Disarm (Tillkoppla/frånkoppla) – när det aktuella området frånkopplas startas
tillkoppling med fördröjning av alla områden i användarens omfattning när en kod anges
och [ENTER] trycks in. Om det aktuella området är tillkopplat så frånkopplas alla områden
i användarens omfattning.

–

Cycle Door (Cirkulera dörr) – om du anger en kod och trycker [ENTER] cirkuleras
dörrstyrningsenheten som programmerats i Assign Door # (Tilldela dörr x) under tiden i
Strike Time (Låskolvstid). Därefter utförs kopplingsfunktionen (exempelvis frånkoppling)
och anpassade funktioner enligt användarens behörighetsnivå.
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–

Cycle Output (Cirkulera utgång) – om du anger koden och trycker [ENTER] aktiveras
funktionen Enter Key Output (Ange kodutgång) i 10 sekunder.

–

Auto Re-Arm (Automatisk återtillkoppling) – om området som tilldelats till
manöverpanelen tillkopplats med fördröjning så startas utpasseringstiden när du anger
koden och [ENTER]. Om området är frånkopplat så sker ingen tillkoppling med kod och
[ENTER].

–

Login Only (Endast inloggning) – användaren loggas in med kod och [ENTER]. Dubbel
autentisering kan inte användas.

–

Login/Disarm – kod och [ENTER] loggar in användaren och frånkopplar alla områden i
användarens omfattning. Dubbel autentisering kan inte användas.

Om en behörig kod anges i det aktuella området tystas alltid eventuella larm och fel.
Om en Passcode Enter Function (Kodinmatningsfunktion) inte kan utgöras p.g.a.
konfigurationskonflikter utför centralapparaten funktionen Arm/Disarm (Till-/frånkoppling)
oavsett inställningens värde.
Servicekoden (användar-ID 0) kan inte användas för kodinmatningsfunktioner.
Utgångarna som används i funktionen Cycle Output (Cirkulera utgång) får inte användas med
andra funktioner för sektioner, detektoråterställning, centralapparater eller sirenfunktioner.
Delningar kan leda till fel i utgångsåtgärderna.
Obs!
Dubbel autentisering fungerar inte med Auto Re Arm (Automatisk återtillkoppling)
Om parametern Dual Authentication (Dubbel autentisering) har värdet Yes (Ja) ska du inte
sätta parametern Passcode Enter Function (Kodinmatningsfunktion) till Auto Re-arm
(Automatisk återinkoppling).
Obs!
SIA CP-01 Requirement (Krav enligt SIA CP-01)
Använd parameterns standardvärde om du vill följa standarden SIA CP-01 för
falsklarmsreducering.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Passcode Enter Function (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Kodinmatningsfunktion)

5.1.11

Dual Authentication (Dubbel autentisering)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – användarna måste ange en kod och visa en kodnyckel (Kort eller kodbricka) vid
en dörrläsare eller pekskärmspanelen B94X för till-/frånkopplingsfunktioner och
lösenordsskyddade användarfunktioner.

–

No (Nej) – användarna anger en kod eller visar en kodnyckel (Kort eller kodbricka) vid en
B94X-pekskärmspanel.

Obs!
Dubbel autentisering fungerar inte med Auto Re Arm (Automatisk återtillkoppling)
Om parametern Dual Authentication (Dubbel autentisering) har värdet Yes (Ja) ska du inte
sätta parametern Passcode Enter Function (Kodinmatningsfunktion) till Auto Re-arm
(Automatisk återinkoppling).
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Innan du sätter parametern på Yes (Ja) ska du bekräfta att systemet innehåller en dörrläsare
eller en pekskärmspanel B94X. Se Assign Door (Tilldela dörr), sidan 128 dörr- eller Keypad Type
(Manöverpanelstyp), sidan 123 typ (för B94X-pekskärmspaneler).
Om manöverpanelen är en B94X-pekskärm och Assign Door (Tilldela dörr) har värdet Door #
(Dörr nr) så är manöverpanelsläsaren inaktiverad, och dörrläsaren används för dubbel
autentisering.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Dual Authentication (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Dubbel autentisering)

5.1.12

Dual Authentication Duration (Tid för dubbel autentisering)
Standard: 20 sekunder
Val: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 eller 45 sekunder
När Dual Authentication (Dubbel autentisering) är aktiverat måste användarna ange en kod
och visa en kodnyckel (Kort eller kodbricka) inom denna tid.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Dual Authentication Duration (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Tid för dubbel autentisering)

5.1.13

Assign Door (Tilldela dörr)
Standard: No Door (Ingen dörr)
Selections (Val):
–

No Door (Ingen dörr) – ingen dörrstyrningsenhet är tilldelad till manöverpanelen.

–

Door 1 (Dörr 1) till Door 32 (Dörr 32, men 1–8 för B8512) – tilldela en dörrstyrningsenhet
till manöverpanelen genom att välja dess nummer.

Välj dörrstyrningsenhet (Door ##, dörr nr) som manöverpanelen använder för tilläggning av
kort/brickor och skärmen Close Door (Stäng dörr).
När den här dörrtilldelningsparametern har värdet No Door (Ingen dörr) visas texten NOT
READY (EJ REDO) på manöverpanelen när användaren försöker att lägga till en användare.
Innan en dörrstyrningsenhet tilldelats kan inte användarna tilldela kort/brickor med
manöverpanelen och kommandot Add/Edit User (Lägg till/redigera användare).
När en dörrstyrningsenhet inte har tilldelats till manöverpanelen kan användarna styra dörrar
med DOOR CONTROL-funktionerna för dörrstyrning.
Om Assign Door (Tilldela dörr) har värdet No Door (Ingen dörr) stängs följande av:
–

alternativet Cycle Door (Cirkulera dörr) i Passcode Enter Function
(Kodinmatningsfunktion),

–

alternativet Add Card (Lägg till kort) i kommandot Add/Change User (Lägg till/ändra
användare),

–

Dual Authentication (Dubbel autentisering).

Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Assign Door (Manöverpaneler > Manöverpanelstilldelningar >
Tilldela dörr)

5.1.14

Trouble Tone (Felton)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – panelövergripande feltoner avges och visuella indikeringar visas på
manöverpanelen.

–
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Panelövergripande feltoner avges för effekt, telefon, SDI-buss och SDI2-buss. De används inte
för sektionsfel eller summer vid fel.
Obs!
UL 864-krav för kommersiella brandlarm
Ställ in den här parametern på Yes (Ja) för att uppfylla UL864-kraven för kommersiella
brandlarmssystem.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Trouble Tone (Manöverpaneler > Manöverpanelstilldelningar
> Felton)

5.1.15

Entry Tone (Inpasseringston)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – den här manöverpanelen avger en inpasseringston under inpasseringstiden.

–

No (Nej) – manöverpanelen avger ingen inpasseringston.

Om en fördröjningssektion aktiveras i manöverpanelens områdesomfattning så startar
inpasseringstiden.
Om du vill undertrycka inpasseringstonen för en sektion ska du ange värdet Yes (Ja) för
parametern Points > Point Profile > Inpasseringston av, sidan 218 (Sektioner > Sektionsprofil >
Inpasseringston av).
Sätt parametern till Yes (Ja) i UL-installationer.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Entry Tone (Manöverpaneler > Manöverpanelstilldelningar >
Inpasseringston)

5.1.16

Exit Tone (Utpasseringston)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – manöverpanelen avger en utpasseringston under utpasseringstiden.

–

No (Nej) – manöverpanelen avger ingen utpasseringston.

Tillkoppling från en manöverpanel i vars omfattning områdestillkoppling ingår gör att
utpasseringstiden startar.
Om du vill undertrycka utpasseringstonen per område anger du värdet No (Nej) på parametern
Area Wide Parameters > Exit Tone (Områdesövergripande parametrar > Utpasseringston).
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Exit Tone (Manöverpaneler > Manöverpanelstilldelningar >
Utpasseringston)

5.1.17

Arm Area Warning Tone (Varningston för områdestillkoppling)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – när stängningsfönstret inleds avges en ljudsignal från manöverpanelen och en
varning visas.

–

No (Nej) – manöverpanelen avger ingen ton och ingen varning visas.

Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Arm Area Warning Tone (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelninar > Varningston för områdestillkoppling)
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Close Door Warning Tone (Varningston för dörrstängning)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – om en dörr hålls öppen längre än tiden i Shunt Time (Förbikopplingstid) avges
en varningston från manöverpanelen, och texten Close Door (Stäng dörr) visas.

–

No (Nej) – manöverpanelen avger ingen varningston och ingen uppmaning visas.

Parametern Access / Door / Extend Time (Förläng tid), sidan 262 (Åtkomst/dörr/förläng tid) för
dörren som tilldelats till manöverpanelen i parametern Assign Door (Tilldela dörr), sidan 128
(Tilldela dörr) måste ha ett värde större än noll.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Close Door Warning Tone (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Varningston vid dörrstängning)

5.1.19

Idle Scroll Lock (Ej rullning om oanvänd)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – om inte manöverpanelen används så rullar inte texten automatiskt vid tystade
larm eller felhändelser.

–

No (Nej) – låt text rulla automatiskt.

Obs!
UL 864-krav för kommersiella brandlarm
Ställ in den här parametern på Nej för att uppfylla UL864-kraven för kommersiella
brandlarmssystem.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Idle Scroll Lock (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Ej rullning om oanvänd)

5.1.20

Function Lock (Funktionslås)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – om knappen Bypass (Förbikoppla), Menu (Meny) eller Shortcuts (Genvägar)
trycks in måste en kod anges innan det går att fortsätta.

–

No (Nej) – det går att fortsätta utan kod.

Om parametern har värdet Yes (Ja) uppmanas användaren att ange en kod när de tryckt på
Bypass (Förbikoppla), Menu (Meny) eller Shortcuts (Genvägar). Det programmerade
innehållet i funktionslistan för denna manöverpanel filtreras efter användarens
behörighetsnivå. I funktionslistan visas bara det innehåll som användaren har behörighet till.
Om värdet är No (Nej) och användaren trycker på Bypass (Förbikoppla), Menu (Meny) eller
Shortcuts (Genvägar) visas allt innehåll som programmerats i menylistan för
manöverpanelsadressen oavsett användarens behörighet.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Function Lock (Manöverpaneler > Manöverpanelstilldelningar
> Funktionslås)

5.1.21

Abort Display (Stoppdisplay)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – på manöverpanelen visas ALARM NOT SENT (LARM EJ SKICKAT) om ett
inbrottslarm stoppas innan en larmrapport skickas.
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–

No (Nej) – texten ALARM NOT SENT (LARM EJ SKICKAT) visas inte på manöverpanelen.

Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Abort Display (Manöverpaneler > Manöverpanelstilldelningar
> Stoppdisplay)

5.1.22

Cancel Display (Avbrottsdisplay)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – manöverpanelen visar CANCELLED ALARM (LARM AVBRUTET) när ett
inbrottslarm avbryts.

–

No (Nej) – ingen text CANCELLED ALARM (LARM AVBRUTET) visas på manöverpanelen.

Om parametern har värdet Yes (Ja) måste värdet också vara Yes (Ja) i parametern Panel
Wide / Miscellaneous / Cancel Reports (Avbryt rapporter), sidan 85 (Panelövergripande /
övrigt / avbrottsrapporter).
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Cancel Display (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Avbrottsdisplay)

5.1.23

Nightlight Enable (Aktivera nattbelysning)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – belysningen tänds i manöverpanelsdisplayen och vid knappsatsen med lägsta
styrka när manöverpanelen inte används.

–

No (Nej) – belysningen i manöverpanelsdisplayen och vid knappsatsen är släckt när
manöverpanelen inte används.

Om parametern har värdet Yes (Ja) kan användarna slå på och av nattbelysningen via
manöverpanelen.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Nightlight Enable (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelning > Tänd nattbelysning)

5.1.24

Nightlight Brightness (Ljusstyrka hos nattbelysning)
Standard: 2
Selections (Val):
–

0 – nattbelysning av

–

1 till 6 – ju högre värde, desto starkare lyser nattbelysningen.

Den här parametern ställer in ljusstyrkan för manöverpanelsfunktionen Nightlight
(Nattbelysning).
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Nightlight Brightness (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Ljusstyrka hos nattbelysning)

5.1.25

Silence Keypress Tone (Tysta knappton)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – inga ljud avges när manöverpanelens knappar trycks in.

–

No (Nej) – ljud avges från manöverpanelen när knapparna trycks in.

Om parametern har värdet No (Nej) kan inte användarna stänga av knappljudet.
Om parametern har värdet Yes (Ja) kan inte användarna slå på knappljudet.
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Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Silence Keypress Tone (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Tysta knappton)

5.1.26

Show Date and Time (Visa datum och tid)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – datum och tid visas på manöverpanelen.

–

No (Nej) – datum eller tid visas inte på manöverpanelen.

Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Show Date and Time (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Visa datum och tid)

5.1.27

Keypad Volume (Manöverpanelsvolym)
Standard: 7
Val: 0 till 7
0 är lägsta volym.
7 är den högsta volymen.
Larm och andra toner med hög prioritet avges alltid med maximal volym.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Keypad Volume (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Manöverpanelsvolym)

5.1.28

Keypad Brightness (Ljusstyrka för manöverpanel)
Standard: 6
Val: 0 till 6
0 – minst ljus från manöverpanelsdisplayen.
6 – mest ljus från manöverpanelsdisplayen.
Användarna kan ställa in manöverpanelens ljusstyrka med manöverpanelen.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Keypad Brightness (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Manöverpanelens ljusstyrka)

5.1.29

Disable Presence Sensor (Inaktivera närvarosensor)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – inaktivera närvarosensor

–

No (Nej) – om närvarosensorn registrerar rörelser nära manöverpanelen sänks ljusstyrkan
hos manöverpanelen.

Bara pekskärmspanelerna B94x har närvarosensor.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Disable Presence Sensor (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Stäng av närvarosensor)

5.1.30

Disable Token Reader (Stäng av läsare för kodbricka)
Standard: Yes (Ja)
Val:
–

Yes (Ja) – stäng av läsaren för kodbrickor.

–

No (Nej) – slå på läsare för kodbrickor.

Bara pekskärmspanelerna B94x har läsare för kodbrickor.
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Om läsaren för kodbrickor stängs av så minskar strömförbrukningen.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Disable Token Reader (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Stäng av läsare för kodbrickor)

5.1.31

Enable Tamper Switch (Aktivera sabotagekontakt)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – aktivera sabotagekontakten.

–

No (Nej) – stäng av sabotagekontakten.

Den här parametern gäller bara för SDI-manöverpanelen och manöverpanelen B915.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Enable Tamper Switch (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Aktivera sabotagekontakt)

5.1.32

Feature Button Option (Alternativ för funktionsknapp)
Standard: Language Selection (Välj språk)
Selections (Val):
–

Language Selection (Välj språk) – användarna kan växla mellan centralapparatens förstaoch andraspråk med knappen.

–

Event Memory (Händelseminne) – användarna kan visa händelseminnet genom att trycka
på knappen.

Den här parametern konfigurerar funktionsknappen längst uppe till vänster på B94xpekskärmspaneler.
Plats i RPS-menyn
Keypads > SDI2 Keypad Assignments > Feature Button Option (Manöverpaneler > SDI2manöverpanelstilldelningar > Funktionsknappsalternativ)

5.1.33

Supervision (Övervakning)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – den här manöverpanelsadressen övervakas. Anslut bara en SDImanöverpanelsats till denna adress.

–

No (Nej) – den här manöverpanelsadressen övervakas inte. Du kan ansluta mer än en SDImanöverpanelssats till den här adressen.

Den här parametern gäller bara SDI-manöverpaneler. SDI2-manöverpaneler övervakas alltid.
Parametern Keypad Type (Manöverpanelstyp), sidan 123 (Manöverpanelstyp) måste alltid sättas
till en SDI-manöverpanel.
När den här parametern konfigureras till Ja och ett problem uppstår med manöverpanelen
eller SDI-bussen skapar centralapparaten en felhändelse av typen TROUBLE SDI ##.
SDI D125xRB-brandmanöverpaneler övervakas även om den här parametern är No
(Inaktiverad).
På SDI-manöverpaneler med samma adressinställning visas samma text, och samma toner
avges när knappar trycks in på en av dem.
SDI-felhändelser gäller alltid område 1, konto 1 oavsett till vilket område SDI-enheten är
tilldelad.
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Obs!
UL 864-krav för kommersiella brandlarm
Ställ in den här parametern på Yes (Ja) för att uppfylla UL864-kraven för kommersiella
brandlarmssystem.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Supervision (Manöverpaneler > Manöverpanelstilldelningar >
Övervakning)

5.1.34

Passcode [Esc] Option (Alternativ för kod)
Standard:
–

No (Nej) för manöverpanel 1 (SDI2-manöverpanel) och Yes (Ja) för alla andra.

Selections (Val):
–

Yes (Ja) – aktiva larm stängs av när en kod anges följt av [Esc]. Om kvitterade larm visas
så rensas displayen om en kod anges följt av [Esc].

–

No (Nej) – den sista siffran i koden tas bort om du anger en kod och sedan trycker på
[Esc]. Trycker du igen på [Esc] raderas en siffra i taget. När inga siffror finns kvar avslutas
proceduren om [Esc] trycks in igen.

Obs!
PANEL WIDE PARAMETERS > Miscellaneous > Passcode Length
(Panelövergripande parametrar > Övrigt > Kodlängd) måste ha värdet Disabled (Avstängd)
Om parametern PANEL WIDE PARAMETERS > Miscellaneous > Passcode Length
(Panelövergripande parametrar > Övrigt > Kodlängd) har värdet 3 Digits, 4 Digits, 5 Digits eller
6 Digits (3, 4, 5 respektive 6 siffror) är detta kodalternativ avstängt även om värdet är Yes
(Ja).
Om Passcode [Esc] Option (Kodalternativ) har värdet Yes (Ja) måste du sätta parametern
PANEL WIDE PARAMETERS > Miscellaneous > Passcode Length (Panelövergripande
parametrar > Övrigt > Kodlängd) till Disabled (Inaktiverad).
Plats i RPS-menyn
Keypads > Keypad Assignments > Passcode [Esc] Option (Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Kodalternativ [Esc])

5.2

Global Keypad Settings (Globala manöverpanelsinställningar)

5.2.1

A-key Response (Svar vid A-knapp)
Standard: No Response (Inget svar)
Selections (Val):
–

No Response (Inget svar) – ton för ogiltig knapp avges.

–

Manual Fire Alarm (Manuellt brandlarm) – en brandlarmshändelse skapas när användaren
håller in A och 1 samtidigt i 2 sekunder eller om användaren trycker CMD och sedan 7.

–

Custom Function (Anpassad funktion) – kör den valda anpassade funktionen när
användaren håller in A-knappen i 2 sekunder. Välj anpassad funktion med A-key Custom
Function (Anpassad funktion för A-knapp).
Valet av anpassad funktion gäller inte för B942-pekskärmspaneler.

Om parametern har värdet Manual Fire Alarm (Manuellt brandlarm) avges en larmhändelse
varje gång användaren trycker på motsvarande knappar, oavsett om tidigare larm har rensats
från displayen eller inte.
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Obs!
Manual Fire Alarm (Manuellt brandlarm) inkluderar CMD-7, sätt parametern Authority
Level/User Command 7 (behörighetsnivå/kommando 7) till "E"
Om A-svaret sätts till Manual Fire Alarm (Manuellt brandlarm) så sätts också CMD-7
(Kommando 7) till manuellt brandlarm. När användaren trycker på CMD och 7.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Global Keypad Settings > A-key Response (Manöverpaneler > Globala
manöverpanelsinställningar > A-svar).
Se
–

5.2.2

Plats i RPS-menyn, sidan 218

A-key Custom Function (Anpassad funktion för A)
Standard: Disabled (Inaktiverad)
Selections (Val):
–

B9512G: Disabled (Inaktiverad) eller Function 128 (Funktion 128) till Function 159
(Funktion 159)

–

B8512G: Disabled (Inaktiverad) eller Function 128 (Funktion 128) till Function 135
(Funktion 135)

Välj den anpassade funktion som körs när användaren håller in A i 2 sekunder.
Parametern A-key Response (A-svar) måste ha värdet Custom Function (Anpassad funktion).
Plats i RPS-menyn
Keypads > Global Keypad Settings > A-key Custom Function (Manöverpaneler > Globala
manöverpanelsinställningar > Anpassad funktion med A)

5.2.3

B-key Response (B-svar)
Standard: No Response (Inget svar)
Selections (Val):
–

No Response (Inget svar) – ton för ogiltig knapp avges.

–

Manual Medical Alarm, no alarm output (Manuellt medicinskt larm, ingen larmutgång) –
en medicinsk larmhändelse inträffar när användaren håller in B och 4 samtidigt i 2
sekunder. Larmutgången är inte aktiverad under den medicinska larmhändelsen.

–

Manual Medical Alarm, with alarm output (Manuellt medicinskt larm, med larmutgång) –
en medicinsk larmhändelse inträffar när användaren håller in B och 4 samtidigt i 2
sekunder. Larmutgången är aktiverad under den medicinska larmhändelsen.

–

Custom Function (Anpassad funktion) – kör den valda anpassade funktionen när
användaren håller in B-knappen i 2 sekunder. Välj anpassad funktion med B-key Custom
Function (Anpassad funktion för B-knapp).
Valet av anpassad funktion gäller inte för B942-pekskärmspaneler.

Om den här parametern har värdet Manual Medical Alarm, no alarm output (Manuellt
medicinskt larm, ingen larmutgång) eller Manual Medical Alarm, with output (Manuellt
medicinskt larm, med utgång) inträffar en larmhändelse när användaren trycker in
motsvarande knappar. Det gäller oavsett om tidigare larm rensats från displayen eller inte.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Global Keypad Settings > B-key Response (Manöverpaneler > Globala
manöverpanelsinställningar > B-svar).

5.2.4

B-key Custom Function (Anpassad funktion för B)
Standard: Disabled (Inaktiverad)
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Selections (Val):
–

B9512G: Disabled (Inaktiverad) eller Function 128 (Funktion 128) till Function 159
(Funktion 159)

–

B8512G: Disabled (Inaktiverad) eller Function 128 (Funktion 128) till Function 135
(Funktion 135)

Välj den anpassade funktion som körs när användaren håller in B i 2 sekunder.
Parametern B-key Response (B-svar) måste ha värdet Custom Function (Anpassad funktion).
Plats i RPS-menyn
Keypads > Global Keypad Settings > B-key Custom Function (Manöverpaneler > Globala
manöverpanelsinställningar > Anpassad funktion med B)

5.2.5

C-key Response (C-svar)
Standard: No Response (Inget svar)
Selections (Val):
–

No Response (Inget svar) – ton för ogiltig knapp avges.

–

Manual Panic Alarm, invisible and silent alarm output (Manuellt paniklarm, osynlig och
tyst larm) – skapar en paniklarmhändelse när användaren håller in C och 7 samtidigt i 2
sekunder eller när användarna trycker på CMD och sedan 9 (Kommando 9).
Händelsen visas inte på manöverpanelsdisplayen. Den tysta larmutgången aktiveras.

–

Manual Panic Alarm, visible with alarm output (Manuellt paniklarm, synligt med
larmutgång) – skapar en paniklarmhändelse när användaren håller in C och 7 samtidigt i 2
sekunder eller när användarna trycker på CMD och sedan 9 (Kommando 9).
Händelsen visas på manöverpanelsdisplayen. Larmutgången aktiveras.

–

Custom Function (Anpassad funktion) – kör den valda anpassade funktionen när
användaren håller in C-knappen i 2 sekunder. Välj anpassad funktion med C-key Custom
Function (Anpassad funktion för C-knapp).
Valet av anpassad funktion gäller inte för B942-pekskärmspaneler.

Om den här parametern har värdet Manual Panic Alarm, invisible and silent alarm output
(Manuellt paniklarm, osynligt och tyst larm) eller Manual Panic Alarm, visible with alarm
output (Manuellt paniklarm, synligt med larmutgång) inträffar en larmhändelse när användaren
trycker in motsvarande knappar. Det gäller oavsett om tidigare larm rensats från displayen
eller inte.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Global Keypad Settings > C-key Response (Manöverpaneler > Globala
manöverpanelsinställningar > C-svar).

5.2.6

C-key Custom Function (Anpassad funktion för C)
Standard: Disabled (Inaktiverad)
Selections (Val):
–

B9512G: Disabled (Inaktiverad) eller Function 128 (Funktion 128) till Function 159
(Funktion 159)

–

B8512G: Disabled (Inaktiverad) eller Function 128 (Funktion 128) till Function 135
(Funktion 135)

Välj den anpassade funktion som körs när användaren håller in C i 2 sekunder.
Parametern C-key Response (C-svar) måste ha värdet Custom Function (Anpassad funktion).
Plats i RPS-menyn
Keypads > Global Keypad Settings > C-key Custom Function (Manöverpaneler > Globala
manöverpanelsinställningar > Anpassad funktion med C)
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Manual Silent Alarm Audible on Comm Trouble (Manuellt tyst larm hörs vid
kommunikationsfel)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – larmsirenen aktiveras om en tyst larmrapport inte nått larmcentralen efter två
försök.

–

No (Nej) – larmsirenen aktiveras inte om en tyst larmrapport inte når larmcentralen.

Parametern verkställs när tysta larmhändelser skapas med C på manöverpanelen eller ett
panikkommando från en RADION keyfob.
Om värdet är Yes (Ja) startas larmsirenen under tiden i Burg Bell (Inbrottssiren) minus tiden
för de två försöken att skicka den tysta larmrapporten. Timern Burg Bell (Inbrottssiren) startas
när den tysta larmhändelsen skapas.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Global Keypad Settings > Manual Silent Alarm Audible on Comm Trouble
(Manöverpaneler > Globala manöverpanelsinställningar > Manuellt tyst larm hörs vid
kommunikationsfel)

5.2.8

Comm Trouble Options (Alternativ för kommunikationsfel)
Standard: Comm Troubles are Audible and Visible (Visuella signaler och ljudsignaler vid
kommunikationsfel)
Selections (Val):
–

Comm Troubles are Silent and Invisible (Kommunikationsfel tysta och osynliga) –
kommunikationsfelshändelser visas vid manöverpaneler och varningsljud avges.

–

Comm Troubles are Audible and Visible (Kommunikationsfel hörs och syns) –
kommunikationsfel indikeras inte med ljud eller visuella signaler vid manöverpanelerna.
Ingen felton avges.

Obs!
Enable trouble tone for each keypad (Aktivera felton för varje manöverpanel)
Använd parametern Trouble Tone (Felton), sidan 128 (Felton) i Keypad Assignments
(Manöverpanelstilldelningar) om du vill aktivera panelövergripande feltoner (inklusive
kommunikationsfel) för enskilda manöverpaneler. Standardvärdet på parametern Trouble
Tone (Felton) är No (Nej) för alla manöverpaneler – inga ljud avges vid panelövergripande fel.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Global Keypad Settings > Comm Trouble Sound Options (Manöverpaneler > Globala
manöverpanelsinställningar > Alternativ för ljud vid kommunikationsfel)

5.3

Global Wireless Keyfob (Global trådlös nyckeltagg)

5.3.1

Keyfob Function A Custom Function (Anpassad funktion för A på
nyckeltagg)
Standard: Disabled (Inaktiverad)
Selections (Val):
–

B9512G: Disabled (Inaktiverad) eller Function 128 (Funktion 128) till Function 159
(Funktion 159)

–

B8512G: Disabled (Inaktiverad) eller Function 128 (Funktion 128) till Function 135
(Funktion 135)

Välj den anpassade funktion som körs när användaren trycker på A-funktionsknappen på
RADION-nyckeltaggar.
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Plats i RPS-menyn
Keypads > Global Wireless Keyfob > Keyfob Function A Custom Function (Manöverpaneler >
Global trådlös nyckeltagg > Anpassad funktion för A på nyckeltagg)

5.3.2

Keyfob Function B Custom Function (Anpassad funktion för B på
nyckeltagg)
Standard: Disabled (Inaktiverad)
Selections (Val):
–

B9512G: Disabled (Inaktiverad) eller Function 128 (Funktion 128) till Function 159
(Funktion 159)

–

B8512G: Disabled (Inaktiverad) eller Function 128 (Funktion 128) till Function 135
(Funktion 135)

Välj den anpassade funktion som körs när användaren trycker på B-funktionsknappen på
RADION-nyckeltaggar.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Global Wireless Keyfob > Keyfob Function B Custom Function (Manöverpaneler >
Global trådlös nyckeltagg > Anpassad funktion för B på nyckeltagg)

5.3.3

Keyfob Panic Options (Alternativ för panik på nyckeltagg)
Standard: Panic response disabled (Paniksvar inaktiverat)
Selections (Val):
–

Panic response disabled (Paniksvar inaktiverat) – centralapparaten ignorerar
panikknappstryckningar från alla nyckeltaggar.

–

Audible panic response enabled (Ljudpaniksvar aktiverat) – när användaren trycker in en
panikknapp på nyckeltaggen skapar centralapparaten en nyckeltaggspanikhändelse.
Samtidigt indikeras larmet visuellt och med ljud vid manöverpanelerna och
larmsirenutgången aktiveras.

–

Silent panic response enabled (Tyst paniksvar aktiverat) – om användarna trycker på en
panikknapp på en nyckeltagg skapar centralapparaten en tyst nyckeltaggarmhändelse och
aktiverar hotlägesutgången. Manöverpanelerna förblir tysta och visar inte larmet.

När larmsirenutgången är aktiv skapas en stopphändelse när larmet tystas.
Om hotlägesutgången är aktiv skapas en stopphändelse när larmet kvitteras.
Funktionen Alarm Abort (Stoppa larm) påverkar inte tysta eller ej tysta nyckeltaggpaniklarm.
Centralapparaten skapar inga återställningshändelser för nyckeltaggpaniklarmhändelser av
något slag.
Plats i RPS-menyn
Keypads > Wireless keyfob > Keyfob Panic Options (Manöverpaneler > Trådlös manöverpanel >
Panikalternativ för nyckeltagg)
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Custom Functions (Anpassade funktioner)
Använd parametrarna i det här avsnittet för att konfigurera anpassade funktioner.
B9512G har stöd för 32 anpassade funktioner.
B8512G har stöd för 8 anpassade funktioner.

6.1

Custom Function Text (first language) (Anpassad funktionstext
(förstaspråk))
Standard: Function ### (Funktion x)
Val: Upp till 18 tecken (text, siffror, mellanslag och symboler).
Ange text som identifierar den anpassade funktionen vid manöverpanelerna.
Plats i RPS-menyn
Custom Function > Custom Function Text (Anpassad funktion > Text för anpassad funktion)

6.2

Custom Function Text (Second language) (Text för anpassad
funktion (Andraspråk))
Standard: (tomt)
Val: Upp till 18 tecken (text, siffror, mellanslag och symboler).
Ange text som identifierar den anpassade funktionen vid manöverpanelerna.
Plats i RPS-menyn
Custom Function > Custom Function Text (Second language) (Anpassad funktion > Text för
anpassad funktion (Andraspråk))

6.3

Functions (Funktioner)
Standard: Not in Use (Används inte)
Val: Se listan nedan.
Använd parametrarna Function 1 till Function 6 (Funktion 1 till Funktion 6) för att tilldela upp
till sex funktioner till en anpassad funktion.
Dubbelklicka på fälten Function 1 (Funktion 1) till Function 6 (Funktion 6) om du vill öppna
dialogrutan för val av funktion. En del funktioner kräver att du konfigurerar en eller två
parametrar. Om du exempelvis väljer funktionen Disarm (Frånkoppla) anger du i parameter 1
vilka områden som ska frånkopplas.
Obs!
När en anpassad funktion körs så utförs de tilldelade funktionerna 1–6 i nummerordning
Centralapparaten kör funktionerna som tilldelats till en anpassad funktion i tur och ordning.
Panelen startar funktionerna omedelbart efter att den föregående funktionen startades. Den
väntar inte på att föregående funktioner ska avslutas.
Använd funktionsvalet Delay (Fördröjning) om du vill skapa en fördröjning mellan
starttidpunkterna för två funktioner. Parameter 1 konfigurerar fördröjningstiden (1–90
sekunder).
Om du exempelvis vill växla utgången i slutet av en Part On Delay (Fördröjning del på) med en
utpasseringsfördröjning på 30 sekunder sätter du värdet på Function 1 (Funktion 1) till ”Part
On Delay” (Fördröjning del på), Function 2 (Funktion 2) på ”Delay” (Fördröjning) med ett
värde på parameter 1 över 30 sekunder. Sätt sedan funktion 3 på ”Toggle Output” (Växla
utgång).
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Obs!
Särskilda regler för Special Force Arm / Bypass Max (Forcerad specialtillkoppling/max.
förbikoppling) för tillkoppling med anpassade funktioner
Om en anpassad funktion innehåller en tillkopplingsfunktion (All On Delay, All On Instant, Part
On Instant, Part On Delay) gäller särskilda regler för gränsen Force Arm/Bypass Max (Forcera
tillkoppling/förbikoppling max)., sidan 105 (Forcera tillkoppling/förbikoppling max) för
aktiverade sektioner.
Om en användare aktiverar den anpassade funktionen från en manöverpanel via en genväg
eller funktionsknapp, från en RF-nyckeltagg eller genom att visa sitt kort eller en kodbricka för
läsaren eller manöverpanelen,
och den anpassade funktionen kräver en kod (funktionen Custom Function (Anpassad
funktion), sidan 172 = P)
så använder centralapparaten gränsen Force Arm / Bypass Max (Forcerad tillkoppling/
förbikoppling max) för aktiverade sektioner. Om antalet aktiva sektioner överskrider gränsen
Force Arm/Bypass Max (Forcera tillkoppling/förbikoppling max) så misslyckas funktionen, och
centralapparaten tillkopplar inte området. Manöverpanelerna indikerar inte den misslyckade
funktionen. Centralapparaten inkluderar användarnumret i tillkopplingshändelsen (i
historikloggar och rapporter).
Om en användare aktiverar den anpassade funktionen från en manöverpanel via en genväg
eller funktionsknapp, från en RF-nyckeltagg eller genom att visa sitt kort eller en kodbricka för
läsaren eller manöverpanelen,
och den anpassade funktionen inte kräver någon kod (funktionen Custom Function (Anpassad
funktion), sidan 172 = E)
så använder centralapparaten gränsen Force Arm / Bypass Max (Forcerad tillkoppling/
förbikoppling max) för aktiverade sektioner. Om antalet aktiva sektioner överskrider gränsen
Force Arm/Bypass Max (Forcera tillkoppling/förbikoppling max) så misslyckas funktionen, och
centralapparaten tillkopplar inte området. Manöverpanelerna indikerar inte den misslyckade
funktionen. Centralapparaten inkluderar inget användarnummer i tillkopplingshändelsen (i
historikloggar och rapporter).
Om en anpassad funktion aktiveras av en schemalagd händelse, en sektion eller genom
automation så tillämpar centralapparaten inte gränsen Force Arm/Bypass Max (Forcera
tillkoppling/förbikoppla max) för aktiverade sektioner. Centralapparaten tillkopplar alla
aktiverade sektioner, även om gränsen Force Arm/Bypass Max (Forcera tillkoppling/
förbikoppla max) överskrids.
FUNKTION:
Not In Use (Används inte) – funktionen är inaktiverad och inga funktioner utförs efter den.
All On Delay (Alla på, fördröjd), sidan 248 (Alla på, fördröjd)
All On Instant (Alla på, direkt), sidan 248 (Alla på, direkt)
Part On Delay (Del på, fördröjd), sidan 248 (Del på, fördröjd)
Part On Instant (Del på, direkt), sidan 248 (Del på, direkt)
Disarm (Frånkoppla), sidan 249 (Frånkoppla)
Extend Close (Förläng stängning), sidan 249 (Förläng stängning)
Bypass a Point (Förbikoppla sektion), sidan 249 (Förbikoppla sektion)
Unbypass a Point (Stäng av förbikoppling av sektion), sidan 249 (Stäng av förbikoppling av
sektion)
Unbypass All Points (Återställ förbikoppling av alla punkter), sidan 249 (Stäng av förbikoppling,
alla sektioner)
Reset Sensors (Återställ detektorer), sidan 249
Turn Output On (Slå på utgång), sidan 249 (Slå på utgång)
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Turn Output Off (Stäng av utgång), sidan 250 (Stäng av utgång)
Toggle Output (Växla utgång), sidan 250 (Växla utgång)
One-Shot Output (Utgång en gång), sidan 250 (Utgång en gång)
Reset All Outputs (Återställ alla utgångar), sidan 250 (Återställ alla utgångar)
Delay (Fördröjning), sidan 250
Cycle Door (Cirkulera dörr), sidan 250
Unlock Door (Lås upp dörr), sidan 250 (Lås upp dörr)
Lock Door (Lås dörr), sidan 250 (Lås dörr)
Secure Door (Säkra dörr), sidan 250 (Säkra dörr)
Access Ctrl Level (Åtkomstkontrollnivå), sidan 250 (Åtkomstkontrollnivå)
Access Granted Events (Händelser för godkänd åtkomst), sidan 251 (Händelser för godkänd
åtkomst)
Access Denied Events (Händelser för nekad åtkomst), sidan 251 (Händelser för nekad åtkomst)
Answer RPS (Svara RPS), sidan 251
Contact RPS (Kontakta RPS), sidan 251 (Kontakta RPS)
Contact RPS User Port (Kontakta RPS användare port), sidan 251 (Kontakta RPS användare port)
Send Status Report (Skicka statusrapport), sidan 251 (Skicka statusrapport)
Send Test Report (Skicka testrapport), sidan 252 (Skicka testrapport)
Send Test on Off Normal (Skicka test om onormal), sidan 253 (Skicka test om onormal)
Go to Area (Gå till område), sidan 254
Watch On (Övervakning på), sidan 254 (Övervakning på)
Watch Off (Övervakning av), sidan 254 (Övervakning av)
Show Date & Time (Visa datum och tid), sidan 254 (Visa datum och tid)
Sound Watch Tone (Avge övervakningston), sidan 254 (Avge övervakningston)
Set Keypad Volume (Ange manöverpanelsvolym), sidan 254 (Ange manöverpanelsvolym)
Set Keypad Brightness (Ange manöverpanelsljusstyrka), sidan 254 (Ange
manöverpanelsljusstyrka)
Trouble Silence (Tysta fel), sidan 254
Alarm Silence (Tysta larm), sidan 255 (Tysta larm)
Plats i RPS-menyn
Custom Function > Function 1-6 (Anpassad funktion > Funktion 1–6)
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Snabbmeny

7.1

Funktion
Standard:
–

Snabbmenyalternativ 1: All On Selected Area (Alla på i valt område)

–

Snabbmenyalternativ 2: Off Select Area (Av i valt område)

–

Snabbmenyalternativ 3: View Point Status (Visa sektionsstatus)

–

Snabbmenyalternativ 4: Reset Sensors (Nollställ detektorer)

–

Snabbmenyalternativ 5: Change Watch Mode (Ändra övervakningsläge)

–

Snabbmenyalternativ 6: Brightness (SDI2) / Dim (SDI) (Ljusstyrka (SDI2)/dimning (SDI))

–

Snabbmenyalternativ 7:

–

Snabbmenyalternativ 8: View Log (Visa logg)

–

Snabbmenyalternativ 9–32: Inaktiverade

Volume (SDI2) / Dim (SDI) (Volym (SDI2)/dimning (SDI))

Val: Se tabellen nedan.
Använd den här parametern för att tilldela funktioner till menyalternativ.
Välj funktionen i listrutan i dialogrutan som visas när du dubbelklickar på en cell i kolumnen
Function (Funktion) och bredvid funktionen i avsnittet User Configuration
(Användarkonfiguration).
Alla anpassade funktioner som stöds visas ordning efter Custom Function Text (first language)
(Anpassad funktionstext (förstaspråk)), sidan 139 (Text för anpassad funktion).
Det finns ingen gräns för hur många gånger en specifik funktion får tilldelas till menyn. På så
sätt kan du tilldela samma funktion vid olika manöverpaneler, så att de visas i olika ordningar
beroende på område.
Funktion

Funktion

Funktion

Inaktiverat alternativ

Invisible Walk Test (Osynligt

Set Panel Time (Ställ in

All On Delay (Alla på,

gångtest)

paneltid)

fördröjd)

Send Test Report (Skicka

Show Date/Time (Visa datum

All On Instant (Alla på, direkt) testrapport)

och tid)

All On Select Area (Alla på,

Display Revisions (Visa

Change Skeds (Ändra

välj område)

ändringar)

schemalagda händelser)

Part On Delay (Del på,

RPS Answer (RPS-svar)

Brightness (SDI2) / Dim (SDI)

fördröjd)

RPS via Network (RPS via

(Ljusstyrka (SDI2)/tona ner

Part On Instant (Del på,

nätverk)

(SDI))

direkt)

RPS via Network, Change

Volume (SDI2) / Dim (SDI)

Part On Select Area (Del på,

Port (RPS via nätverk, ändra

(Volym (SDI2)/tona ner (SDI))

välj område)

port)

Keypad Nightlight

Off (Av)

RPS via Phone (RPS via

(Nattbelysning för

Off Select Area (Av, välj

telefon)

manöverpanel)

område)

Go to Area (Gå till område)

Silence Key Tone (Tysta

Extend Close (Förläng

Update Firmware (Uppdatera

knappton)

stängning)

fast programvara)

View Event Memory (Visa

Bypass a Point (Förbikoppla

View Service Bypassed (Visa

händelseminne)

sektion)

service förbikopplad)

Delete Event Memory (Radera

Unbypass a Point (Stäng av

Cycle Door (Cirkulera dörr)

händelseminne)

förbikoppling av sektion)

Unlock Door (Lås upp dörr)

View Log (Visa logg)

View Area Status (Visa

Lock Door (Lås dörr)

A Key Alarm (Fire) (A-

områdesstatus)

Secure Door (Säkra dörr)

knapplarm (brand))
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Funktion

Funktion

Funktion

View Point Status (Visa

Change Passcode (Ändra

B Key Alarm (Medical) (B-

sektionsstatus)

kod)

knapplarm (Medicinskt))

Send Status Report (Skicka

Add User (Lägg till

C Key Alarm (Silent/Panic)

statusrapport)

användare)

(C-knapplarm (tyst/panik))

Reset Sensors (Återställ

Edit User (Redigera

Fire Alarm Silence (Tysta

detektorer)

användare)

brandlarm)

Change Output State (Ändra

Delete User (Radera

Fire Trouble Silence (Tysta

utgångstillstånd)

användare)

fellarm)

Fire Walk Test

Change Watch Mode (Ändra

Fire Detector Reset (Återställ

(Brandgångstest)

övervakningsläge)

branddetektor)

Intrusion Walk Test

Set Panel Date (Ställ in

Fire Annunciator Reset

(Inbrottsgångtest)

paneldatum)

(Återställ brandsignalmodul)

Service Walk Test

Fire Keypad Mute (Tysta

(Servicegångtest)

brandmanöverpanel)
Fire Reset (Återställ
brandlarm)
Fire Drill (Brandövning)
Function ### (Funktion x,
128–159)

Plats i RPS-menyn
Snabbmeny > Funktion
Not In Use (Används inte) – funktionen är inaktiverad och inga funktioner utförs efter den.
All On Delay (Alla på, fördröjd), sidan 248 (Alla på, fördröjd)
All On Instant (Alla på, direkt), sidan 248 (Alla på, direkt)
Part On Delay (Del på, fördröjd), sidan 248 (Del på, fördröjd)
Part On Instant (Del på, direkt), sidan 248 (Del på, direkt)
Disarm (Frånkoppla), sidan 249 (Frånkoppla)
Extend Close (Förläng stängning), sidan 249 (Förläng stängning)
Bypass a Point (Förbikoppla sektion), sidan 249 (Förbikoppla sektion)
Unbypass a Point (Stäng av förbikoppling av sektion), sidan 249 (Stäng av förbikoppling av
sektion)
Unbypass All Points (Återställ förbikoppling av alla punkter), sidan 249 (Stäng av förbikoppling,
alla sektioner)
Reset Sensors (Återställ detektorer), sidan 249
Turn Output On (Slå på utgång), sidan 249 (Slå på utgång)
Turn Output Off (Stäng av utgång), sidan 250 (Stäng av utgång)
Toggle Output (Växla utgång), sidan 250 (Växla utgång)
One-Shot Output (Utgång en gång), sidan 250 (Utgång en gång)
Reset All Outputs (Återställ alla utgångar), sidan 250 (Återställ alla utgångar)
Delay (Fördröjning), sidan 250
Cycle Door (Cirkulera dörr), sidan 250
Unlock Door (Lås upp dörr), sidan 250 (Lås upp dörr)
Lock Door (Lås dörr), sidan 250 (Lås dörr)
Secure Door (Säkra dörr), sidan 250 (Säkra dörr)
Access Ctrl Level (Åtkomstkontrollnivå), sidan 250 (Åtkomstkontrollnivå)
Access Granted Events (Händelser för godkänd åtkomst), sidan 251 (Händelser för godkänd
åtkomst)
Access Denied Events (Händelser för nekad åtkomst), sidan 251 (Händelser för nekad åtkomst)
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Answer RPS (Svara RPS), sidan 251
Contact RPS (Kontakta RPS), sidan 251 (Kontakta RPS)
Contact RPS User Port (Kontakta RPS användare port), sidan 251 (Kontakta RPS användare port)
Send Status Report (Skicka statusrapport), sidan 251 (Skicka statusrapport)
Send Test Report (Skicka testrapport), sidan 252 (Skicka testrapport)
Send Test on Off Normal (Skicka test om onormal), sidan 253 (Skicka test om onormal)
Go to Area (Gå till område), sidan 254
Watch On (Övervakning på), sidan 254 (Övervakning på)
Watch Off (Övervakning av), sidan 254 (Övervakning av)
Show Date & Time (Visa datum och tid), sidan 254 (Visa datum och tid)
Sound Watch Tone (Avge övervakningston), sidan 254 (Avge övervakningston)
Set Keypad Volume (Ange manöverpanelsvolym), sidan 254 (Ange manöverpanelsvolym)
Set Keypad Brightness (Ange manöverpanelsljusstyrka), sidan 254 (Ange
manöverpanelsljusstyrka)
Trouble Silence (Tysta fel), sidan 254
Alarm Silence (Tysta larm), sidan 255 (Tysta larm)

7.2

Set/Clear all (Ställ in/rensa alla)
Standard: Set/Clear All (Ställ in/rensa alla)
Val: Adress 1–32
Använd den här parametern för att aktivera eller inaktivera funktioner vid alla adresser.
Plats i RPS-menyn
Snabbmeny > Set/Clear All (Ställ in/rensa alla)

7.3

Address # (Adress x)
Standard: Yes (Ja), snabbmeny 1–8
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – inkludera i menyn för manöverpaneler med denna adressinställning.

–

No (Nej) – inkludera inte i menyn.

Plats i RPS-menyn
Snabbmeny > Address # (Adress x) – B6512: 1 till 12, B5512 och B4512: 1 till 8, B3512: 1 till 4
Snabbmeny > Address # (Adress x) – B9512: 1 till 32, B8512: 1 till 16
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Utgångsparametrar
Utgångar tillhandahåller potentialfria utgångar (Normalt öppen/stängd) för LED-signalering
och andra tillämpningar, samt potentialutgångar (12 V DC på/av) för grundläggande
larmsystemfunktioner (exempelvis sirenaktivering, detektoråterställning med mera).
Tillämpningarna är oändliga men främst används utgångar för att ge systemet fler funktioner
och möjlighet att utföra utgångsfunktioner.
Utgångstyper
–

Panelövergripande utgångar: Används för att tillhandahålla utgångar för indikeringar på
alla paneler. Utgångarna kan användas för uppmärksamhetssignaler och indikera
systemövergripande fel för strömförsörjning, telefoni eller sammanfattningar av larm, fel
och övervakningshändelser på centralapparaten.

–

Områdesutgångar: De här utgångarna används för att signalera per område som utgången
tillhör. Ett område kan ha egna siren- och detektoråterställningsindikeringar. Utgångar
kan också användas för att indikera områdets kopplingsstatus och ifall forcerad
tillkoppling eller andra onormala händelser har inträffat.

–

Inbyggda utgångar: Det finns 2 inbyggda utgångar med 12 V DC som tillhandahåller ström
när de aktiveras via centralapparaten. Utgångarna är programmerade från fabrik som
utgång A(1), B(2) och C(3). Vanligen används utgång A(1) för sirenen, utgång B(2) för
alternativ larmutgång (exempelvis en annan siren) och utgång C(3) för
detektoråterställning.

–

Externa utgångar: B9512G-centralapparaten kan också styra upp till 472 potentialfria Cutgångar om upp till 59 B308 OctoOutput-moduler har installerats (tillval). B8512Gcentralapparaten stöder upp till 72 potentialfria C-utgångar om 9 B308 OctoOutputmoduler (tillval) har installerats. De här utgångarna används för områdesutgångar,
panelövergripande utgångar och utgångar för individuella sektionsfel.

Utgång följer sektionen
Utgångar kan också ställas in att bli aktiverade om en sektion programmerad för Output
Response Type (Utgångssvarstyp) i sektionsprofilavsnittet är onormal eller larmar.
Output Reports (Utgångsrapporter)
Om utgångsaktivitet rapporteras till mottagaren (se routing) rapporteras inbyggda utgångar så
här: A(1) = 253, B(2) = 254, C(3) = 255 – övriga rapporterar som 001 till 58. Utgångsrapporten
är Relay Set Output #rrrr (Relä sätt utgång x) om utgången är påslagen och Relay Set Output
#rrrr (Relä sätt utgång x) om utgången är avstängd. Utgångsrapporter lagras också i
centralapparatens minneslogg.
Kontrollera utgångar
Som tidigare sagts kan utgångar aktiveras vid händelser som inträffar i centralapparaten.
Utgångar kan även styras av användaren med funktionen [CHG OUTPUT?] (ÄNDRA UTGÅNG?),
schemalagda påslagningar/avstängningar av utgångar samt via RPS.
Det är viktigt att du läser följande programmeringstips, kommentarer och tillämpningar innan
du programmerar utgångarna.
Obs!
Försök inte att använda CHG OUTPUTS? (ÄNDRA UTGÅNG?) för att koppla om utgångar som
reserverats för specialfunktioner. Områdes- och centralapparatsövergripande
utgångsfunktioner är specialfunktioner. Detsamma gäller utgångar tilldelade till KP# Entr Key
Rly (Inpassering via manöverpanel) och Output Response Type (Utgångssvarstyp).
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Utgång C är alltid påslagen. Om någon annan utgång tilldelas utgång C så stängs den av. När
utgång C är programmerad för att återställa detektorer kommer strömförsörjningen alltid från
AUX-kontakten på centralapparaten, och utgång C utgör en gemensam väg. Utgång C stänger
av den gemensamma anslutningen under en detektoråterställning.
Kontrollera utgångsstatusen efter omprogrammering eller återställning av centralapparaten.
Alla utgångar stängs av när centralapparaten återställs. Vissa utgångsfunktioner kontrolleras av
centralapparaten varje minut, och rätt status ställs in igen efter återställningen. Andra
utgångar måste ställas in manuellt till rätt läge med hjälp av funktionen Change Output (Ändra
utgång) (MENY 32).
De här utgångsfunktionerna återgår till rätt tillstånd inom en minut:
Fire Bell (Brandsiren)

Area Fault (Områdesfel)

Part On Fault (Del på

Summary Fire

Summary Alarm

aktiverat)

(Sammanfattning av brand)

(Sammanfattning larm)

Nätanslutningsfel

Summary Trouble

Phone Fail (Fel på

Communications Fail

(Sammanfattning av fel)

telefonlinje)

(Kommunikationsfel)

Silent Alarm (Tyst larm)

Watch Mode

Reset Sensors (Återställ

Summary SupFire

(Övervakningsläge)

detektorer)

(Sammanfattning undertryck

Alarm Bell (Larmsiren)

Battery Trouble (Batterifel)

brand)

Area Armed (Område

Summary SupBurg

Summary Fire Tbl

tillkopplat)

(Sammanfattning undertryck

(Sammanfattning brand

inbrott)

tabell)
De här utgångsfunktionerna behöver återställas manuellt med funktionen Change Output
(Ändra utgång):
Fail To Close (Kunde inte stänga)

Force Armed (Forcerad tillkoppling)

Duress (Hotläge)

Log % Full (Loggen % full)

8.1

Area Wide Outputs (Områdesövergripande utgångar)

8.1.1

Alarm Bell (Larmsiren)
Standard: 1
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Den här utgången aktiveras när en inbrottssektion som tillhör området larmar. Den aktiveras
också för manöverpanelslarm (ej brand) och nyckeltagglarm som konfigurerats att starta
larmsirenen.
Utgången aktiveras under tiden som anges i parametern Burg Time (Inbrottstid), sidan 112
(Inbrottstid). Utgången följer ordningen som angetts i parametern Burg Pattern
(Inbrottsmönster), sidan 113 (Inbrottsmönster). Parametern Silent Alarm (Tyst larm), sidan 150
(Tyst siren) måste ha värdet No (Nej) om sirenen ska ringa vid larm.
Obs!
SIA CP-01 Requirement (Krav enligt SIA CP-01)
Ställ in ett annat värde än 0 för varje område om du vill följa standarden SIA CP-01 för
falsklarmsreducering. Se SIA CP-01-verifiering för mer information.
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Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Area Wide Outputs > Alarm Bell (Utgångsparametrar >
Områdesövergripande utgångar > Larmsiren)

8.1.2

Fire Bell (Brandsiren)
Standard: 1
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Den här larmsirenutgången aktiveras när en brandsektion som tillhör området larmar. Den
aktiveras även för manöverpanelsbrandlarm och brandövningar.
Utgången aktiveras under tiden som anges i parametern Fire and Gas Time (Brand- och
gastider), sidan 111 (Brandtid). Utgången följer ordningen som anges i parametern Fire
Pattern (Brandmönster).
Obs!
UL 864-krav
Programmera parametern med ett relä om du vill följa standarden UL 864 för kommersiella
brandsystem.
Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Area Wide Outputs > Fire Bell (Utgångsparametrar >
Områdesövergripande utgångar > Brandsiren)

8.1.3

Reset Sensors (Återställ detektorer)
Standard: 3 (UTGÅNG C)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången som du anger här aktiveras i fem sekunder när användaren startar funktionen Reset
Sensors (Återställ detektorer) eller ett brandgångstest utförs.
När en utgång tilldelas till Reset Sensors (Återställ detektorer) för två eller fler områden måste
du ställa in parametrarna nedan. Om du inte gör det kan felhändelser skapas för sektioner
med parametern Resettable (Kan återställas), sidan 226 (Kan återställas) aktiverad.
–

Scope (Omfattning), sidan 124 (Omfattning) för manöverpanelen måste bestå av alla
områden som delar utgången.

–

Användaren måste ha behörighet att Reset Sensors (Återställ detektorer), sidan 183 i alla
områden som har utgången.

–

Restart Time (Omstartstid), sidan 107 (Omstartstid) måste ställas in på samma antal
sekunder för alla områden som har utgången.

Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Area Wide outputs > Reset Sensors (Utgångsparametrar >
Områdesövergripande utgångar > Återställ detektorer)

8.1.4

Fail to Close/Part On Armed (Kunde inte stänga/del på tillkopplad)
Standard: 0 (Inaktiverad).
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:
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Om parametern Part On Output (Utgång del på) har värdet No (Nej) aktiveras den här
utgången med Fail to Close / Part On Armed (Kunde inte stänga/del på tillkopplad) när
stängningsfönstret löper ut för området. Den förblir aktiverad till midnatt, tills ett annat
stängningsfönster startas eller centralapparaten återställs.
Om parametern Part On Output (Del på utgång) har värdet Yes (Ja) aktiveras den här
utgången med Fail to Close / Part On Armed (Misslyckad stängning/del på tillkopplad) när alla
områden som tillhöra samma utgång tillkopplas med Part On Instant (Del på direkt) eller Part
On Delayed (Del på fördröjning).
Se Part On Output (Del på utgång), sidan 91 (Del på fördröjning).
Använd parametern Early Area Armed Output (Tidig områdestillkopplad utgång), sidan 92 (Tidig
områdestillkopplad utgång) om du vill välja om en Part On Delayed-utgång (Del på aktiverad)
aktiveras i början av utpasseringstiden eller i slutet av den. Om standardvärdet används
aktiveras utgången i slutet av utpasseringstiden.
Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Area Wide Outputs > Fail to Close/Part On (Utgångsparametrar >
Områdesövergripande utgångar > Misslyckad stängning/del på)

8.1.5

Force Armed (Forcerad tillkoppling)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Den här utgången aktiveras när forcerad tillkoppling av området sker. Den förblir aktiverad tills
området frånkopplas eller centralapparaten återställs. Utgången aktiveras inte vid forcerad
partiell tillkoppling med Part On (Del på).
Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Area Wide Outputs > Force Armed (Utgångsparametrar >
Områdesövergripande utgångar > Forcerad tillkoppling)

8.1.6

Watch Mode (Övervakningsläge)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Den här utgången aktiveras när en Watch Point (Övervakningssektion) aktiveras, Watch Mode
(Övervakningsläge) är aktiverat och området frånkopplas
Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Area Wide Outputs > Watch Mode (Utgångsparametrar >
Områdesövergripande utgångar > Övervakningsläge)

8.1.7

Area Armed (Område tillkopplat)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången aktiveras när det området är aktiverat med All On (Alla på).
Om flera områden använder samma utgång, aktiveras utgången när alla områden har
tillkopplats. Den inaktiveras när det första området frånkopplas.
Utgången förblir aktiverad tills området är avstängt (frånkopplat). Området inaktiveras inte
under inpasseringstiden.
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Använd parametern Early Area Armed Output (Tidig områdestillkopplad utgång), sidan 92 (Tidig
områdestillkopplad utgång) om du vill välja om en Area Armed-utgång (Områdestillkopplad)
aktiveras i början av utpasseringstiden eller i slutet av den. Om standardvärdet används
aktiveras utgången i slutet av utpasseringstiden.
Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Area Wide Outputs > Area Armed (Utgångsparametrar >
Områdesövergripande utgångar > Områdestillkopplad)

8.1.8

Area Off (Område av)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången som anges här aktiveras när området ändras från All On (Alla på – med eller utan
fördröjning) till Part On (Del på) eller Part Off (Del av).
När området ändras från Part On (Del på) eller Off (Av) till All On (Alla på) inaktiveras
utgången.
Om samma utgång används för flera områden så inaktiveras den när alla områden är All On
(Alla på). När det första området blir Off (Av – frånkopplat) eller Part On (Del på) så aktiveras
utgången.
Om parametern Early Area Armed Output (Tidig områdestillkopplad utgång), sidan 92 (Tidig
områdestillkopplad utgång) har värdet No (Nej) inaktiveras den här Area Off-utgången
(Område av) till slutet på inpasseringstiden. Om parametern Early Area Armed Output (Tidig
områdestillkopplad utgång) har värdet Yes (Ja) inaktiveras Area Off Output (Område avutgång) så snart utpasseringstiden startas och området tillkopplas som All On (Alla på).
Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Area Wide Outputs > Area Off (Utgångsparametrar >
Områdesövergripande utgångar > Område av)

8.1.9

Area Fault (Områdesfel)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången aktiveras när en inre eller inre följande sektion med Part On (Del på) utlöses.
Utgången förblir aktiv tills alla volymskyddssektioner och perimetersektioner inte längre är
utlösta.
Använd utgången Area Fault (Områdesaktivering) för att visa att området inte är redo för
tillkoppling.
Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Area Wide Outputs > Area fault (Utgångsparametrar >
Områdesövergripande utgångar > Områdesaktivering)

8.1.10

Duress Output (Hotlägesutgång)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången aktiveras när en användare skapar en hotlägeshändelse vid en manöverpanel som
tillhör området.
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Utgången aktiveras konstant under tiden som anges i parametern Burg Time (Inbrottstid), sidan
112 (Inbrottstid). Parametern Burg Pattern (Inbrottsmönster), sidan 113 (Inbrottsmönster)
påverkas inte av den här utgången.
Parametern Duress Enable (Hotläge aktiverat), sidan 108 (Hotlägesaktivering) måste ha värdet
Yes (Ja).
Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Area Wide Outputs > Duress Output (Utgångsparametrar >
Områdesövergripande utgångar > Hotlägesutgång)

8.1.11

Part On Fault (Del på aktiverat)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången aktiveras när en Part On-sektion (Del på) som tillhör området utlöses. Utgången
aktiveras oavsett områdeskopplingsläge (All On, Part On eller Off).
Den här utgången ger en konstant utsignal tills alla Part On-sektioner (Del på) i området inte
längre är utlösta.
Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Area Wide Outputs > Part On Fault (Utgångsparametrar >
Områdesövergripande utgångar > Del på aktivering)

8.1.12

Silent Alarm (Tyst larm)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången aktiveras när en sektion tilldelas en sektionsprofil vars parameter Silent Bell (Tyst
siren) är Yes (Ja) och sektionen larmar.
Använd den här utgången för överfalls- och råntillämpningar.
Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Area Wide Outputs > Silent Alarm (Utgångsparametrar >
Områdesövergripande utgångar > Tyst larm)

8.1.13

Gas Bell (Gassiren)
Standard: 1
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Den här gassirenutgången aktiveras när en gassektion som tillhör området larmar.
Utgången aktiveras under tiden som anges i parametern Fire and Gas Time (Brand- och
gastider), sidan 111 (Brandtid). Utgången följer ordningen som anges i parametern Gas Pattern
(Gasmönster), sidan 113 (Gasmönster).
Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Area Wide Outputs > Gas Bell (Utgångsparametrar >
Områdesövergripande utgångar > Gassiren)
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8.2

Panelövergripande utgångar

8.2.1

AC Failure (Växelströmsfel)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången aktiveras när centralapparaten skapar en händelse för nätanslutningsfel. Utgången
inaktiveras när centralapparaten skapar en strömåterställningshändelse.
Centralapparaten väntar under den tid som angetts i parametern AC Fail Time (AC-feltid), sidan
78 innan händelserna för nätanslutningsfel och strömåterställning skapas.
Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Panel Wide Outputs > AC Failure (Utgångsparametrar >
Panelövergripande utgångar > Nätanslutningsfel)

8.2.2

Battery Trouble (Batterifel)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången aktiveras när batterispänningen understiger 12,1 V DC eller om batteriet saknas.
Utgången återställs när batteriströmmen återkommer.
Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Panel Wide Outputs > Battery Trouble (Utgångsparametrar >
Panelövergripande utgångar > Batterifel)

8.2.3

Phone Fail (Fel på telefonlinje)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången aktiveras när centralapparaten skapar en händelse om telefonavbrott. Utgången
återställs automatiskt när telefonlinjen återställs.
Centralapparaten väntar den tid som anges i parametern Phone Supervision Time
(Övervakningstid för telefonlinje), sidan 30 (Övervakningstid för telefonlinje) innan den skapar
händelser för telefonlinjefel och telefonlinjeåterställning.
Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Panel Wide Outputs > Phone Fail (Utgångsparametrar >
Panelövergripande utgångar > Telefonfel)

8.2.4

Komm.fel
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången aktiveras vid kommunikationsfelshändelser i någon ruttgrupp. Utgången återställs
när en rapport från ruttgruppen skickas och kommer fram till larmcentralmottagaren.
Mer information om kommunikationsfelshändelser finns i Kommunikationsenhet, översikt, sidan
66 (Kommunikationsenhet).
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Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Panel Wide Outputs > Comm Fail (Utgångsparametrar >
Panelövergripande utgångar > Kommunikationsfel)

8.2.5

Log % Full (Loggen % full)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången aktiveras när loggen når andelen av den kapacitet som angetts i parametern Log %
Full (Logg % full). Utgången inaktiveras när RPS återställer loggpekaren.
Se Log % Full (Loggen % full), sidan 81 (Logg % full).
Mer information
Mer information finns i Get History (Hämta historik).
Plats i RPS-menyn
Output Parameters > control panel Wide Outputs > Log % Full (Outputs) (Utgångsparametrar
> Centralapparatsövergripande utgångar > Logg % full (utgångar))

8.2.6

Summary Fire (Sammanfattning av brand)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången aktiveras när en brandsektion i systemet larmar. Utgången inaktiveras när alla
brandsektioner i systemet återgår till normalläget och alla brandlarmshändelser rensats från
manöverpanelsdisplayerna.
Obs!
Den här sammanfattningsutgången för brand fungerar bara enligt beskrivningen om
parametern Upprätthåll sammanfattning av brand och gas, sidan 87 (Upprätthåll
sammanfattning brand) har värdet No (Nej).
Obs!
Tilldela inte mer än en funktion till utgången som tilldelats till denna sammanfattningsfunktion
för brand.

Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Panel Wide Outputs > Summary Fire (Utgångsparametrar >
Panelövergripande utgångar > Sammanfattning brand)

8.2.7

Summary Alarm (Sammanfattning larm)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången aktiveras när en icke-brandsektion larmar. Utgången inaktiveras när alla ickebrandsektioner återgår till normalläget, alla icke-brandlarm tystats och larmhändelserna har
rensats från manöverpanelsdisplayerna.
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Utgången aktiveras inte vid tysta larm.
Obs!
Tilldela inte mer än en funktion till utgången som associeras med den här
sammanfattningslarmfunktionen.

Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Panel Wide Outputs > Summary Alarm (Utgångsparametrar >
Panelövergripande utgångar > Sammanfattning larm)

8.2.8

Summary Fire Trouble (Sammanfattning brandfel)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången aktiveras när en brandsektion i systemet indikerar fel. Utgången inaktiveras när alla
brandsektioner i systemet återgår till normalläget och alla brandfelhändelser rensats från
manöverpanelsdisplayerna.
Obs!
Tilldela inte mer än en funktion till utgången som tilldelats till denna
sammanfattningsfunktion.

Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Panel Wide Outputs > Summary Fire Trouble (Utgångsparametrar >
Panelövergripande utgångar > Sammanfattning brandfel)

8.2.9

Summary Supervisory Fire (Sammanfattning övervakning brand)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången aktiveras när en brandövervakningssektion i systemet larmar. Utgången inaktiveras
när alla brandövervakningssektioner i systemet återgår till normalläget och alla
brandövervakningslarmhändelser rensats från manöverpanelsdisplayerna.
Obs!
Tilldela inte mer än en funktion till utgången som tilldelats till denna
sammanfattningsfunktion.

Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Panel Wide Outputs > Summary Supervisory Fire (Utgångsparametrar >
Panelövergripande utgångar > Sammanfattning brandövervakning)

8.2.10

Summary Trouble (Sammanfattning av fel)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:
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Utgången aktiveras när som en icke-brand- eller gassektion går in i ett feltillstånd. Utgången
inaktiveras när alla sektioner som inte är brand- eller gassektioner återgår till normalläget, och
alla händelser som inte är kopplade till brand eller gas rensats från manöverpanelsdisplayerna.
Obs!
Tilldela inte mer än en funktion till utgången som tilldelats till denna
sammanfattningsfunktion.

Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Panel Wide Outputs > Summary Trouble (Utgångsparametrar >
Panelövergripande utgångar > Sammanfattning fel)

8.2.11

Summary Supervisory Burg (Sammanfattning övervakning inbrott)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången aktiveras när en icke-brand-/icke-gasövervakningssektion i systemet larmar.
Utgången inaktiveras när alla sektioner som inte är brand- eller gasövervakningssektioner
återgår till normalläget, och alla övervakningshändelser som inte är kopplade till brand eller
gas rensats från manöverpanelsdisplayerna.
Obs!
Tilldela inte mer än en funktion till utgången som tilldelats till denna
sammanfattningsfunktion.

Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Panel Wide Outputs > Summary Supervisory Burg (Utgångsparametrar >
Panelövergripande utgångar > Sammanfattning inbrottsövervakning)

8.2.12

Summary Gas Output (Sammanfattningsutgång gas)
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången aktiveras när en gassektion i systemet larmar. Utgången inaktiveras när alla
gassektioner i systemet återgår till normalläget och alla gaslarmshändelser rensats från
manöverpanelsdisplayerna.
Obs!
Tilldela inte mer än en funktion till utgången som tilldelats till denna
sammanfattningsfunktion.

Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Panel Wide Outputs > Summary Gas Output (Utgångsparametrar >
Panelövergripande utgångar > Sammanfattningsutgång gas)

8.2.13

Sammanfattningsutgång övervakning gas
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
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–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången aktiveras när en gasövervakningssektion i systemet larmar. Utgången inaktiveras när
alla gasövervakningssektioner i systemet återgår till normalläget och alla
gasövervakningslarmhändelser rensats från manöverpanelsdisplayerna.
Obs!
Tilldela inte mer än en funktion till utgången som tilldelats till denna
sammanfattningsfunktion.

Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Panel Wide Outputs > Summary Gas Supervisory Output
(Utgångsparametrar > Panelövergripande utgångar > Sammanfattningsutgång övervakning gas)

8.2.14

Sammanfattningsutgång gas fel
Standard: 0 (Inaktiverat)
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Utgången aktiveras när en gassektion i systemet indikerar fel. Utgången inaktiveras när alla
gassektioner i systemet återgår till normalläget och alla gasfelhändelser rensats från
manöverpanelsdisplayerna.
Obs!
Tilldela inte mer än en funktion till utgången som tilldelats till denna
sammanfattningsfunktion.

Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Panel Wide Outputs > Summary Gas Trouble Output (Utgångsparametrar
> Panelövergripande utgångar > Sammanfattningsutgång fel gas)

8.3

Output Configuration (Utgångskonfiguration)

8.3.1

Output Source (Utgångskälla)
Standard:
–

Utgång A(1): Inbyggd A

–

Utgång B(2): Inbyggd B

–

Utgång C(3): Inbyggd C

–

Alla andra utgångar: Unassigned (Ingen tilldelning)

Selections (Val):
–

On-board (Ombord)

–

Unassigned (Ej tilldelad)

–

Octo-output (Modul med åtta ingångar)

–

IP Camera (IP-kamera)

–

Keypad (Manöverpanel)

–

ZONEX

Använd parametern för att utgångsnummer till utgångskällor (fysiska enheter). Alternativen
som är skuggade kan inte väljas.
–

När du uppgraderar från en äldre centralapparat förinställs Output Source (Utgångskälla)
på ZONEX. Ändra parametern Source (Källa) till On-board (Inbyggd) för utgång 1, 2 och 3.
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Ställ in de inbyggda utgångarna på ZONEX för utgång 253, 254 och 255.

B308-moduler med åtta utgångar har utgångar vars nummer börjar med 11. Se
Omkopplarinställningar för B308-modul med åtta utgångar, sidan 289.
IP-kameror kan användas i begränsad omfattning som utgångskälla
Varje IP-kamera (1–16 för B9512 och 1–8 för B8512) har stöd för 4 utgångar. Du kan välja IP
Camera (IP-kamera) som Output Source (Utgångskälla) enbart för 11–14, 21–24, 31–34 och så
vidare upp till 161–164.
Välj inte IP Camera (IP-kamera) som Output Source (Utgångskälla) för utgångarna 15–18, 25–
28, 35–38 och så vidare till 165–168.
Plats i RPS-menyn
Output Parameters > Output Configuration > Output Source (Utgångsparametrar >
Utgångskonfiguration > Utgångskälla)

8.3.2

Output Text (First Language) (Utgångstext (förstaspråk))
Standard: Utgångsnummer
Val: Upp till 32 alfanumeriska tecken
Ange en beskrivning av utgången på förstaspråket. Beskrivningen kan ses av installatörer,
servicepersonal och användare.
Plats i RPS-menyn
Output Parameter > Output Configuration > Output Text (Utgångsparameter >
Utgångskonfiguration > Utgångstext)

8.3.3

Output Text (Second Language) (Utgångstext (andraspråk))
Standard: tom
Val: Upp till 32 alfanumeriska tecken
Ange en beskrivning av utgången på andraspråket. Beskrivningen kan ses av installatörer,
servicepersonal och användare.
Plats i RPS-menyn
Output Parameter > Output Configuration > Output Text-Second Language (Utgångsparameter
> Utgångskonfiguration > Utgångstext – andraspråk)

8.3.4

Hide From User (Dölj för användare)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – centralapparaten ger bara installatören behörighet till den här utgången.
Slutanvändarna kan inte växla utgången manuellt via en manöverpanel eller med RSC i
automationsläge 1 eller 2.

–

No (Nej) – centralapparaten tillåter behöriga slutanvändare att manuellt växla utgången
via en manöverpanel eller med RSC i automationsläge 1 eller 2.

Plats i RPS-menyn
Output Parameter > Output Configuration > Hide from User (Utgångsparameter >
Utgångskonfiguration > Dölj för användare)
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9

User Configuration (Användarkonfiguration)

9.1

User Assignments (passcodes) (Användartilldelningar (koder))

9.1.1

User Name (Användarnamn)
Standard:
–

User 0 (Användare 0): Installer (Installatör)

–

Alla andra: USER (ANVÄNDARE) följt av användarnummer

Val: Upp till 32 tecken (text, siffror, mellanslag och symboler). Eventuella mellanslag
behandlas som text och ingår i de högst 32 tecknen.
Ange användarnamnet som ska visas vid manöverpanelerna. Användarnamnet inkluderas i
rapporterna som skickas till larmcentralmottagaren i rapportformatet Modem4.
Om användarnamnet är längre än 20 tecken rullar hela namnet en gång i manöverpanelerna.
Därefter visas de första tjugo tecknen. Tryck på [ESC] om du vill att namnet ska rullas igen.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Assignments > User Name (Användarkonfiguration >
Användartilldelningar > Användarnamn)

9.1.2

Passcode (Kod)
Standard:
–

Användare 0: 123

–

Användare 1: 123456

–

Alla andra: Tomt

Val: 0 till 9
Ange en kod med 3 till 6 siffror.
Parametern Passcode Length (Kodlängd), sidan 89 (Kodlängd) anger längden på koden. När den
är inställd på 3, 4, 5 eller 6 siffror är kodens längd samma för alla koder. Användare måste inte
trycka på Retur efter att de har angett koden.
När parametern Passcode Length (Kodlängd) är inställd på Disabled (Inaktiverad) kan koderna
vara olika långa. Individuella koder kan vara 3 till 6 siffror långa. Användaren måste trycka på
Retur efter att de har angett koden.
I RPS kan du inte ange en kod som kan förväxlas med en kod för hotläge. Du kan inte ange en
kod som ligger inom 2 steg från någon befintlig kod. Om exempelvis 654327 är en befintlig
passerkod kan du inte ange någon av koderna 654325, 654326, 654328 eller 654329. RPS
tillämpar regeln även om hotlägesfunktionen har inaktiverats.
Installer Passcode (Installatörskod)
Användare 0 (Installatör) kan inte läggas till eller ändras via en manöverpanel. Om en annan
användare än användare 0 försöker att ta bort koden för användare 0 visas texten NOT IN USE
(ANVÄNDS INTE) på manöverpanelen.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Assignments (Passcodes) > Passcode (Användarkonfiguration >
Användartilldelningar (koder) > Kod)

9.1.3

Remote Access (Fjärråtkomst)
Standard: No (Nej) – förhindra åtkomst med RSC-appen
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – ge användaren systemåtkomst med RSC-appen

–

No (Nej) – hindra användaren att komma åt systemet med RSC-appen

Om parametern har värdet Yes (ja) kan användaren styra säkerhetssystemet via en mobil enhet
och appen RSC (Remote Security Control).
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Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Assignments > Remote Access (Användarkonfiguration >
Användartilldelningar > Fjärråtkomst)

9.1.4

User Group (Användargrupp)
Standard: 0
Selections (Val):
–

B9512G: 0 (användaren tillhör inte en användargrupp), 1 till 32

–

B8512G: 0 (användaren tillhör inte en användargrupp), 1 till 16

Använd den här parametern för att skapa en grupp användare vars inloggningsnycklar (kod,
kort eller kodbricka eller RF-nyckeltagg) aktiveras och inaktiveras via ett
användargruppsfönster.
Ange User Group-numret (Användargrupp) i parametern SCHEDULES > User Group Windows
>User Group (Användargrupp), sidan 242 (SCHEMAN > Användargruppsfönster >
Användargrupp) för alla aktiverade fönster.
Om exempelvis användargrupp 1 tilldelas till ett fönster som löper från 8:00 på morgonen
(start) till 4:00 på eftermiddagen (stopp) kan användarna i gruppen bara använda sina
inloggningsnycklar mellan 8:00 på morgonen och 4:00 på eftermiddagen.
Du kan tilldela en användargrupp till flera användargruppsfönster.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Assignments (Passcodes) > User Group (Användarkonfiguration >
Användartilldelningar (koder) > Användargrupp)

9.1.5

Area Authorities (Områdesbehörigheter)
Standard:
–

Användare 0: All Area #'s Authority Level (Alla areanummers behörighetsnivå) = 15

–

Användare 1:

–

–

Area #1 Authority Level (Område 1 behörighetsnivå) = 1

–

Alla andra användares behörighetsnivå = 0

Alla andra användarnummer: 0

Selections (Val):
–

B9512G: 0 (användaren tillhör inte en användargrupp), 1 till 32

–

B8512G: 0 (användaren tillhör inte en användargrupp), 1 till 16

När du skapar en ny användare – se till att du tilldelar en behörighetsnivå till användaren för
minst ett område. Parametern Area Authorities (Områdesbehörigheter) har standardvärdet 0
(noll) för nya användare. Behörighetsnivå 0 (noll) betyder att användaren inte har någon
behörighet i det angivna området. Behörighetsnivå 15 är reserverad för användare 0 som är
installatören.
I User Configuration > Authority Levels (Behörighetsnivåer), sidan 173 (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer) i RPS finns inställningar för varje behörighetsnivå.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Assignments > Area Authorities (Användarkonfiguration >
Användartilldelningar > Områdesbehörigheter)

9.1.6

Site Code (Platskod)
Standard (per korttyp):
–

26-bitars-korttyp: 255

–

37 bitars korttyp utan platskod: tom

–

37 bitars korttyp med platskod: 65535

Val (per korttyp):
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–

26-bitars korttyp: 0 till 254, 255 = inaktiverad

–

37 bitars korttyp utan platskod: tom

–

37-bitars korttyp med platskod: 0 till 65534, 65535 = inaktiverad

För 37-bitars korttyp utan platskod är parametern Site Code (Platskod) skuggad.
För 26-bitars och 37-bitars korttyp med platskod ska du ange platskoden (anläggningskoden)
som finns angiven på kortet eller kodbrickans emballage.
Hämta platskoden via RPS genom att lägga till kortet eller kodbrickan lokalt i systemet via en
läsare och en manöverpanel (MENY 42). Anslut sedan till panelen med RPS och ta emot
panelkontot.
När du tar bort ett kort (eller tar bort kortdata) ställer RPS automatiskt om Site Code
(Platskod) till standardvärdet (255 för 26-bitars kort och 65535 för 37-bitars kort med
platskod).
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Assignments > Site Code (Användarkonfiguration >
Användartilldelningar > Platskod)

9.1.7

Card Data (Kortdata)
Standard: tomt
Val:
–

26-bitars korttyp: 0 till 65534, tom

–

37-bitars korttyp utan platskod: 0 till 1099511627774, tom

–

37-bitars korttyp med platskod: 0 till 524286, tom

Ange kortdata som du hittar på kortet eller kodbrickan.
För korttyperna 26 bitar och 37 bitar med platskod Card Type (Korttyp), sidan 265anger du
Site Code (Platskod), sidan 158 (Platskod) innan du anger Card Data (Kortdata).
Obs!
SDI-bussen och D9210C har bara stöd för dörr 1–8 och användare 1–1000
Du kan bara konfigurera dörr 1–8 som SDI (D9210C/B901). B901 emulerar en D9210C när en
anslutning till SDI-bussen finns.
D9210C fungerar med kort/inloggningsnycklar endast för användare 1–1000.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Assignments > Card Data (Användarkonfiguration >
Användartilldelningar > Kortdata)

9.1.8

Inovonics Keyfob RFID (B820) (Inovonics nyckeltagg RFID (B820))
Standard: N/A (Ej tillämpligt)
Val: 0–99999999
Om du vill tilldela en Inovonics-nyckeltagg till den här användaren anger du dess RFID (Radio
Frequency device Identification number). Numret är tryckt på nyckeltaggen.
Inovonics nyckeltaggar övervakas inte när de tilldelats till en användare.
Du kan också lära in RFID lokalt med RF-mottagaren för SDI2-buss och en
systemmanöverpanel.
Om du anger RFID till 0 inaktiveras användarens nyckeltagg.
Obs!
RFID-uppdateringar går till RF-mottagaren på SDI2-bussen när du kopplar från RPS
När du skickar RFID-uppdatering från RPS till centralapparaten så hämtar inte
centralapparaten RFID-uppgifterna till RF-mottagaren på SDI2-bussen förrän du kopplar från
RPS.
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Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Assignments > Keyfob RFID (B820 Inovonics Wireless)
(Användarkonfiguration > Användartilldelningar > RFID-nyckeltagg (B820 Inovonics Wireless)

9.1.9

RADION-nyckeltagg RFID (B810)
Standard: 0
Val: 0, 11–167772156
Om du vill tilldela en RADION-nyckeltagg till den här användaren anger du dess RFID (Radio
Frequency device Identification number). Numret är tryckt på nyckeltaggen.
Du kan också lära in RFID lokalt med RF-mottagaren för SDI2-buss och en
systemmanöverpanel.
Om du anger RFID till 0 inaktiveras användarens nyckeltagg.
Obs!
RFID-uppdateringar går till RF-mottagaren på SDI2-bussen när du kopplar från RPS
När du skickar RFID-uppdatering från RPS till centralapparaten så hämtar inte
centralapparaten RFID-uppgifterna till RF-mottagaren på SDI2-bussen förrän du kopplar från
RPS.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Assignments > Keyfob RFID (B810 RADION Wireless)
(Användarkonfiguration > Användartilldelningar > RFID-nyckeltagg (B820 RADION Wireless)

9.1.10

Supervised (Övervakad)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – RADION keyfob som tilldelats till användaren är övervakad.

–

No (Nej) – RADION keyfob som tilldelats till användaren är inte övervakad.

När den här parametern konfigureras till Yes (Ja), skapar centralapparaten en händelse om att
nyckeltaggen saknas om den är utanför RADION-mottagarens räckvidd i 4 timmar.
Inovonics nyckeltaggar är inte övervakade.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Assignments > Supervised (Användarkonfigurationer >
Användartilldelningar > Övervakad)

9.1.11

User language (Användarspråk)
Standard: 1: [första språk]
Selections (Val):
–

1: [första språk]

–

2: [andra språk]

Välj språket som användaren ser i manöverpaneler som konfigurerats att visa användarspråk.
Första- och andraspråket ställs in när panelkontot ställs in i vyn Panel Data (Paneldata).
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Assignments (Passcodes) > User Language (Användarkonfiguration
> Användartilldelningar (koder) > Användarspråk)

9.2

User Groups (Användargrupper)

9.2.1

User Group Name (Användargruppsnamn)
Standard: tom
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Val: Upp till 32 tecken (text, siffror, mellanslag och symboler). Eventuella mellanslag
behandlas som text och ingår i de högst 32 tecknen.
Använd parametern för att ge användargruppen ett namn.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Groups > User Group Name (Användarkonfiguration >
Användargrupper > Användargruppnamn)

9.3

User (keypad) Functions (Användarfunktioner (manöverpanel))

9.3.1

All On, Delay (Alla på, fördröjd)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Den här användarfunktionen tillkopplar alla områden till All On (Alla på) med in- och
utpasseringsfördröjningar. Alla kontrollerade sektioner i området ingår.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > All On Delay (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Alla på, fördröjd)

9.3.2

All On, Instant (Alla på, direkt)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Den här användarfunktionen tillkopplar alla områden till All On (Alla på) utan några in- eller
utpasseringsfördröjningar. Alla kontrollerade sektioner i området ingår.
Obs!
Sätt parametern till Disabled (Inaktiverad) (-) om du vill följa standarden SIA CP-01 för
falsklarmsreducering. Se SIA CP-01-verifiering för mer information.

Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > All On Instant (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Alla på, direkt)

9.3.3

Part On, Instant (Del på, direkt)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.
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Den här användarfunktionen tillkopplar alla områden till Part On (Del på) utan några in- eller
utpasseringsfördröjningar. Endast sektioner som är Part On (Del på) i området ingår.
Volymskyddssektioner ingår inte.
Obs!
Sätt parametern till Disabled (Inaktiverad) (-) om du vill följa standarden SIA CP-01 för
falsklarmsreducering. Se SIA CP-01-verifiering för mer information.

Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Part On Instant (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Del på, direkt).

9.3.4

Part On Delay (Del på, fördröjd)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Den här användarfunktionen tillkopplar alla områden till Part On (Del på) med in- och
utpasseringsfördröjningar. Endast sektioner som är Part On (Del på) i området ingår.
Volymskyddssektioner ingår inte.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Part On Delay (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Del på, fördröjd).

9.3.5

Watch Mode (Övervakningsläge)
Standard: E
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Den här funktionen kopplar om övervakningsläget.
Om övervakningsläget är påslaget och en övervakningssektion utlöses visar manöverpanelerna
sektionstexten och en övervakningston avges.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Watch Mode (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Övervakningsläge)

9.3.6

View Area Status (Visa områdesstatus)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.
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Med den här funktionen kan användaren visa tillkopplingsstatus för alla områden i
manöverpanelens omfattning.
Kopplingsstatusarna är:
–

Disarmed (Frånkopplad)

–

All On delay armed (Alla tillkopplade med fördröjning)

–

All On instant armed (Alla tillkopplade direkt)

–

Part On instant armed (Del på tillkopplade direkt)

–

Part On delay armed (Del på tillkopplade med fördröjning)

Alla områdestyper – Master (Överordnad), Associate (Underordnad), Regular (Vanlig) och
Shared (Delad) – kan visas med den här funktionen.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > View Area Status (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Visa områdesstatus)

9.3.7

View/Delete Event Memory (Visa/ta bort händelseminne)
Standard: E
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Med den här användarfunktionen visas händelseminnet. Händelseminnet tas bort (rensas) när
området tillkopplas.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > View/Delete Event Memory
(Användarkonfiguration > Användarmanöverpanelsfunktioner > Visa/ta bort händelseminne)

9.3.8

View Point Status (Visa sektionsstatus)
Standard: E
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Den här användarfunktionen visar sektionstexten och elektrisk status (normal, öppen,
kortsluten eller saknas) för varje sektion som tillhör området.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > View Point Status (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Visa sektionsstatus)

9.3.9

Walk Test (all Non-Fire Burg Points) (Gångtest (alla inbrottssektioner utom
brand))
Standard: E
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–
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Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Med användarfunktionen Walk Test (Gångtest) kan användarna testa kontrollerade sektioner
utan att larmrapporter skickas till larmcentralmottagaren.
I början av gångtestet aktiveras utgången Alarm Bell (Larmsiren) i 2 sekunder. När användaren
utlöser de olika kontrollerade sektionerna avges en ton varje gång från manöverpanelerna.
Brandsektioner, gassektioner och 24-timmarssektioner kan inte testas med Walk Test
(Gångtest).
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Walk Test (All Non-Fire Burg Points)
(Användarkonfiguration > Användarmanöverpanelsfunktioner > Gångtest (alla inbrottssektioner
utom brand))

9.3.10

Walk Test All Fire Points (Gångtest alla brandsektioner)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Den här parametern inaktiverar eller aktiverar – med eller utan krav på kod – funktionen Fire
Walk Test (Brandgångtest) och funktionen Fire Drill (Brandövning). På B926F-manöverpaneler
används knappen DRILL.
Fire Walk Test (Brandgångstest) inkluderar brandsektioner och gassektioner. Kontrollerade
sektioner och 24-timmarssektioner kan inte testas med Fire Walk Test (Brandgångstest).
När Fire Walk Test (Brandgångstest) startas
–

Centralapparaterna skickar en rapport för brandgångsstart till larmcentralmottagaren.

–

Endast lokala larm meddelas – inga larmrapporter skickas till larmcentralmottagaren.

–

Centralapparaten drivs bara med batteri.

–

Utgången Fire Bell (Brandsiren), sidan 147 (Brandsiren) aktiveras i 2 sekunder för varje
brand- eller gassektion som testas.

–

Alla brand- och gassektioner där parametern Resettable (Kan återställas), sidan 226 (Kan
återställas) har värde YES (Ja) återställs automatiskt vid testningen. På
manöverpanelerna visas [SENSORS RESETTING] (DETEKTORER ÅTERSTÄLLS).

–

På manöverpanelen visas sektionstexten för varje sektion när de testas, och värdet för
”Points tested” (Testade sektioner) uppdateras löpande.

–

Testet avslutas när alla sektioner har testats eller när 20 minuter har gått utan någon
aktivitet. Centralapparaten skickar en rapport om avslutad brandgång till
larmcentralmottagaren.

Om brand- eller gassektioner utlöses när brandgångstestet avslutas så förbikopplas
sektionerna, och en felton avges. På manöverpanelerna visas de förbikopplade sektionerna
och felsituationen.
När en brandövning startar
–

Centralapparaten skickar en rapport om startad brandövning till larmcentralmottagaren.

–

Utgången Fire Bell (Brandsiren), sidan 147 (Brandsiren) aktiveras tills en användare
avslutar övningen genom att stänga av utgången.

–

Brandsektioner och gassektioner är aktiva. Övningen avslutas om en brand- eller
gassektion larmar. Centralapparaten skickar brandlarmsrapporter.
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–

När brandövningen avslutas skickar centralapparaten en rapport om det.

Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Walk Test All Fire Points (Användarkonfiguration
> Användarmanöverpanelsfunktioner > Gångtest alla brandsektioner)

9.3.11

Send Report (Test/Status) (Skicka rapport (test/status))
Standard: E
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Den här användarfunktionen skickar samma testrapport som schemaläggningsfunktionen.
Om en sektion i något område är i onormalt läge (felet har inte rensats från
manöverpanelsdisplayen) skickar centralapparaten en testrapport om onormal status istället
för den vanliga testrapporten.
Om parametern Panel Wide Parameters > Report Routing > Expand Test Report (Utöka
testrapport), sidan 32 (Panelövergripande parametrar > Rapportrouting > Expandera
testrapport) har värdet Yes (Ja) så följs testrapporten (eller testrapporten om onormalt läge)
av en diagnostikrapport för varje onormal systemstatus. En lista med rapporter som ingår finns
i Panel Wide Parameters > Report Routing > Diagnostic Reports (Diagnostikrapporter), sidan 60
(Panelövergripande parametrar > Rapportrouting > Diagnostikrapporter).
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Send Report (Test/Status)
(Användarkonfiguration > Användarmanöverpanelsfunktioner > Skicka rapport (test/status))

9.3.12

Door Control (Dörrstyrning)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Användarfunktionerna som aktiveras med den här parametern är Cycle Door (Cirkulering dörr),
Unlock Door (Lås upp dörr) och Secure Door (Säkra dörr).
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Door Control (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Dörrstyrning)

9.3.13

Set Keypad Brightness / Volume / Keypress (Ange ljusstyrka/volym/
knappljud för manöverpanel)
Standard: E
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.
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Med den här funktionen kan användarna justera manöverpanelens ljusstyrka och volym samt
slå på eller av knappljudet.
För B942-manöverpaneler kan användarna ställa in funktionerna för nattbelysning och
närvaroavkänning.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Set Keypad Brightness/Volume/Keypress
(Användarkonfiguration > Användarmanöverpanelsfunktioner > Ange ljusstyrka/volym/
knappljud för manöverpanel)

9.3.14

Set/Show Date and Time (Ställ in/visa datum och tid)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Med en här funktionen kan användaren ställa in datum och tid i centralapparaten.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Set/Show Date and Time
(Användarkonfiguration > Användarmanöverpanelsfunktioner > Ställ in/visa datum och tid)

9.3.15

Change Passcodes (Ändra kod)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Med den här funktion kan användaren ändra sin kod.
Om du vill att användaren ska kunna ändra koderna för andra användare ska du använda
funktionen Add/Edit User (Lägg till/redigera användare), sidan 166 (Lägg till/redigera
användare).
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Change Passcode (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Ändra kod)

9.3.16

Add/Edit User (Lägg till/redigera användare)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Med den här funktionen kan behöriga användare lägga till eller ändra koder samt lägga till eller
ändra centralapparatsbehörigheter för andra användare per område.
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Obs!
Kommandot Add User (Lägg till användare) gör att inga förfrågningar besvaras av
dörrstyrningen och RTE/REX
Om kommandot ADD USER (LÄGG TILL ANVÄNDARE) körs så behandlas inga
inloggningsnycklar (kort eller kodbrickor). Ingen respons ges för dörrstyrningsfunktioner eller
vid RTE/REX-förfrågningar. Om en dörr behöver aktiveras ofta bör du ange den som Unlocked
(Olåst) innan du lägger till användare.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Add/Edit User (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Lägg till/redigera användare)

9.3.17

Delete User (Radera användare)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Med den här funktionen kan behöriga användare ta bort andra användares koder. Inga
användarnamn tas bort.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Delete User (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Ta bort användare)

9.3.18

Extend Close (Förläng stängning)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Med den här funktionen kan användarna förlänga stängningsfönstret när tiden Close Early
Begin (Start tidig stängning) har löpt ut och stängningsfönstret är aktivt.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Extend Close (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Förläng stängning)

9.3.19

View Event Log (Visa händelselogg)
Standard: E
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Med den här funktionen kan användaren visa händelseloggen.
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Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > View Event Log (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Visa händelselogg)

9.3.20

User Command 7 (Användarkommando 7)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Om du trycker på [CMD] och [7] utlöses ett manuellt brandlarm.
Om på en B92x-manöverpanel håller in [A] och [1] samtidigt utlöses ett manuellt brandlarm.
Om du vill aktivera User Command 7 (Användarkommando 7) måste du ställa in parametern
Keypads > Global Keypad Settings > A Key Response (Manöverpaneler > Globala
manöverpanelsinställningar > Svar vid A-knapp) på Manual Fire Alarm (Manuellt brandlarm).
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > User Command 7 (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Användarkommando 7)

9.3.21

User Command 9 (Användarkommando 9)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Om du trycker på [CMD] och [9] utlöses ett manuellt paniklarm.
Om på en B92x-manöverpanel håller in [C] och [7] samtidigt utlöses ett manuellt paniklarm.
För User Command 9 (Användarkommando 9) måste du ange Keypads > Global Keypad
Settings > C Key Response (Manöverpaneler > Globala manöverpanelsinställningar > Svar vid
C-knapp) på Manual Panic Alarm, invisible and silent alarm output (Manuellt paniklarm,
osynligt och tyst) eller Manual Panic Alarm, visible with alarm output (Manuellt paniklarm,
synligt med larmutmatning).
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > User Command 9 (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Användarkommando 9)

9.3.22

Bypass a Point (Förbikoppla sektion)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Den här funktionen förbikopplar enskilda sektioner i områden som finns i manöverpanelens
omfattning.
2019.11 | 13 | F.01U.368.376

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

User Configuration (Användarkonfiguration) | sv 169

Förbikopplade sektioner skapar inte larm- eller felhändelser.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Bypass a Point (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Förbikoppla en sektion)

9.3.23

Unbypass a Point (Stäng av förbikoppling av sektion)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Den här funktionen stänger av förbikopplingen av enskilda sektioner som har programmerats
som P## FA Returnable (Kan returneras) eller P## Bypass Returnable (Förbikoppling kan
returneras). För de sektioner inom manöverpanelens omfattning där funktionen anges stängs
förbikopplingen av.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Unbypass a Point (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Stäng av förbikoppling av sektion)

9.3.24

Reset Sensor (Återställ detektor)
Standard: E
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Den här funktionen återställer detektorerna i områdena som ligger i manöverpanelens
omfattning.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Reset Sensors (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Återställ detektorer)

9.3.25

Change Output (Ändra utgång)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Med den här funktionen kan användaren manuellt ställa in och återställa utgångar.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Change Outputs (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Ändra utgångar)

9.3.26

Remote Program (Fjärrprogram)
Standard: P
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Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Den här användarfunktionen startar fjärrprogrammeringssessioner. Om användaren startar
funktionen när det ringer i telefonen som delas med centralapparaten så tar centralapparaten
över telefonlinjen.
Obs!
Ställ in den här parametern på P för att uppfylla UL864-kraven för kommersiella
brandlarmssystem.

Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Remote Program (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Fjärrprogram)

9.3.27

Go to Area (Gå till område)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Den här funktionen tilldelar manöverpanelen tillfälligt till ett annat område.
Användarna kommer bara åt funktioner de är behöriga för i det område som manöverpanelen
är tillfälligt tilldelad till.
Om 15 sekunder har gått utan att något gjorts på manöverpanelen så återgår den till sitt
tilldelade område.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Move to Area (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Flytta till område)

9.3.28

Display Panel Type and Revision (Typ och version av displaypanel)
Standard: E
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Den här användarfunktionen visar centralapparatstypen och versionen av den inbyggda
programvaran.
Om parametern Area Name Text (Områdesnamn) ändras från standardvärdet visas det
förinställda områdesnamnet.
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Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Display Panel Type and Revision
(Användarkonfiguration > Användarmanöverpanelsfunktioner > Typ och version av
displaypanel)

9.3.29

Service Walk All Points (Servicegångtest alla sektioner)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Med användarfunktionen Service Walk Test (Servicegångtest) kan användaren testa alla
sektioner som tillhör en källa (d.v.s. där parametern Source (Källa) har ett annat värde än
Unassigned (Ej tilldelad)).
När användaren utlöser de olika sektionerna piper manöverpanelerna en gång.
Brandsektioner, gassektioner och 24-timmarssektioner som fortfarande är utlösta när
servicegångtestet slutförts blir förbikopplade. Feltonen avges från manöverpanelerna.
Servicegångtestet visar ”extra” sektioner. Extra sektioner uppstår när:
–

sektionsparametern Source (Källa) har ett annat värde än Unassigned (Ej tilldelad),

–

parametern Point Profile (Sektionsprofil) har värdet 0 eller

–

minst två sektioner har installerats för samma sektionsnummer på olika sektionskällor.

Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Service Walk All Points (Användarkonfiguration
> Användarmanöverpanelsfunktioner > Servicegång alla sektioner)

9.3.30

Change Skeds (Ändra schemalagda händelser)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Med den här funktionen kan användaren redigera tiden när en schemalagd aktivitet utförs och
ifall den utförs på helgdagar. Användarna kan utföra funktionen från någon manöverpanel som
tillhör ett område som användaren har behörighet till.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Change Skeds (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Ändra schemaläggningar)

9.3.31

Walk Test All Invisible Burg Points (Gångtest alla osynliga
inbrottssektioner)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–
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Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Användarfunktionen Walk Test Invisible (Gångtest osynliga) ger användarna möjlighet att testa
osynliga sektioner (parametern Invisible Point (Osynlig sektion) har värdet Yes (Ja)) utan att
någon larmrapport skickas till larmcentralmottagaren.
24-timmarssektioner som är utlösta när det osynliga gångtestet avslutas kommer att
förbikopplas. Feltonen avges från manöverpanelerna.
Brand- eller gassektioner kan inte testas med användarfunktionen Walk Test Invisible
(Gångtest osynliga).
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Walk Test All Invisible Burg Points
(Användarkonfiguration > Användarmanöverpanelsfunktioner > Gångtest alla osynliga
inbrottssektioner)

9.3.32

Silence Function (Tysta funktion)
Standard: E
Selections (Val):
–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan att användaren behöver
ange en kod för att tysta manöverpanelerna.

–

Passcode (Kod) (P) – aktivera funktionen på alla paneler och kräv ett lösenord innan
manöverpanelerna tystnar.

Om manöverpanelerna avger feltoner startar användaren avstängningsfunktionen genom att
trycka på knappen Silence (Tysta) eller Enter. Om den här parametern har värdet Passcode
(Kod) (P) måste användarna ange sin kod när de har tryckt på knappen Silence (Tysta) eller
Enter.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User (Keypad) Functions > Silence Function (Användarkonfiguration >
Användarfunktioner (manöverpanel) > Tystfunktion)

9.3.33

Custom Function (Anpassad funktion)
Standard: Passcode (P) (Kod (P))
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.

–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Med den här funktionen kan användaren utföra anpassade funktioner via genvägsmenyn,
knapparna A, B eller C eller en nyckeltagg.
B9512G har stöd för anpassade funktioner med nummer från 128 till 159.
B8512G har stöd för anpassade funktioner med nummer från 128 till 135.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Custom function (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Anpassad funktion)

9.3.34

Keypad Programming (Programmering manöverpanel)
Standard: P
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) (-) – inaktivera funktionen för alla paneler oavsett användarens
behörighetsnivå.
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–

Enable (Aktivera) (E) – aktivera funktionen på alla paneler utan krav på kod.

–

Passcode (Kod) (P) – en kod måste anges innan funktionen kan verkställas på alla
paneler.

Med den här funktionen kan vissa parametrar programmeras via en manöverpanel.
Bara installatörens passerkod ger behörighet för manöverpanelsprogrammering.
Om något område är tillkopplat eller om centralapparaten är ansluten till RPS är inte
manöverpanelsprogrammering tillgänglig.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > User Keypad Functions > Keypad Programming (Användarkonfiguration >
Användarmanöverpanelsfunktioner > Manöverpanelsprogrammering)
Mer information
Mer information om manöverpanelsprogrammering finns i dokumentationen till
centralapparaten.

9.4

Authority Levels (Behörighetsnivåer)
Behörighetsnivåerna styr vilka funktioner och egenskaper användarna kommer åt. Konfigurera
behörighetsnivå 1–14 med hjälp av parametrarna i det här avsnittet. Behörighetsnivå 15 är
reserverad för installatörskoden (användare 0) och kan inte redigeras.
Tilldela användarna behörighetsnivåer för varje område via parametern User Configuration >
User Assignments (passcodes) > User Authorities (Användarkonfiguration >
Användartilldelningar (koder) > Användarbehörigheter).

9.4.1

Authority Level Name (first language) (Namn på behörighet (förstaspråk))
Standard: Auth Level (Behörighetsnivå) följt av siffran 1–15
Val: Upp till 32 tecken.
Beskriv området med upp till 32 tecken.
Första- och andraspråket programmeras när panelkontot skapas. Språk som stöds är engelska,
spanska, franska, brasiliansk portugisiska, kinesiska, polska, italienska, grekiska, ungerska,
tyska, nederländska och svenska.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Authority Level Name (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Namn på behörighet)

9.4.2

Authority Level Name (Second Language) (Namn på behörighet
(andraspråk))
Standard: Auth Level (Behörighetsnivå) följt av siffran 1–15
Val: Upp till 32 tecken.
Beskriv området med upp till 32 tecken.
Första- och andraspråket programmeras när panelkontot skapas. Språk som stöds är engelska,
spanska, franska, brasiliansk portugisiska, kinesiska, polska, italienska, grekiska, ungerska,
tyska, nederländska och svenska.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Authority Level Name (second language)
(Användarkonfiguration > Behörighetsnivåer > Namn på behörighet (andraspråk))

9.4.3

Disarm Select (Välj frånkoppling)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–5 och 14

–

Tom (-) – behörighetsnivå 6–13 och 15
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Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

De här frånkopplingsfunktionerna är tillgängliga för användare med denna behörighet:
–

Disarm All (Frånkoppla alla) – frånkopplar alla områden i manöverpanelens omfattning
och som användaren har behörighet för.

–

Disarm Area# (Frånkoppling område x) – Frånkopplar bara det valda området.

Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Disarm Select (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Frånkoppla vald)

9.4.4

All On, Delay (Alla på, fördröjd)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–5

–

Tom (-) – behörighetsnivå 6–15

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna tillkoppla områdena i manöverpanelens omfattning
och som användaren är behörig till med All On, Delay (Alla på, med fördröjning), d.v.s. alla
sektioner av typen Part On (Del på) och Interior (Volymskydd) som har in- och
utpasseringstider tillkopplas.
Om en användare använder Command 1 (Kommando 1) för tillkoppling av All On, Delay (Alla
på, med fördröjning) så tillkopplas bara det område som tillhör manöverpanelen.
Om en användare tillkopplar All On, Delay (Alla på, med fördröjning) med RSC-appen så
tillkopplas alla områden på användarens behörighetsnivå.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > All On Delay (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Alla på, med fördröjning)

9.4.5

All On, Instant (Alla på, direkt)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1 och 2

–

Tom (-) – behörighetsnivå 3–15

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna tillkoppla områdena i manöverpanelens omfattning
och som användaren är behörig till med All On, Instant (Alla på, direkt), d.v.s. alla sektioner av
typen Part On (Del på) och Interior (Volymskydd) utan in- eller utpasseringstider tillkopplas.
Om en användare använder Command 1 (Kommando 1) för tillkoppling av All On, Instant (Alla
på, direkt) så tillkopplas bara det område som tillhör manöverpanelen.
Om en användare tillkopplar All On, Instant (Alla på, direkt) med RSC-appen så tillkopplas alla
områden på användarens behörighetsnivå.
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Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > All On, Instant (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Alla på, direkt)

9.4.6

Part On, Instant (Del på, direkt)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–4

–

Tom (-) – behörighetsnivå 5–15

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna tillkoppla områdena i manöverpanelens omfattning
och som användaren är behörig till med Part On, Instant (Del på, direkt), d.v.s. alla sektioner
av typen Part On (Del på) och Interior (Volymskydd) utan in- eller utpasseringstider
tillkopplas.
Om en användare använder Command 2 (Kommando 2) för tillkoppling av Part On, Instant
(Del på, direkt) så tillkopplas bara det område som tillhör manöverpanelen.
Om en användare tillkopplar Part On, Instant (Del på, direkt) med RSC-appen så tillkopplas
alla områden på användarens behörighetsnivå.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Part On, Instant (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Del på, direkt)

9.4.7

Part On Delay (Del på, fördröjd)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–4

–

Tom (-) – behörighetsnivå 5–15

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna tillkoppla områdena i manöverpanelens omfattning
och som användaren är behörig till med Part On, Delay (Del på, med fördröjning), d.v.s. alla
sektioner av typen Part On (Del på) och Interior (Volymskydd) som har in- och
utpasseringstider tillkopplas.
Om en användare använder Command 3 (Kommando 3) för tillkoppling av Part On, Delay (Del
på, med fördröjning) så tillkopplas bara det område som tillhör manöverpanelen.
Om en användare tillkopplar Part On, Delay (Del på, med fördröjning) med RSC-appen så
tillkopplas alla områden på användarens behörighetsnivå.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Part On Delay (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Del på, med fördröjning)

9.4.8

Watch Mode (Övervakningsläge)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–3 och 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 4–14
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Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användaren slå på eller av övervakningsläget i områden inom
manöverpanelens omfattning och som ingår i användarens behörighetsnivå.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Watch Mode (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Övervakningsläge)

9.4.9

View Area Status (Visa områdesstatus)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 2 och 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 3–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användare med till- eller frånkopplingsbehörighet visa status för
tillkoppling/frånkoppling och tillkopplingsberedskap för områden inom manöverpanelens
område och som ingår i användarens behörighetsnivå.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > View Area Status (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Visa områdesstatus)

9.4.10

View Event Memory (Visa händelseminne)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–3 och 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 4–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna visa händelseminnet för områden inom
manöverpanelens omfattning som ingår i användarens behörighetsnivå.
Centralapparaten rensar händelseminnet när områden tillkopplas.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > View Event Memory (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Visa händelseminne)

9.4.11

View Point Status (Visa sektionsstatus)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–3 och 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 4–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.
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Med den här parametern kan användarna visa sektionsstatus (normal, kort, öppen) för
områden i manöverpanelens omfattning och som ingår i användarens behörighetsnivå.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > View Point Status (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Visa sektionsstatus)

9.4.12

Walk Test (All Non-Fire Burg Points) (Gångtest (alla inbrottssektioner
utom brand))
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 2 och 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 3–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna gångtesta kontrollerade sektioner (testa dem utan
att larmrapporter skickas till larmcentralmottagaren).
I början av gångtestet aktiveras larmsirenutgången i 2 sekunder. När användaren utlöser de
olika kontrollerade sektionerna avges en ton varje gång från manöverpanelerna.
Brandsektioner, gassektioner och 24-timmarssektioner kan inte testas med den här
gångtestfunktionen.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Walk Test (non-fire burg points)
(Användarkonfiguration > Behörighetsnivåer > Gångtest (inbrottssektioner, ej brand)

9.4.13

Walk Test All Fire Points (Gångtest alla brandsektioner)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 2 och 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 3–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna starta ett brandgångstest för brandsektioner och
gassektioner med behörighet till knappen DRILL (ÖVNING) på B926F-manöverpaneler.
Kontrollerade sektioner och 24-timmarssektioner kan inte testas med Fire Walk Test
(Brandgångstest).
När Fire Walk Test (Brandgångstest) startas
–

Centralapparaterna skickar en rapport för brandgångsstart till larmcentralmottagaren.

–

Endast lokala larm meddelas – inga larmrapporter skickas till larmcentralmottagaren.

–

Centralapparaten drivs bara med batteri.

–

Utgången Fire Bell (Brandsiren), sidan 147 (Brandsiren) aktiveras i 2 sekunder för varje
brand- eller gassektion som testas.

–

Alla brand- och gassektioner där parametern Resettable (Kan återställas), sidan 226 (Kan
återställas) har värde YES (Ja) återställs automatiskt vid testningen. På
manöverpanelerna visas [SENSORS RESETTING] (DETEKTORER ÅTERSTÄLLS).

–

På manöverpanelen visas sektionstexten för varje sektion när de testas, och värdet för
”Points tested” (Testade sektioner) uppdateras löpande.
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Testet avslutas när alla sektioner har testats eller när 20 minuter har gått utan någon
aktivitet. Centralapparaten skickar en rapport om avslutad brandgång till
larmcentralmottagaren.

Om brand- eller gassektioner utlöses när brandgångstestet avslutas så förbikopplas
sektionerna, och en felton avges. På manöverpanelerna visas de förbikopplade sektionerna
och felsituationen.
När en brandövning startar
–

Centralapparaten skickar en rapport om startad brandövning till larmcentralmottagaren.

–

Utgången Fire Bell (Brandsiren), sidan 147 (Brandsiren) aktiveras tills en användare
avslutar övningen genom att stänga av utgången.

–

Brandsektioner och gassektioner är aktiva. Övningen avslutas om en brand- eller
gassektion larmar. Centralapparaten skickar brandlarmsrapporter.

–

När brandövningen avslutas skickar centralapparaten en rapport om det.

Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Walk Test All Fire Points (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Gångtest, alla brandsektioner)

9.4.14

Walk Test All Invisible Burg Points (Gångtest alla osynliga
inbrottssektioner)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 2–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna testa osynliga sektioner (parametern Invisible Point
(Osynlig sektion) har värdet Yes (Ja)) utan att larmrapporter skickas till
larmcentralmottagaren.
24-timmarssektioner som är utlösta när det osynliga gångtestet avslutas kommer att
förbikopplas. Feltonen avges från manöverpanelerna.
Brand- eller gassektioner kan inte testas med användarfunktionen Walk Test Invisible
(Gångtest osynliga).
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Walk Test All Invisible Burg Point
(Användarkonfiguration > Behörighetsnivåer > Gångtest, alla osynliga inbrottssektioner)

9.4.15

Service Walk All Points (Servicegångtest alla sektioner)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 2–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna använda Service Walk Test (Servicegångtest).
Service Walk Test (Servicegångtest) omfattar alla sektioner som tilldelats till en källa
(parametern Source (Källa) har inte värdet Unassigned (Ej tilldelad)).
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När användaren utlöser de olika sektionerna piper manöverpanelerna en gång.
Brandsektioner, gassektioner och 24-timmarssektioner som fortfarande är utlösta när
servicegångtestet slutförts blir förbikopplade. Feltonen avges från manöverpanelerna.
Servicegångtestet visar ”extra” sektioner. Extra sektioner uppstår när:
–

sektionsparametern Source (Källa) har ett annat värde än Unassigned (Ej tilldelad),

–

parametern Point Profile (Sektionsprofil) har värdet 0 eller

–

minst två sektioner har installerats för samma sektionsnummer på olika sektionskällor.

Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Service Walk All Points (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Servicegång, alla sektioner)

9.4.16

Send Report (Test / Status) (Skicka rapport (test/status))
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 2–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna skicka testrapporter från manöverpaneler som
tilldelats ett område som ingår i användarens behörighet.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Send Report (Test/Report) (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Skicka rapport (test/rapport))

9.4.17

Cycle Door (Cirkulera dörr)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 2 och 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 3–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna cirkulera en dörr i områden inom manöverpanelens
omfattning som ingår i användarens behörighetsnivå.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Cycle Door (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Cirkulera dörr)

9.4.18

(Un)Lock door (Lås (upp) dörr)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 2 och 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 3–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.
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Med den här parametern kan användarna använda låsnings- och upplåsningsfunktionerna för
dörrar i områden som ingår i manöverpanelens omfattning och som ingår i användarens
behörighetsnivå.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > (Un)Lock Door (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Lås (upp) dörr)

9.4.19

Secure Door (Säkra dörr)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 2–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna använda dörrsäkringsfunktionen för dörrar i områden
som ingår i manöverpanelens omfattning och som ingår i användarens behörighetsnivå.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Secure Door (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Säkra dörr)

9.4.20

Change Keypad Display (Ändra manöverpanelsdisplay)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 2–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna ändra manöverpanelsdisplayen (ljusare eller
mörkare) på manöverpaneler i områden som ingår i användarens behörighetsnivå.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Change Keypad Display (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Ändra manöverpanelsdisplay)

9.4.21

Change Date and Time (Ändra datum och tid)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 2–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna ändra centralapparatens datum och tid.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Change Date and Time (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Ändra datum och tid)
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Change Passcodes (Ändra kod)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 2–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna ändra sina egna koder.
Om du vill låta användarna ändra koder för andra användare finns mer information i Add User
Passcodes / Card / Level (Lägg till kod/kort/nivå för användare), sidan 181 (Ändra kod/kort/nivå
för användare).
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Change Passcode (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Ändra kod)

9.4.23

Add User Passcodes / Card / Level (Lägg till kod/kort/nivå för användare)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 2–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna lägga till och ändra (redigera) andra användare. De
kan ändra användarens kod, namn, behörighetsnivå, manöverpanel, passerkort (eller
kodbricka), språk och åtkomst till en Bosch-mobilapp.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Add User Passcode/Card/Level (Användarkonfiguration
> Behörighetsnivåer > Lägg till kod/kort/nivå för användare)

9.4.24

Delete User Passcode / Card/ Level (Ta bort kod/kort/nivå för användare)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 2–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan en användare ta bort andra användare.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Delete User passcode/card/level
(Användarkonfiguration > Behörighetsnivåer > Ta bort kod/kort/nivå för användare)

9.4.25

Extend Close (Förläng stängning)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 2–14
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Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna ändra stängningstiden i områden inom
manöverpanelens omfattning som ingår i användarens behörighetsnivå.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Extend Close (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Förläng stängning)

9.4.26

View Event Log (Visa händelselogg)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 2–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna visa alla händelser i centralapparatens händelselogg.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > View Event Log (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Visa händelselogg)

9.4.27

User Command 7 (Användarkommando 7)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1

–

Tomt (-) – alla andra behörighetsnivåer

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användare använda Command 7 (Kommando 7).
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > User Command 7 (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Användarkommando 7)

9.4.28

User Command 9 (Användarkommando 9)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1

–

Tomt (-) – alla andra behörighetsnivåer

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan en användare använda Command 9 (Kommando 9).
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > User Command 9 (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Användarkommando 9)
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Bypass a Point (Förbikoppla sektion)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–4 och 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 5–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna förbikoppla sektioner i områden inom
manöverpanelens omfattning som ingår i användarens behörighetsnivå.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Bypass a Point (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Förbikoppla sektion)

9.4.30

Unbypass a Point (Stäng av förbikoppling av sektion)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–4 och 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 5–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna stänga av förbikopplingen av sektioner i områden
inom manöverpanelens omfattning som ingår i användarens behörighetsnivå.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Unbypass a Point (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Stäng av förbikoppling av sektion)

9.4.31

Reset Sensors (Återställ detektorer)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–4 och 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 5–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan en användare återställa detektorer.
Obs!
UL 864-krav
Programmera parametern med en utgång om du vill följa standarden UL 864 för kommersiella
brandsystem.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Reset Sensors (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Återställ detektorer)

9.4.32

Change Output(s) (Ändra utgång(ar))
Standard:
–
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Tom (-) – behörighetsnivå 3–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna ställa in och återställa utgångar manuellt.
Använd inte funktionen CHANGE OUTPUT (ÄNDRA UTGÅNGAR) om du vill växla utgångar som
reserverats för specialfunktioner. Specialfunktionsutgångar är områdes- och
panelövergripande utgångsfunktioner samt utgångar som tilldelats i Enter Key Output (Ange
knapputgång).
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Change Outputs (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Ändra utgångar)

9.4.33

Remote Program (Fjärrprogram)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–4 och 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 5–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna starta fjärrprogrammeringssessioner. Om
användaren startar funktionen när det ringer i telefonen som delas med centralapparaten så
tar centralapparaten över telefonlinjen.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Remote Programming (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Fjärrprogrammering)

9.4.34

Go to Area (Gå till område)
Standard:
Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 2 och 15
Tom (-) – behörighetsnivå 3–14
Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Den här funktionen tilldelar manöverpaneler till ett annat område.
Användarna kommer bara åt funktioner de är behöriga för i det område som manöverpanelen
är tillfälligt tilldelad till.
Om 15 sekunder har gått utan att något gjorts på manöverpanelen så återgår den till sitt
tilldelade område.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Go to Area (Användarkonfiguration > Behörighetsnivåer
> Gå till område)
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Display Panel Type and Revision (Typ och version av displaypanel)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 2–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna visa versionsinformation för centralapparatens
inbyggda programvaran. På manöverpanelerna visas programversionen i formatet ##. ##. ###.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Display Panel Type and Revision
(Användarkonfiguration > Behörighetsnivåer > Typ och version av displaypanel)

9.4.36

Change Skeds (Ändra schemalagda händelser)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1, 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 2–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna ändra (redigera) schemalagda aktiviteter.
Schemaläggningar kan skrivskyddas om parametern Schedules > Skeds > Time Edit (Redigera
tid), sidan 245 (Scheman > Schemalagda händelser > Redigera Tid) ges värdet No (Nej).
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Change Skeds (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Ändra schemalagda aktiviteter)

9.4.37

Custom Function (Anpassad funktion)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E) – behörighetsnivå 1 för anpassad funktion 128–143

–

Tomt (-) – behörighetsnivå 1 för anpassad funktion 144–159, behörighetsnivå 2–15

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna använda Custom Functions (Anpassade funktioner).
Obs!
Användarens behörighet till anpassade funktioner åsidosätter behörigheten för
användarfunktionerna i dem
Om en användare inte är behörig till en funktion via manöverpanelsmenyn så hindrar det inte
från att funktionen körs inifrån en anpassad funktion.
Plats i RPS-menyn
B9512: User Configuration > Authority Levels > Custom Function 128 (to 159)
(Användarkonfiguration > Behörighetsnivåer > Anpassad funktion 128 (till 159))
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B8512: User Configuration > Authority Levels > Custom Function 128 (to 135)
(Användarkonfiguration > Behörighetsnivåer > Anpassad funktion 128 (till 135))
B6512: User Configuration > Authority Levels > Custom Function 128 (to 133)
(Användarkonfiguration > Behörighetsnivåer > Anpassad funktion 128 (till 133))
B5512: User Configuration > Authority Levels > Custom Function 128 (to 131)
(Användarkonfiguration > Behörighetsnivåer > Anpassad funktion 128 (till 131))
B4512: User Configuration > Authority Levels > Custom Function 128 (to 129)
(Användarkonfiguration > Behörighetsnivåer > Anpassad funktion 128 (och 129))
B3512: User Configuration > Authority Levels > Custom Function 128 (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Anpassad funktion 128)

9.4.38

Force Arm (Forcera tillkoppling)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–6

–

Tom (-) – behörighetsnivå 7–15

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna tillkoppla centralapparaten forcerat.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Force Arm (Användarkonfiguration > Behörighetsnivåer
> Forcera tillkoppling)

9.4.39

Send Area Open/Close (Skicka område öppna/stäng)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–14

–

Tom (-) – behörighetsnivå 15

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern aktiveras öppnings- och stängningsrapporter för användare i
områden som ingår i användarens behörighetsnivå.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Send Area Opening/Closings (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Skicka öppningar/stängningar av område)

9.4.40

Restricted Open/Close (Begränsad öppning/stängning)
Standard: Tom (-) för alla behörighetsnivåer
Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern begränsas öppnings- och stängningsrapporter för användare i
områden som ingår i användarens behörighetsnivå. Centralapparaten skickar bara
öppningsrapporter om larmsirenen är aktiv när användaren kopplar från. Centralapparaten
skickar bara stängningsrapporter när användaren forcerar eller förbikopplar en tillkoppling.
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Områdena som har den här behörighetsnivån måste programmeras för begränsade öppningar
och stängningar (se Area Wide Parameters > Restricted O/C (Begränsad öppning/stängning),
sidan 118 (Områdesövergripande parametrar > Begränsad öppning/stängning)).
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Restricted Open/Close (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Begränsad öppning/stängning)

9.4.41

Part On Open/Close (Del på öppning/stängning)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–14

–

Tom (-) – behörighetsnivå 15

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna öppna och stänga rapporter vid tillkoppling Part On
(Del på) eller frånkoppling i områden som användaren har behörighet till.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Part Open/Close (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Del på öppning/stängning)

9.4.42

Send Duress (Skicka hot)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 14

–

Tom (-) – behörighetsnivå 1–13 och 15

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan hotlägesrapporter användas av användare om parametern Area
Parameters > Duress Enable (Områdesparametrar > Hotläge aktiverat) har värdet Yes (Ja) för
områden som användaren har behörighet till.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Send Duress (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Skicka hot)

9.4.43

Arm by Passcode (Tillkoppla med kod)
Standard:
Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–6
Tom (-) – behörighetsnivå 7–15
Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användaren ange sin kod för att tillkoppla områden i
manöverpanelens omfattning som användaren är behörig till.
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Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Arm by Passcode (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Tillkoppla med kod)

9.4.44

Disarm by Passcode (Frånkoppla med kod)
Standard:
Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–5 och 14
Tom (-) – behörighetsnivå 6–13 och 15
Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användaren ange sin kod för att frånkoppla områden i
manöverpanelens omfattning som användaren är behörig till.
Duress Disarm Profile (Profil för hotfrånkoppling)
Behörighetsnivå 14 är programmerad som standard som profil för hotfrånkoppling. Om Duress
Type (Hottyp) har värdet 3 är den SIA CP-01-kompatibla egenskapen Duress Passcode
(Hotlägespasserkod) aktiverad. Duress Type (Hottyp) 1 och 2 tillåts inte i SIA CP-01kompatibla installationer.
Om behörighetsnivå 14 tilldelats en användarkod i ett område är den aktuella användaren
behörig att frånkoppla och skicka en hotlägeshändelse från området.
Alla hotkompatibla koder måste vara unika och får inte kunna härledas från andra koder. För
att underlätta unika lösningar har User Authority Level (Användarbehörighetsnivå) 14
fabriksprogrammerats som exempel på behörighet för Duress Disarm (Hotfrånkoppling).
Behörighetsnivån Duress Disarm (Hotfrånkoppling) kräver att de här funktionerna är
aktiverade:
–

User Configuration > Authority Levels > Disarm (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Frånkoppla)

–

User Configuration > Authority Levels > Send Duress (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Skicka hot)

–

Och den här parametern Disarm by Passcode (Frånkoppling med kod)

Konfigurera parametern Area Wide Parameters > Duress Enable (Områdesövergripande
parametrar > Hotläge aktiverat) till Yes (Ja) i aktuella områden. Annars svarar manöverpanelen
med No Authority (Behörighet saknas).
Mer information
–

Disarm Select (Välj frånkoppling), sidan 173 (Frånkoppla)

–

Send Duress (Skicka hot), sidan 187 (Skicka hot)

Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Disarm by Passcode (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Frånkoppla med kod)

9.4.45

Security Level (Säkerhetsnivå)
Standard:
–

All On (A) (Alla på) – behörighetsnivå 1, 2

–

Part On (P) (Del på) – behörighetsnivå 3–5

–

Disarmed (D) (Frånkopplad) – behörighetsnivå 6

–

No Access (-) (Ingen åtkomst) – behörighetsnivå 7–15

Selections (Val):
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–

All On (A) (Alla på) – användarna har åtkomsträttigheter till området om det är i någon
tillkopplad status.

–

Part On (P) (Del på) – användarna har åtkomsträttigheter till området om det är Part On
(Del på) eller frånkopplat, men inte när det är tillkopplat med All On (Alla på).

–

Disarmed (D) (Frånkopplad) – användarna har bara åtkomsträttigheter till området när
det är frånkopplat.

–

No Access (-) (Ingen åtkomst) – användarna saknar åtkomsträttigheter till området.

Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Security Level (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Säkerhetsnivå)

9.4.46

Disarm Level (Frånkopplingsnivå)
Standard:
Disarm (D) (Frånkoppling) – behörighetsnivå 1–5
No Disarm Rights (-) (Inga frånkopplingsrättigheter) – behörighetsnivå 6–15
Val:
–

Alla på eller Del på till Del på, direkt (I) – när användaren visar sin inloggningsnyckel (kort
eller kodbricka) när området är Alla På, med fördröjning eller direkt eller Del på,
fördröjning växlar området till Del på, direkt. Parametern Authority Level > Security Level
(Behörighetsnivå > Säkerhetsnivå) måste ha värdet All On (A) (Alla på) för området.

–

Frånkoppling (D) - När användaren visar sin inloggningsnyckel (kort, kodbricka eller kod
när kodinmatningsfunktionen på manöverpanelen är inställd på Cirkulera dörr) och
området är Alla på, Fördröjning (eller Direkt), ändras områden inom manöverpanelens
områdesomfattning och som ingår i användarens tillståndsnivå till frånkopplade.

–

Ingen frånkoppling (-) – Användarna kan inte frånkoppla med inloggningsnyckel (kort eller
kodbricka).

Mer information om hur du programmerar frågan för delade områden finns i stycket
Åtkomstkontrolläsare tilldelade till det delade området för frågan Area Type (Områdestyp),
sidan 108 (Områdestyp) i Area Parameters (Områdesparametrar).
Obs!
Inbrottslarmen tystas när användaren visar kodbricka/kort
Inbrottslarmen tystas när en användare visar en kodbricka, ett kort eller en kod som har
konfigurerats till Cirkulera dörr.
Inbrottslarmen tystas i det lokala området när en användare frånkopplar med en kodbricka,
ett kort eller en kod som har konfigurerats till Cirkulera dörr eller visar en kodbricka, ett kort
eller en kod som har konfigurerats till Cirkulera dörr vid ett larm. Användaren måste ange en
kod innan brandsirener kan tystas. Avbrottsrapporter skickas när en giltig kod eller kodbricka/
kort har tystas sirenen.
Obs!
Behörighetsnivå 15 reserverad
Behörighetsnivå 15 har reserverats för servicekoden (användare 0). Du kan inte ändra någon
inställning i kolumnen Behörighetsnivå 15.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Disarm Level (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Frånkopplingsnivå)

9.4.47

Function Level (Funktionsnivå)
Standard:
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–

Disarmed (D) (Frånkopplad) – behörighetsnivå 1

–

No Function Level (-) (Ingen funktionsnivå) – behörighetsnivå 2–15

Selections (Val):
–

All On (A) (Alla på) – aktivera den anpassade funktionen som tilldelats till dörren i det här
området ifall området är All On (Alla på) eller Part On (Del på).

–

Disarmed (D) (Frånkopplat) – aktivera den anpassade funktion som tilldelats till dörren i
det här området när området har frånkopplats.

–

All On and Disarmed (C) (Alla på och frånkopplade) – aktivera den anpassade funktion
som tilldelats till dörren i det här området oavsett områdets kopplingsstatus.

–

No Function Level (-) (Ingen funktionsnivå) – användarna kan inte aktivera någon
anpassad funktion i det här området.

Användarna måste ha en tilldelad kod innan de kan utföra anpassade funktioner med
passerkort eller kodbricka.
Användarna behöver inte vara behöriga med Security Level (Säkerhetsnivå) eller Disarm Level
(Frånkopplingsnivå), utan kan ändå utföra anpassade funktioner med passerkort eller
kodbricka.
Om användare med behörighet med både Disarm Level (Frånkopplingsnivå) och Function
Level (Funktionsnivå) visar en kort eller en kodbricka tillämpas Disarm Level
(Frånkopplingsnivå) först och sedan Function Level (Funktionsnivå), d.v.s. området
frånkopplas först och sedan utförs den anpassade funktionen.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Function Level (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Funktionsnivå)

9.4.48

Keyfob Arm (Tillkoppling med nyckeltagg)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–6

–

Tom (-) – behörighetsnivå 7–15

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användare tillkoppla områden som de är behöriga till med hjälp
av en trådlös RADION-nyckeltagg.
Hotfunktionen vid tillkoppling fungerar inte om trådlösa RADION-nyckeltaggar används.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Keyfob Arm (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Tillkoppling med nyckeltagg)

9.4.49

Frånkoppling med nyckeltagg
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–6

–

Tom (-) – behörighetsnivå 7–15

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användare frånkoppla områden som de är behöriga till med hjälp
av en trådlös RADION-nyckeltagg.
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Hotfunktionen vid frånkoppling fungerar inte om trådlösa RADION-nyckeltaggar används.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Keyfob Disarm (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Frånkoppling med nyckeltagg)

9.4.50

Firmware Update (Uppdatering av fast programvara)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1–6

–

Tom (-) – behörighetsnivå 7–15

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Om lokal behörighet krävs kan bara säkerhetsanvändare med behörigheten Firmware Update
(Uppdatering av fast programvara) tillåta uppdateringen.
Plats i RPS-menyn
User Configuration > Authority Levels > Firmware Update (Användarkonfiguration >
Behörighetsnivåer > Uppdatering av fast programvara)

9.4.51

Silence Function (Tysta funktion)
Standard:
–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – behörighetsnivå 1 och 15

–

Tom (-) – behörighetsnivå 2–14

Val:
–

Tom (-) – funktionen är inte aktiverad för användare som har den här behörighetsnivån.

–

Enabled (E) (Aktiverad (E)) – funktionen är aktiverad för användare som har den här
behörighetsnivån.

Med den här parametern kan användarna tysta feltoner från manöverpanelerna.
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Points (Sektioner)

10.1

Sektionstilldelningar

10.1.1

Source (Källa)
Standard:
–

On-board (Inbyggd) – sektion 1–8

–

Unassigned (Ej tilldelad) – alla andra sektioner

Selections (Val):
–

Unassigned (Ej tilldelad) – sektionen används inte.

–

ZONEX – sektionen installeras med B600-modulen som installeras i efterhand plus en
D8125-expansionsmodul och en POPIT-enhet eller D8128D-modulen med åtta POPITingångar.
Om mer än en POPIT-enhet har samma adress skapar centralapparaten en händelse
EXTRA POINT (EXTRA SEKTION).

–

Octo-input (Åtta ingångar) – sektionen installeras på B208-modulen med åtta ingångar.

–

Wireless (Trådlös) – sektionen installeras på en RF-mottagare för SDI2-buss.

–

On-board (Inbyggd) – sektionen installeras på centralapparaten (sektion 1–8).

–

Output (Utgång) – sektionen ansluts i logiken till utgången med samma nummer. Ingen
fysisk enhet är associerad med den här sektionen.

–

Keypad (Manöverpanel) – sektionen installeras på en SDI2-bussmanöverpanel.

–

IP Camera (IP-kamera) – sektionen installeras på en IP-kamera.

–

POPEX – sektionen installeras med POPEX-modul B299 och en POPIT-enhet.
Om mer än en POPIT-enhet är inställd på samma adress skapar centralapparaten en
händelse EXTRA POINT (EXTRA SEKTION).

–

Door (Dörr) – sektionen installeras på en dörrstyrningsmodul.

Använd den här parametern för att tilldela sektioner till fysiska enheter. Om en markering är
skuggad kan du inte tilldela sektionen till den enheten.
Point Source (Sektionskälla) för sektion 1–8 är On-board (Inbyggd) och kan inte ändras.
För centralapparat B9512G är alternativet Wireless (Trådlös) bara tillgänglig för sektion 9 till
512.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Assignments > Source (Sektioner > Sektionstilldelningar > Källa)

10.1.2

Text (first language) (Text (förstaspråk))
Standard: Point # (Sektion x)
Selections (Val):
–

Upp till 32 tecken – mellanslag i, före eller efter en textsträng behandlas som text och
ingår i gränsen på 32 tecken.

Beskriv sektionen med upp till 32 bokstäver, siffror och/eller symboler. Sektionstexten visas
vid manöverpanelerna och ingår i sektionsrapporter som skickas till larmcentralmottagaren
(endast i rapportformatet Modem4).
I manöverpanelerna visas de första 20 tecknen. Om texten är längre än 20 tecken rullar hela
texten en gång över displayen. Tryck på [ESC] om du vill rulla texten igen.
Låt sektionsnumret ingå – det underlättar
Om du inkluderar sektionsnumret i sektionstexten hjälper det användarna när de visar
händelser, utför funktioner och kommandon eller felsöker.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Assignments > Text (Sektioner > Sektionstilldelningar > Text)
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Text (second language) (Text (andraspråk))
Standard: tomt
Selections (Val):
–

Upp till 32 tecken – mellanslag i, före eller efter en textsträng behandlas som text och
ingår i gränsen på 32 tecken.

Beskriv sektionen med upp till 32 bokstäver, siffror och/eller symboler. Sektionstexten visas
vid manöverpanelerna och ingår i sektionsrapporter som skickas till larmcentralmottagaren
(endast i rapportformatet Modem4).
I manöverpanelerna visas de första 20 tecknen. Om texten är längre än 20 tecken rullar hela
texten en gång över displayen. Tryck på [ESC] om du vill rulla texten igen.
Låt sektionsnumret ingå – det underlättar
Om du inkluderar sektionsnumret i sektionstexten hjälper det användarna när de visar
händelser, utför funktioner och kommandon eller felsöker.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Assignments > 2nd Language Text (Sektioner > Sektionstilldelningar > Text
andraspråk)

10.1.4

Profile (Index) (Profil (index))
Standard:
–

Smoke Detector (4) (Rökdetektor) – sektion 1

–

Part On: Delay (8) (Del på: Fördröjning) – sektion 2, sektion 3

–

Interior: Follower (Volymskydd: Följer) (13) – sektion 4, sektion 5

–

Part On: Instant (7) (Del på: Direkt – sektion 6, sektion 7

–

24-hr Instant on Open/Sort (1) (24-timmars direkt vid öppen/kort) – sektion 8

–

Disabled (0) (Inaktiverad) – alla andra sektioner

Selections (Val):
–

0–63 – B9512

–

0–31 – B8512

Använd den här parametern för att välja en sektionsprofil för varje sektion. Sektionsprofilen
styr hur centralapparaten svarar på ändrad sektionsstatus (utlöst, normal, fel, saknas,
tillkopplad, frånkopplad).
Om sektionsparametern Source (Källa) har värdet Disabled (Inaktiverad) och sektionen har
tilldelats en profil skapar centralapparaten en MISSING POINT-händelse (SEKTION SAKNAS).
Om sektionsparametern Source (Källa) inte är 0 och sektionsprofilen är Disabled (Inaktiverad)
skapar centralapparaten en EXTRA POINT-händelse (EXTRA SEKTION).
Plats i RPS-menyn
Points > Point Assignments > Index (Sektioner > Sektionstilldelningar > Index)

10.1.5

Profile (Index) Description (Beskrivning av profil (index))
I det här fältet visas innehållet i parametern Point Profile Text (Sektionsprofiltext). Den visas
bara som information – den kan inte redigeras.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Assignments > Description (Sektioner > Sektionstilldelningar > Beskrivning)

10.1.6

Area (Område)
Standard: 1
Selections (Val):
–

1–32 – B9512G

–

1 till 8 – B8512G
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Ange områdesnumret om du vill tilldela en sektion till det.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Assignments > Area (Sektioner > Sektionstilldelningar > Område)

10.1.7

Debounce (Elimineringstid)
Standard: 820 ms
Selections (Val):
–

410 ms

–

820 ms

–

1,23 s

–

1,64 s

–

2,05 s

–

2,46 s

–

2,87 s

–

3,28 s

–

3,69 s

–

4,10 s

–

4,51 s

–

4,92 s

–

5.33

–

5.74

–

6.15

Parametern Debounce (Elimineringstid) anger hur länge centralapparaten skannar en sektion
innan en aktivering sker.
Bosch rekommenderar en inställning på minst 820 ms. Ställ in Debounce (Elimineringstid) på
minst 1,23 ms för inre följande sektioner.
Om Source (Källa), sidan 192 (Källa) för sektioner har värdet Wireless, IP Camera eller Output
(Trådlös, IP-kamera eller Utgång) ställs parametern Debounce (Elimineringstid) automatiskt in
på - (streck) för att visa att parametern inte har någon effekt.
Om du är osäker på hur parametern ställs in finns mer information i tillverkarens anvisningar
för enheten som är ansluten till sektionen.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Assignments > Debounce (Sektioner > Sektionstilldelningar > Elimineringstid)

10.1.8

Output (Utgång)
Standard: 0
Selections (Val):
–

0 (Inaktiverad), 1 till 599 – B9512G

–

0 (Inaktiverad), 1 till 99 – B8512G:

Använd den här parametern om du vill aktivera en utgång när sektionen larmar. Utgången
aktiveras inte vid fel- eller övervakningshändelser.
Utgången återställs när larmet återställs.
Obs!
Funktionerna Legacy BFSK Relay (Äldre BFSK-relä) eller Relay (Relä)
Sektionstilldelningsparametrarna för många äldre Bosch-centralapparater innehåller en
parameter BFSK Relay (BFSK-relä) eller Relay (Relä) för varje sektion.
Du kan emulera funktionen BFSK Relay (BFSK-relä) om du ställer in denna Output-parameter
(Utgång) till samma utgångsnummer för flera sektioner.
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Plats i RPS-menyn
Points > Point Assignments > Output (Sektioner > Sektionstilldelningar > Utgång)

10.1.9

RADION RFID (B810)
Standard: Tom
Val: 0, 11–167772156
RFID-numret är ett unikt nummer som tilldelats till trådlösa enheter från fabrik.
Om sektionsparametern Source (Källa) har värdet Wireless (Trådlös) ställs den här RFIDparametern in på 0 vid programmeringen. RFID kan läras in automatiskt via en RF-mottagare
för SDI2-buss eller också anges här.
RFID kan redigeras för placering i sektioner eller också kan RF-sektioner stängas av genom att
värdet 0 anges.
Programmer enforced wireless limits (Programmerarstyrda trådlösa gränser)
Om parametern Wireless Module Type (Typ av trådlös modul), sidan 282 (Typ av trådlös modul)
har värdet B810 RADION Wireless (B810 RADION trådlös) begränsas centralapparaten till
1512 trådlösa enheter: 1000 nyckeltaggar, 504 sektioner (sektionsparametern Source (Källa)
har värdet Wireless (Trådlös)) och 8 repeatrar.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Assignments > RADION RFID (B810) (Sektioner > Sektionstilldelningar >
RADION RFID (B810))

10.1.10

RADION Device Type (RADION-enhetstyp)
Standard: tomt
Selections (Val):
–

Glass Break (Glaskross)

–

Smoke (Rök)

–

Inertia (Vibration)

–

Door Window Contact (Dörr-/fönsterkontakt)

–

Recessed Door Window (Infälld, dörrar och fönster)

–

Motion Dual (Dubbel rörelse)

–

Motion PIR (PIR-detektorer)

–

Ceiling Mt. Motion (Takmonterad rörelsedetektor)

–

Universal TX (Universalsändare)

–

Bill Trap (Sedelklämma)

–

Curtain Motion (Ridårörelse)

–

CO Detector (CO-detektor)

–

Panic, One Button (Paniklarm med en knapp)

–

Panic, Two Button (Paniklarm med två knappar)

–

Panic, Fixed Position (Paniklarm, fast plats)

–

Värme

Varje RADION-enhetstyp har fyra ingångsfunktioner. Se tabellen nedan.
Enhetstyp

Ingångsfunktion

Ingångsfunktion

Ingångsfunktion

Ingångsfunktion

1

2

3

4

Glaskrosslarm

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Smoke (Rök)

Röklarm

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Inertia

Tungkontaktlarm

Slingingång

Vibrationslarm

Ej använd

Glass Break
(Glaskross)

(Vibration)
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Enhetstyp

Ingångsfunktion

Ingångsfunktion

Ingångsfunktion

Ingångsfunktion

1

2

3

4

Tungkontaktlarm

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Tungkontaktlarm

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Dubbel rörelse

Rörelselarm

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Motion PIR (PIR-

PIR-larmdetektor

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Rörelselarm

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Tungkontaktlarm

Slingingång

Ej använd

Ej använd

Sedelklämma

Sedelklämlarm

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Ridårörelse

PIR-larmdetektor

Ej använd

Ej använd

Ej använd

CO-detektor

CO-larm

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Paniklarm med

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Värmelarm

Ej använd

Ej använd

Ej använd

Dörr-/
fönsterkontakt
Infälld dörr/
fönster

detektorer)
Takmonterad
rörelsedetektor
Universal TX
(Universalsändar
e)

en knapp
Paniklarm med
två knappar
Panic, Fixed
Position
(Paniklarm, fast
plats)
Värme

När du väljer enhetstyp kan du aktivera eller inaktivera ingångsfunktioner genom att klicka på
motsvarande kryssruta i dialogrutan.
Programmeraren återställer ingångsfunktionerna till standardvärdena när typen av trådlös
enhet ändras.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Assignments > RADION Device Type (Sektioner > Sektionstilldelningar >
RADION-enhetstyp)

10.1.11

Inovonics RFID (B820)
Standard: N/A (Ej tillämpligt)
Val: 0–167772156
RFID-numret är ett unikt nummer som tilldelats till trådlösa enheter från fabrik.
Om sektionsparametern Source (Källa) har värdet Wireless (Trådlös) ställs den här RFIDparametern in på 0 vid programmeringen. RFID kan läras in automatiskt via en RF-mottagare
för SDI2-buss eller också anges här.
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RFID kan redigeras för placering i sektioner eller också kan RF-sektioner stängas av genom att
värdet 0 anges.
Programmer enforced wireless limits (Programmerarstyrda trådlösa gränser)
Om parametern Wireless Module Type (Typ av trådlös modul), sidan 282 (Typ av trådlös modul)
sätts till B820 Inovonics Wireless begränsas centralapparaten till 350 trådlösa enheter
exklusive repeatrar. Summan av antalet sektioner (parametern Source (Källa) för sektionen är
Wireless (Trådlös)) och antalet nyckeltaggar får vara högst 350.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Assignments > RFID (B820 Inovonics Wireless) (Sektioner >
Sektionstilldelningar > RFID (B820 Inovonics Wireless)

10.2

Cross Point Parameters (Parametrar för korsad sektion)

10.2.1

Cross Point Timer (Timer för korsad sektion)
Standard: 20
Val: 5–255 (sekunder)
Den här parametern anger hur länge centralapparaten väntar efter en aktivering av en korsad
sektion tills en extra sektion i samma grupp korsade sektioner ska aktiveras innan en
larmhändelse för korsad sektion skapas. Om ingen ytterligare sektion aktiveras inom tiden i
Cross Point Time (Tid korsad sektion) så skapas ingen larmhändelse.
Använd bara funktionen Cross Point (Korsad sektion) för andra sektioner är brandsektioner.
Plats i RPS-menyn
Points > Cross Point Parameters > Cross Point Timer (Sektioner > Parametrar för korsad
sektion > Timer korsad sektion)

10.3

Sektionsprofiler
Sektionsprofiler (sektionsindex) avgör hur centralapparaten reagerar på ändringar av
sektioner. Skapa sektionsprofiler med hjälp av parametrarna i det här avsnittet. Tilldela
sektionsprofiler till sektioner i Point Assignments (Sektionstilldelningar).

10.3.1

Point Profile Text (first language) (Sektionsprofiltext (förstaspråk))
Standard:
–

Sektionsprofil 1 – 24-Hour Inst Open/Short (24-timmars, direkt vid öppen eller
kortslutning)

–

Point Profile 2 (Sektionsprofil 2) – 24-Hour Inv/Sil on Shrt (24-timmars, osynlig och tyst
vid kortslutning)

–

Point Profile 3 (Sektionsprofil 3) – Pull Station (Manuellt larm)

–

Point Profile 4 (Sektionsprofil 4) – Smoke Detector (Rökdetektor)

–

Point Profile 5 (Sektionsprofil 5) – Smoke w/Verification (Rökdetektor med verifiering)

–

Point Profile 6 (Sektionsprofil 6) – Bell Suprv – D192G (Sirenövervakning för D192G)

–

Point Profile 7 (Sektionsprofil 7) – Part On: instant (Del på: direkt)

–

Point Profile 8 (Sektionsprofil 8) – Part On: Delay (Del på: Fördröjning)

–

Point Profile 9 (Sektionsprofil 9) – Prt:Inst,Lcl Darm,Buz (Del på, direkt, lokal under
frånkoppling, summer på)

–

Point Profile 10 (Sektionsprofil 10) – Interior: Instant (Volymskydd: Direkt)

–

Point Profile 11(Sektionsprofil 11) – Interior: Delay (Volymskydd: Fördröjning)

–

Point Profile 12 (Sektionsprofil 12) – Intr:Inst, Lcl Disarm (Volymskydd, direkt, lokal
under frånkoppling)

–
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–

Point Profile 14 (Sektionsprofil 14) – Maintained Keyswitch (Underhållen nyckelbrytare)

–

Point Profile 15 (Sektionsprofil 15) – Momentary Keyswitch (Förbikopplare pulsfunktion)

–

Point Profile 16 (Sektionsprofil 16) – Pt Opn/Close on Flt (Sektion öppning/stängning vid
aktivering)

–

Point Profile 17 (Sektionsprofil 17) – Gas

–

Point Profile 18 (Sektionsprofil 18) – Gas Supervisory (Gas övervakning)

–

Point Profile 19 (Sektionsprofil 19) – Aux AC Supervision (Extern AC-övervakning)

–

Point Profile 20 (Sektionsprofil 20) – Part On: Watch Off (Del på: bevakning av)

–

Point Profile 21 (Sektionsprofil 21) – Part On: POPIT Motion (Del på: POPIT-rörelse)

–

Point Profile 22 (Sektionsprofil 22) – Fire Supr on Open (Brandövervakning om öppen)

–

Point Profile 23 (Sektionsprofil 23) – Non-Fire Supr Open (Övervakning icke-brand om
öppen)

–

Point Profile 24 (Sektionsprofil 24) – Local Buzz on Fault (Lokal summer vid aktivering)

–

Point Profile 25 (Sektionsprofil 25) – Prt On: Dly Watch Off (Del på, fördröjning,
övervakningsläge av)

–

Point Profile 26 (Sektionsprofil 26) – Part On: Instant (2) (Del på: Direkt (2))

–

Point Profile 27 (Sektionsprofil 27) – Part On: Delay (2) (Del på: Fördröjning (2))

–

Point Profile 28 (Sektionsprofil 28) – Interior: Follower (2) (Volymskydd: Följande (2))

–

Point Profile 29 (Sektionsprofil 29) – Interior: Instant (2) (Volymskydd: Direkt (2))

–

Point Profile 30 (Sektionsprofil 30) – Interior: Delay (2) (Volymskydd: Fördröjning (2))

–

Point Profile 31 (Sektionsprofil 31) – 24hr Inst: no Abort (24-timmars, direkt, ingen
avbrottsfunktion)

–

Point Profile 32 (Sektionsprofil 32) – Run Custom Function (Kör anpassad funktion)

–

Point Profile 33 (till 63) (Sektionsprofil 33 till 63) – Point Profile 33 (till 63)
(Sektionsprofil 33 till 63)

Val: Upp till 24 alfanumeriska tecken
Beskriv sektionsprofilen med upp till 24 tecken text.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Profiles > Point Profile Text (Sektioner > Sektionsprofiler > Text för
sektionsprofil)

10.3.2

Point Profile Text (Second Language) (Text för sektionsprofil
(andraspråk))
Standardvärde: tom
Val: Upp till 24 alfanumeriska tecken
Beskriv sektionsprofilen (sektionsindex) med upp till 24 tecken text.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Profiles > Point Profile Text (second language) (Sektioner > Sektionsprofiler >
Text för sektionsprofil (andraspråk))

10.3.3

Point Type/Response/Circuit Style (Sektionstyp/svar/kretstyp)
Visar parametrarna Sektionstyp, Sektionssvar och Kretstyp i ett enda fönster så att du ser hur
de samverkar.
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Parametern Point Response (Sektionssvar) avgör tillsammans med parametern Point Type
(Sektionstyp) hur centralapparaten svarar på ändringar i sektionsdetektor slingor (öppen,
kort, normal) för kabelanslutna sektioner eller ändringar i sektionsstatus för trådlösa
sektionsenheter (aktiv, normal, fel).
Tryck på hjälpknapparna i fönstret om du vill visa hjälp för de enskilda parametrarna.

10.3.4

Point Type (Sektionstyp)
Standard:
–

24 Hour (24-timmar) – sektionsprofil 1–2, 6, 23, 31

–

Part On (Del på) – sektionsprofil 7–9, 20, 21, 24–27

–

Interior (Volymskydd) – sektionsprofil 10–12, 29–30

–

Interior Follower (Volymskydd följande) – sektionsprofil 13, 28

–

Keyswitch Maintained (Förbikopplare latchfunktion) – sektionsprofil 14

–

Keyswitch Momentary (Förbikopplare pulsfunktion) – sektionsprofil 15

–

Open/Close Point (Öppna/stäng sektion) – sektionsprofil 16

–

Fire Point (Brandsektion) – sektionsprofil 3–5, 22

–

AUX AC Supervision (Extern AC-övervakning) – sektionsprofil 19

–

Gas Point (Gassektion) – sektionsprofil 17, 18

Val:
–

24 Hour (24-timmars)

24-timmarssektioner är tillkopplade hela tiden. De kan användas för att signalera panik och
medicinska nödsituationer eller tillkalla polis.
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Om anger en 24-timmarssektion som förbikopplingsbar (parametern Kan förbikopplas, sidan
223 (Kan förbikopplas) har värdet Yes (Ja)) ska du sätta parametern Buzz on Fault (Summer vid
fel), sidan 220 (Summer vid fel) på 1, 2 eller 3 och parametern Report Bypass at Occurrence
(Rapportera förbikoppling vid förekomst), sidan 224 (Rapportera förbikoppling vid förekomst)
till Yes (Ja). Om ett område aldrig är armerat kommer aldrig några uppskjutna
förbikopplingsrapporter att skickas.
Obs!
UL-krav för överfallsenheter
Använd sektionstypen 24-timmars för överfallsenheter i UL-installationer. I sektionstexten
måste texten ”hold-up” ingå.
Obs!
Branddörr, taklucka och liknande
För branddörrar, takluckor och liknande som måste övervakas dygnet runt bör du överväga
sektionstypen Part On (Del på). 24-timmarssektioner visar inte aktiverad eller förbikopplad
status när ett område tillkopplas, men Part On-sektioner (Del på) visar det.
Sätt parametern Sektionssvar, sidan 204 (Sektionssvar) på 9, A, B, C, D eller E.
Överväg att aktivera parametrarna Buzz On Fault (Summer vid fel) och Local While Disarmed
(Lokal under frånkoppling), sidan 222 (Lokal under frånkoppling).
–

Part On (Del på)

Part On-sektioner (Del på) används vanligen för att övervaka enheter vid fastighetens in- och
utgångar (dörrar och fönster).
När en användare tillkopplar ett område till All On (Alla på) så tillkopplas alla sektioner av
typen Part On (Del på), Interior (Volymskydd) och Interior Follower (Volymskydd följande).
När en användare tillkopplar ett område till Part On (Del på) så tillkopplas bara Part Onsektioner. Interior-sektioner (Volymskydd) och Interior Follower-sektioner (Volymskydd
följande) tillkopplas inte. I ett typiskt system kommer Part On-tillkoppling (Del på) av ett
område bara att tillkoppla perimeterskyddet, så att användarna kan stanna kvar i fastigheten
utan att larmhändelser skapas av volymskyddssektioner.
Parametern Points > Point Profile > Point Response (Sektioner > Sektionsprofil >
Sektionssvar) avgör om Part On-sektioner (Del på) omfattar inpasseringstid eller om en
larmhändelse skapas direkt vid aktivering.
Med en inpasseringstid kan användarna hinna nå en manöverpanel och frånkoppla innan en
larmhändelse uppstår. När exempelvis en användare öppnar huvudgången (och aktiverar en
Part On-sektion (Del på)) startar inpasseringstiden. Användaren går till en manöverpanel och
frånkopplar (stänger av området) innan utpasseringstiden löpt ut, vilket förhindrar en
larmhändelse att skapas.
Om områdets inpasseringstid har startas och en ytterligare Part On-sektion (Del på) utlöses så
jämför centralapparaten den återstående inpasseringstiden med den programmerade
inpasseringstiden för den andra Part On-sektionen (Del på). Den andra sektionens
inpasseringstid förkortas om den är minde än den återstående tiden.
Obs!
Part On-sektioner (Del på) med direkt sektionssvar utlöser omedelbart larmhändelser
Ingen inpasseringstid startas när perimetersektioner som programmerats för direkt
Sektionssvar, sidan 204 aktiveras. De genererar en larmhändelse omedelbart, även under inoch utpasseringstiden.
–
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Interior-sektioner (Volymskydd) används vanligen för att övervaka inre detektorer, exempelvis
innerdörrar och rörelsedetektorer.
Volymskyddssektioner aktiveras bara när området är All On (Alla på). De aktiveras inte när
området är Part On (Del på).
Parametern Points > Point Profile > Point Response (Sektioner > Sektionsprofil >
Sektionssvar) konfigurerar volymskyddssektioner för direkt eller fördröjt larmsvar.
Volymskyddssektioner konfigureras vanligen för direkt larmsvar.
Obs!
Volymskyddssektioner med direkt sektionssvar utlöser omedelbart larmhändelser
Volymskyddssektioner som är programmerade för direkt Sektionssvar, sidan 204
(Sektionssvar) aktiveras. De utlöser larmhändelser omedelbart även vid fördröjd inpassering
eller utpassering.
När en volymskyddssektion konfigurerad för fördröjd larmutlösning aktiveras medan området
är helt påslaget startar inpasseringstiden. Larmhändelser skapas inte ifall inpasseringstiden
avslutas innan området har frånkopplats.
Om en volymskyddssektion som programmerats för fördröjt sektionssvar aktiveras när
inpasseringstiden har startats så jämför centralapparaten den återstående inpasseringstiden
med den som programmerats för volymskyddssektionen. Om volymskyddssektionens
fördröjningstid är mindre än den återstående tiden så förkortar centralapparaten
utpasseringstiden.
Obs!
Använd sektionstypen Inre följande, sidan 231 (Inre följande) för omedelbart larm om
området inte ska ha en inpasseringstid
I vissa installationen kanske du vill ha en volymskyddssektion som följer efter men inte inleder
inpasseringstiden.
–

Inre följande

Inre följande sektioner används vanligen för att övervaka inre detektorer, exempelvis
innerdörrar och rörelsedetektorer.
Inre följande sektioner aktiveras bara när området är Alla på. De aktiveras inte när området är
Part On (Del på).
Om en inre följande sektion aktiveras när området är Alla på utlöses en larmhändelse
omedelbart. Om inpasseringstiden startas av en annan sektion innan den inre följande
sektionen utlöses så fördröjer den inre följande sektionen larmhändelsen tills
utpasseringstiden har gått. Om området är frånkopplat innan inpasseringstiden avslutas
utlöses ingen larmhändelse.
Under utpasseringstiden utlöses ingen larmhändelse när en inre följande sektion aktiveras.
Inre följande sektioner startar inte inpasseringstiden även om de konfigurerats med fördröjt
larmsvar (parametern Sektionssvar, sidan 204 (Sektionssvar) har värdet 4, 5, 6, 7 eller 8).
Obs!
Använd sektionstypen Volymskydd och fördröjt larmsvar för volymsektioner som inleder
inpasseringstid
I vissa installationer kanske du vill ha en volymskyddssektion som startar en inpasseringsdag.
Om en volymskyddssektion som konfigurerats för fördröjt larmsvar aktiveras (se Sektionssvar,
sidan 204 (Sektionssvar)) och området är Alla på startar inpasseringstiden. Larmsvaret
fördröjs tills utpasseringstiden löpt ut. Om området frånkopplats innan inpasseringstiden löpt
ut avges inget larm.
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Latchfunktion förbikopplad

Sektioner med förbikopplad latchfunktion används för tillkoppling (Alla på) och frånkoppling
av områden.
För sektioner med förbikopplad latchfunktion gäller följande om Points >Point Profiles > Point
Response (Sektioner > Sektionsprofiler > Sektionssvar) har värdet 1:
–

När sektionsstatus är normal är området frånkopplat (Av).

–

När sektionsstatus ändras från normal till öppen tillkopplas området till Alla på.

–

När sektionsstatus ändras från öppen till normal frånkopplas området (ändras till Av).

–

Om sektionsstatus ändras till kort när området är tillkopplat (Alla på eller Del på) skapas
en sektionslarmhändelse i centralapparaten. Om sektionsstatus ändras till kort medan
området är frånkopplat (Av) skapas en sektionsfelshändelse i centralapparaten. När
sektionsstatus ändras från kortslutning till normal eller öppen återställs felet.

För sektioner med förbikopplad latchfunktion gäller följande om Points >Point Profiles > Point
Response (Sektioner > Sektionsprofiler > Sektionssvar) har värdet 2:
–

När sektionsstatus är öppen är området frånkopplat (Av).

–

När sektionsstatus ändras från öppen till normal tillkopplas området till Alla på.

–

När sektionsstatus ändras från normal till öppen frånkopplas området (ändras till Av).

–

Om sektionsstatus ändras till kort när området är tillkopplat (Alla på eller Del på) skapas
en sektionslarmhändelse i centralapparaten. Om sektionsstatus ändras till kort medan
området är frånkopplat (Av) skapas en sektionsfelshändelse i centralapparaten. När
sektionsstatus ändras från kortslutning till normal eller öppen återställs felet.

Inga fel- och återställningsrapporter skickas om parametern Local While Disarmed (Lokal under
frånkoppling), sidan 222 (Lokal frånkoppling) har värdet Ja.
Inga larm- och återställningsrapporter skickas om parametrarna Local While Armed (Lokal under
tillkoppling), sidan 222 (Lokal tillkoppling) har värdet Ja.
Obs!
Sektionssvar 2 krävs för trådlösa Inovonics FA113-enheter.

–

Förbikopplare pulsfunktion

Sektioner med förbikopplad pulsfunktion används för tillkoppling (Alla på) och frånkoppling av
områden.
Ange värdet 1 för parametern Sektioner > Sektionsprofiler > Sektionssvar för sektioner med
förbikopplad pulsfunktion.
Om sektionsstatus för en sektion med förbikopplad pulsfunktion ändras från normal till kort
till normal växlas områdets tillkopplingsläge.
Om sektionsstatus ändras till öppen när området är tillkopplat (Alla på eller Del på) skapas en
sektionslarmhändelse i centralapparaten. Om sektionsstatus ändras till öppen medan området
är frånkopplat (Av) skapas en sektionsfelshändelse i centralapparaten. När sektionsstatus
ändras från öppen till normal eller öppen återställs felet
Inga fel- och återställningsrapporter skickas om parametern Local While Disarmed (Lokal under
frånkoppling), sidan 222 (Lokal frånkoppling) har värdet Ja.
Inga fel- och återställningsrapporter skickas om parametern Local While Armed (Lokal under
tillkoppling), sidan 222 (Lokal tillkoppling) har värdet Ja.
–

Öppna/stäng sektion

Öppnings-/stängningssektioner till- och frånkopplas oberoende av vilket område de tillhör.
Ange värdet 1 för parametern Points > Point Profiles > Point Response (Sektioner >
Sektionsprofiler > Sektionssvar) för öppnings-/stängningssektioner.
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När sektionsstatus ändras från kort till normal tillkopplas sektionen. Centralapparaten skickar
en sektionsstängningsrapport (POINT CLOSING).
När sektionsstatus ändras från normal till kort frånkopplas sektionen. Centralapparaten
skickar en sektionsöppningsrapport (POINT OPENING).
När sektionsstatus ändras från normal till öppen skapar centralapparaten en
sektionslarmhändelse.
När sektionsstatus ändras från kort till öppen skapar centralapparaten en sektionsfelhändelse.
Inga sektionsstängningsrapporter (POINT CLOSING) skickas om parametern Local While Armed
(Lokal under tillkoppling), sidan 222 (Lokal tillkoppling) har värdet Ja.
Inga larm- och återställningsrapporter för sektionen skickas om parametern Local While
Disarmed (Lokal under frånkoppling), sidan 222 (Lokal under frånkoppling) har värdet Ja.
Inga sektionsöppningsrapporter skickas om parametern Local While Armed (Lokal under
tillkoppling), sidan 222 (Lokal under tillkoppling) har värdet Ja.
Lokala sirener stängs av via manöverpanelen.
–

Fire Point (Brandsektion)

Använd brandsektioner för att övervaka branddetektorer.
Brandlarm är de högst prioriterade händelserna i centralapparaten.
–

Aux AC Supervision (Extern AC-övervakning)

Använd sektioner med extern AC-övervakning för att övervaka växelströmskällan till externa
strömförsörjningsmoduler.
När sektionsstatus är onormal väntar centralapparaten under den tid som programmerats i
tiden AC-feltid innan en sektionsfelhändelse skapas.
I sektioner med extern AC-övervakning används inte parametern Sektionssvar, sidan 204. Det
finns inga larmhändelser för sektioner av typen Extern AC-övervakning.
Om externt AC-övervakade sektioner förbikopplas visas 24 HOUR PT BYPASSED på
manöverpanelerna.
–

Gas Point (Gassektion)

Använd gassektioner för att övervaka gasdetektorer.
–

Custom Function (Anpassad funktion)

Använd anpassade funktionssektioner om du vill aktivera anpassade funktioner.
Använd parametrarna i avsnittet Custom Functions (Anpassade funktioner), sidan 139 för att
konfigurera anpassade funktioner.
Den här parametern anger sektionstypen för sektionsprofilen.
Plats i RPS-menyn
Sektioner > Sektionsprofiler > Sektionstyp/svar/ändmotstånd

10.3.5

Översikt över sektionssvar
Tillämpningar för sektionssvar 9, D och E
Du kan kombinera sektionssvar 9, D och E med perimetersektionstyper om du vill ha flexiblare
24-timmarsskydd. Till skillnad från 24-timmarssektioner visas aktiverade perimetersektioner
med sektionssvar D och E på manöverpanelen vid tillkoppling. Precis som 24-timmarssektioner
kan sektioner med denna programmering utlösa larm oavsett om området är till- eller
frånkopplat.
Om sektionssvar 9 kombineras med egenskapen Local While Disarmed (Lokal under
frånkoppling) genereras fjärrapportering när området är tillkopplat men bara lokal
larmavgivning när området är frånkopplat.
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Om sektionssvar 9 kombineras med egenskapen Local While Armed (Lokal under tillkoppling)
genereras fjärrapportering när området är frånkopplat men bara lokal larmavgivning när
området är tillkopplat.
Sektionssvar E används för Asic-rörelsedetektorer. På så sätt kan fel rapporteras när
centralapparaten är i läget Alla på.
Vid sektionssvar F avges inga larm vid lokala manöverpaneler, men skapar fel i utgångssvar och
manöverpaneler. Om du vill uppmärksamma onormal status vid manöverpanelen anger du
Display as Device (Visa som enhet) till Ja och/eller Buzz On Fault (Summer vid fel) till 1 eller
två. Inga larm avges och inga larmutgångar aktiveras med detta sektionssvar.
Sektionssvar 8, 9, A, B och C tillhandahåller övervakningsrapportering (24 timmar).
Egenskaper för Fire Point (Brandsektion)
1.

Rapportering: Brandrapporter skickas allra först från centralapparaten när en grupp av
händelser inträffar.

2.

Visual Annunciation (Visuell signalering): Brandfel fortsätter att rulla tills felet har
kvitterats. Efter kvittering rullar texten FIRE TROUBLE så att användaren ser att fel
kvarstår i en brandsektion eller en grupp av brandsektioner. De panelövergripande
signalerna Summary Fire (Sammanfattning brand) och Summary Fire Trouble
(Sammanfattning brandfel) aktiveras om en utgång allokeras när en brandsektion larmar
eller indikerar fel.

3.

Audible Annunciation (Ljudsignal): En brandsektion aktiverar brandsirenen.
Utgångsaktiveringens tid och varaktighet programmeras per område i Fire Time (Brandtid)
och Fire Pattern (Brandmönster).

4.

Övervakning: En brandsektion kan skicka en brandövervakningsrapport och aktivera de
panelövergripande utgångarna Summary Fire (Sammanfattning brand övervakning) och
Summary Fire Trouble (Sammanfattning brandfel övervakning) med sektionssvar på 8, 9,
A, B eller C.

5.

Larmverifiering: En brandsektion kan fördröja ett larm med tiden som programmerats i
Restart Time (Omstartstid) bland områdesparametrarna. Tillsammans med Resettable
(Kan återställas) så återställer brandsektionen också strömkretsen under tiden i Restart
Time (Omstartstid).

6.

Återställ detektor: En brandenhet som måste återställas kan återställas manuellt med
återställningsdetektorutgången för området den tillhör.

7.

Brandgång: Använd brandgångsfunktionen om du vill testa brandsektionerna i systemet.

Om du vill att en ljudsignal ska avges för återställda brandövervakningssektioner använder du
Utgångssvarstyp och ansluter till en grafisk meddelandemodul.
Du bör sätta av en brandsignaleringsenhet till alla brandsektioner om de allokerats till ett enda
område i ett system med flera områden.

10.3.6

Sektionssvar
Standard:
Sektionsprofil

Standardsektionssvar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

1

1

1

1

9

0

8

9

0

8

9

8

1

1

1

Sektionsprofil

Standardsektionssvar
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

9

0

0

E

8

8

F

8

0

4

4

0

4

0

0
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Sektionsprofil

Standardsektionssvar

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sektionsprofil

Standardsektionssvar

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Val: 0–9, A–F
Visar parametrarna Sektionstyp, Sektionssvar och Kretstyp i ett enda fönster så att du ser hur
de samverkar.
Parametern Point Response (Sektionssvar) avgör tillsammans med parametern Point Type
(Sektionstyp) hur centralapparaten svarar på ändringar i sektionsdetektor slingor (öppen,
kort, normal) för kabelanslutna sektioner eller ändringar i sektionsstatus för trådlösa
sektionsenheter (aktiv, normal, fel).
I tabellen nedan visas sektionssvarsalternativen för:
–

24 Hour, Fire, Gas, and AUX AC Supervision (24-timmars, Brand, Gas och Extern ACövervakning)

–

Controlled point types - Part On, Interior, and Interior Follower (Styrda sektionstyper –
Del på, Volymskydd och Inre följande)

–

Keyswitch Maintained (Latchfunktion förbikopplad)

–

Keyswitch Momentary (Förbikopplare pulsfunktion)

–

Open/Close Point (Öppna/stäng sektion)

–

Custom Function (Anpassad funktion)

Obs!
Om sektionstypen ändras så ändras sektionssvaret automatiskt till standard
Om en sektionstyp väljs så väljs automatiskt standardsektionssvaret för sektionstypen.

Sektionstyperna 24-timmars, Brand, Gas och Extern AC, Enkelt ändmotstånd, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s

0

1

2

3

Tillkoppla

Open

I

T

I

T

t

(Öppna)
I

I

T

T

I

T

I

T

I

I

T

T

4

5

6

7

8

9

A

I

T

S

T

S

T

S

S

T

T

S

B

C

D

E

F

(Tillkoppl
at
tillstånd)

Tillkoppla

Short

t

(Kort)

Disarmed

Open

(Frånkop

(Öppna)

I

T
I

T

S
S

S

S
S

plad)
Disarmed

Short

(Frånkop

(Kort)

I

T

S

S

plad)
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Sektionstyperna 24-timmars, Brand, Gas och Extern AC, Enkelt ändmotstånd, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

E

F

(Tillkoppl
at
tillstånd)
Knapp: I = direkt larm, S = övervakningslarm, T = fel, tom = inget svar
Exempel: Sektionstyp = 24-timmars och Sektionssvar = 8. 24-timmars sektion med
övervakningssvar om öppen och felsvar om kortsluten.
Sektionstyperna 24-timmars, Brand och Gas, Dubbla ändmotstånd, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s

0

1

2

3

Tillkoppla

Öppen/

T

I

T

I

t

kort

Tillkoppla

Aktiv

I

I

S

S

Disarmed

Öppen/

T

I

T

I

(Frånkop

kort
I

I

S

S

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

(Tillkoppl
at
tillstånd)

t

plad)
Disarmed

Aktiv

(Frånkop
plad)
Knapp: I = direkt larm, S = övervakningslarm, T = fel, tom = inget svar
Exempel: Sektionstyp = 24-timmars och Sektionssvar = 2. 24-timmars sektion med
övervakningssvar för aktivering och felsvar om öppen eller kortsluten.
Sektionstyperna 24-timmars, Brand och Gas, Enkelt ändmotstånd med sabotageskydd, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s

0

1

2

3

4

Tillkoppla

Open

TA

TA

TA

I

T

t

(Öppna)
I

T

TA

TA

TA

TA

TA

TA

I

T

5

6

7

8

I

T

I

T

9

A

B

C

D

E

F

(Tillkoppl
at
tillstånd)

Tillkoppla

Short

t

(Kort)

Disarmed

Open

(Frånkop

(Öppna)

I

T

plad)
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Sektionstyperna 24-timmars, Brand och Gas, Enkelt ändmotstånd med sabotageskydd, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s

0

1

2

3

4

5

6

Disarmed

Short

I

T

TA

TA

TA

I

T

(Frånkop

(Kort)

7

8

9

A

B

C

D

E

F

(Tillkoppl
at
tillstånd)

plad)
Knapp: I = direkt larm, T = fel, TA = sabotagelarm, tom = inget svar
Exempel: Sektionstyp = 24-timmars och Sektionssvar = 4. 24-timmars sektion med felsvar om
öppen och sabotagelarmsvar om kortsluten.
Sektionstyperna 24-timmars, Brand och Gas, Dubbelt ändmotstånd med sabotageskydd,
sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s

0

1

2

3

Tillkoppla

Öppen/

TA

TA

TA

TA

t

kort

Tillkoppla

Aktiv

I

T

TA

Disarmed

Öppen/

TA

TA

TA

(Frånkop

kort
I

T

TA

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

(Tillkoppl
at
tillstånd)

t
TA

plad)
Disarmed

Aktiv

(Frånkop
plad)
Knapp: I = direkt larm, T = fel, TA = sabotagelarm, tom = inget svar
Exempel: Sektionstyp = 24-timmars och Sektionssvar = 1. 24-timmars sektion med felsvar för
aktivering och sabotagelarm om öppen eller kortsluten.
Obs!
Versionskraven för centralapparatens fasta programvara för enkel- eller dubbelbalanserade
kretsar med sabotagefunktion.
Om du vill använda en enkel- eller dubbelbalanserad krets med sabotagefunktion ska
centralapparaten vara version 3.06 eller senare.
Obs!
För kretsar med dubbla ändmotstånd behöver ett andra motstånd på 1 kΩ införskaffas
separat
Beställ ICP-1K22AWG-10 (Paket med 10 motstånd).
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Obs!
För kretsar med dubbla ändmotstånd är statusen normal, fel, kort eller öppen
Normal – NC-kontakten (Normalt stängd) som visas i kretsdiagrammet är stängd.
Fel – NC-kontakten som visas i kretsdiagrammet är öppen.
Kort – detektorslingan är kortsluten.
Öppen – detektorslingans krets är öppen.
Obs!
Versionskrav för centralapparat och B208 med åtta ingångar för dubbelbalansering
Om du vill använda krets med dubbla ändmotstånd ska centralapparatens version vara 3.01
eller senare.
Om du använder en B208-modul med åtta ingångar ska modulens fasta programvara vara i
version 2.1.1 eller senare.
Sektionstyperna 24-timmars, Brand och Gas, Inga ändmotstånd, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s

0

1

2

Aktiv

I

T

S

Aktiv

I

T

S

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

(Tillkoppl
at
tillstånd)
Tillkoppla
t
Disarmed
(Frånkop
plad)
Knapp: I = direkt larm, S = övervakningslarm, T = fel, tom = inget svar
Exempel: Sektionstyp = 24-timmars och Sektionssvar = 2. 24-timmars sektion med
övervakningssvar för aktivering och felsvar om öppen eller kortsluten.
Obs!
För kretsar utan ändmotstånd är kretsstatus normal eller fel.
I fönstret Point Diagnostic (Sektionsdiagnostik) är kretsens status öppen eller kort
I sektionssvarstabellerna är kretsstatus normal eller fel för kretsar utan ändmotstånd.
Parametern Normaltillstånd, sidan 229 anger normal och fel kretsstatus.
I fönstret Sektionsdiagnostik visas status öppen eller kort för kretsar utan ändmotstånd.
Kontrollerade sektionstyper, krets med enkelt ändmotstånd, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

Tillkoppla

Open

I

I

I

I

D

D

I

I

D

I

I

I

I

I

T

t

(Öppna)

Tillkoppla

Short

I

I

I

I

I

I

D

D

D

I

I

I

I

I

I

t

(Kort)

F

(Tillkoppl
at
tillstånd)
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Kontrollerade sektionstyper, krets med enkelt ändmotstånd, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

I

I

T

I

I

T

I

D

E

F

(Tillkoppl
at
tillstånd)
Disarmed

Open

(Frånkop

(Öppna)

T

T

T

T

plad)
Disarmed

Short

(Frånkop

(Kort)

T

T

T

I

plad)
Knapp: I = direkt larm, D = fördröjt larm, T = fel, tom = inget svar
Exempel: Sektionstyp = Del på och Sektionssvar = 8. Perimetersektion med fördröjt larmsvar i
tillkopplat läge (öppen eller kortsluten) och inget svar i frånkopplat läge.
Kontrollerade sektionstyper, krets med dubbla ändmotstånd, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s

0

1

2

3

4

5

6

7

Tillkoppla

Öppen/

I

I

I

I

I

I

I

I

t

kort

Tillkoppla

Aktiv

I

D

I

D

I

D

I

D

Disarmed

Öppen/

T

T

I

I

T

T

I

I

(Frånkop

kort
T

T

T

T

8

9

A

B

C

D

E

F

(Tillkoppl
at
tillstånd)

t

plad)
Disarmed

Aktiv

(Frånkop
plad)
Knapp: I = direkt larm, D = fördröjt larm, T = fel, tom = inget svar
Exempel: Sektionstyp = Del på och Sektionssvar = 1. När området är tillkopplat (Alla på, Delvis
på) skapas ett fördröjt larmsvar om sektionskretsen aktiveras. Öppning eller kortslutning i
sektionskretsen skapar ett direkt larm.
När området är frånkopplat (Av) skapas ett sektionsfel vid öppning eller kortslutning i
sektionskretsen. Inget svar avges vid aktivering av sektionskretsen.
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Kontrollerade sektionstyper, krets med enkelt ändmotstånd och sabotagefunktion, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Tillkoppla

Open

TA

TA

TA

TA

TA

TA

I

D

T

T

I

D

t

(Öppna)

Tillkoppla

Short

I

D

T

T

I

D

TA

TA

TA

TA

TA

TA

t

(Kort)
TA

TA

TA

TA

TA

TA

T

I

D

T

I

D

TA

TA

TA

C

D

E

F

(Tillkoppl
at
tillstånd)

Disarmed

Open

(Frånkop

(Öppna)

plad)
Disarmed

Short

(Frånkop

(Kort)

TA

TA

TA

plad)
Knapp: I = direkt larm, D = fördröjt larm, T = fel, TA = sabotagelarm, tom = inget svar
Exempel: Sektionstyp = Del på och Sektionssvarstid = 3. Perimetersektion med sabotagelarm
om öppen (tillkopplad eller frånkopplad). Felsvar vid kortslutning (tillkopplad eller
frånkopplad)
Kontrollerade sektionstyper, krets med dubbla ändmotstånd och sabotagefunktion, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s

0

1

2

3

4

5

Tillkoppla

Öppen/

TA

TA

TA

TA

TA

TA

t

kort

Tillkoppla

Aktiv

I

D

I

D

T

T

Disarmed

Öppen/

TA

TA

TA

TA

TA

TA

(Frånkop

kort
T

T

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

(Tillkoppl
at
tillstånd)

t

plad)
Disarmed

Aktiv

I

(Frånkop
plad)
Knapp: I = direkt larm, D = fördröjt larm, T = fel, TA = sabotagelarm, tom = inget svar
Exempel: Sektionstyp = Del på och Sektionssvarstid = 1. Perimetersektion med sabotagelarm
om öppen eller kortsluten (tillkopplad eller frånkopplad). Fördröjt larmsvar vid fel (tillkopplad
eller frånkopplad).
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Obs!
Versionskraven för centralapparatens fasta programvara för enkel- eller dubbelbalanserade
kretsar med sabotagefunktion.
Om du vill använda en enkel- eller dubbelbalanserad krets med sabotagefunktion ska
centralapparaten vara version 3.06 eller senare.
Obs!
För kretsar med dubbla ändmotstånd behöver ett andra motstånd på 1 kΩ införskaffas
separat
Beställ ICP-1K22AWG-10 (Paket med 10 motstånd).
Obs!
För kretsar med dubbla ändmotstånd är statusen normal, fel, kort eller öppen
Normal – NC-kontakten (Normalt stängd) som visas i kretsdiagrammet är stängd.
Fel – NC-kontakten som visas i kretsdiagrammet är öppen.
Kort – detektorslingan är kortsluten.
Öppen – detektorslingans krets är öppen.
Obs!
Versionskrav för centralapparat och B208 med åtta ingångar för dubbelbalansering
Om du vill använda krets med dubbla ändmotstånd ska du kontrollera att centralapparatens
version är 3.01 eller senare.
Om du använder en B208-modul med åtta ingångar måste modulens fasta programvara vara i
version 2.1.1 eller senare.
Kontrollerade sektionstyper, krets utan ändmotstånd, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s

0

1

2

3

4

Aktiv

I

I

D

D

T

T

T

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

(Tillkoppl
at
tillstånd)
Tillkoppla
t
Disarmed

Aktiv

T

(Frånkop
plad)
Knapp: I = direkt larm, D = fördröjt larm, T = fel, tom = inget svar
Exempel: Sektionstyp = Del på och Sektionssvar = 2. När området är tillkopplat (Alla på, Delvis
på) skapas ett fördröjt larmsvar om sektionskretsen aktiveras.
När området är frånkopplat (Av) avges inget svar när sektionskretsen aktiveras.
Obs!
För kretsar utan ändmotstånd är kretsstatus normal eller fel.
I fönstret Point Diagnostic (Sektionsdiagnostik) är kretsens status öppen eller kort
I sektionssvarstabellerna är kretsstatus normal eller fel för kretsar utan ändmotstånd.
Parametern Normaltillstånd, sidan 229 anger normal och fel kretsstatus.
I fönstret Sektionsdiagnostik visas status öppen eller kort för kretsar utan ändmotstånd.
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Sektion med förbikopplad latchfunktion, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

(Tillkoppl
at
tillstånd)
Tillkoppla

Open

t

(Öppna)

D

Tillkoppla

Short

t

(Kort)

I

Disarmed

Open

(Frånkop

(Öppna)

I

A

plad)
Disarmed

Short

(Frånkop

(Kort)

T

T

plad)
Knapp: A = övergång från normal till öppen ändrar kopplingsstatus till tillkopplad, D = övergången från normal till
öppen ändrar kopplingsstatus till frånkopplad, I = direkt larm, T = fel, tomt= inget svar
Om sektionssvaret är inställt på 1 och sektionskretsen är normal så är området frånkopplat
(Av). Om sektionskretsens status ändras från normal till öppen så tillkopplas området (Alla
på). Om sektionskretsens status ändras från öppen till normal så frånkopplas området (Av).
Om sektionssvaret är inställt på 2 och sektionskretsen är normal så är området tillkopplat (Alla
på). Om sektionskretsens status ändras från normal till öppen så frånkopplas området (Av).
Om sektionskretsens status ändras från öppen till normal så tillkopplas området (Alla på).
En kortslutning i sektionskretsen skapar ett sektionsfel om området är frånkopplat (Av). En
kortslutning i sektionskretsen skapar ett direkt larm om området är tillkopplad. När
sektionskretsen återgår till normal eller öppen så återställs felet.
Sektion med förbikopplare pulsfunktion, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C
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E
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(Tillkoppl
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t

(Öppna)

Tillkoppla
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t

(Kort)

Disarmed

Open

(Frånkop

(Öppna)

I
D
T

plad)
Disarmed
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(Frånkop

(Kort)

A

plad)
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Sektion med förbikopplare pulsfunktion, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

(Tillkoppl
at
tillstånd)
Knapp: A = övergång från kort till normal ändrar kopplingsstatus till tillkopplad, D = övergången från kort till
normal ändrar kopplingsstatus till frånkopplad, I = direkt larm, T = fel, tomt= inget svar
Sektionssvaret är fixerat på 1 för sektionstypen Pulsfunktion förbikopplad Om
sektionskretsens status ändras från normal till kort till normal så växlas områdets
kopplingsstatus. Om områdesstatusen är tillkopplad (Alla på, Del på) ändras den till
frånkopplad (Av). Om området är frånkopplat så tillkopplas det (Alla på).
En öppning i sektionskretsen skapar ett sektionsfel om området är frånkopplat (Av). Om
sektionskretsen öppnas när området är tillkopplat (Alla på, Del på) skapas ett direkt larm. När
sektionskretsen återgår från öppen till normal så återställs felet.
Sektionstyp Öppen/stängd, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s
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D
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T
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Disarmed
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D

plad)
Knapp: D = övergång från normal till kort ändrar sektionens kopplingsstatus till frånkopplad (Sektionen är
tillkopplad när sektionskretsen är normal), I = direkt larm, T = fel, tom = inget svar
Sektionssvaret är fixerat på 1 för sektionstypen Öppen/stängd.
Sektionen tillkopplas om sektionskretsens status ändras till normal. Centralapparaten skickar
en sektionsstängningsrapport. Om kretsstatus ändras från normal till öppen så skapas ett
direkt sektionslarm.
Om sektionskretsens status ändras till kort så frånkopplas sektionen. Centralapparaten
skickar en sektionsstängningsrapport. Om kretsstatus ändras från kort till öppen så skapas ett
sektionsfel.
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Sektionstypen Anpassad funktion, krets med enkelt ändmotstånd, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s
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7
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CF
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Tillkoppla
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T
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T
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CF

plad)
Knapp: CF = centralapparaten utför en anpassad funktion vid övergången till kretsstatus. T = fel, tom = inget svar
När sektionskretsens status ändras så svarar centralapparaten med att starta en anpassad
funktion.
Sektionstyp Anpassad funktion, krets med dubbla ändmotstånd, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
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T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

CF

CF

CF

T

CF

CF

CF

CF

CF

T

F

(Tillkoppl
at
tillstånd)
Tillkoppla

Öppen/

t

kort

Tillkoppla
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T

CF

CF

t
Disarmed

Öppen/

(Frånkop

kort

plad)
Disarmed

Aktiv

CF

T

CF

(Frånkop
plad)
Knapp: CF = centralapparaten utför en anpassad funktion vid övergången till kretsstatus. T = fel, tom = inget svar
När sektionskretsens status ändras så svarar centralapparaten med att starta en anpassad
funktion.
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Sektionstypen Anpassad funktion, krets med enkelt ändmotstånd och sabotagefunktion,
sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s
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5
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TA

TA

CF

CF

T

CF

CF

T

CF

TA

TA

TA
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Knapp: CF = centralapparaten utför en anpassad funktion vid övergången till kretsstatus. T = fel, TA =
sabotagelarm, tom = inget svar
När sektionskretsens status ändras så svarar centralapparaten med att starta en anpassad
funktion.
Sektionstyp Anpassad funktion, krets med dubbla ändmotstånd och sabotagefunktion, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu

State

s

0

1

2

3

4

Tillkoppla
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t

kort
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T
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TA
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T

5

6

7

8

9
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B

C

D

E

F
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t
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Disarmed
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(Frånkop
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Knapp: CF = centralapparaten utför en anpassad funktion vid övergången till kretsstatus. T = fel, TA =
sabotagelarm, tom = inget svar
När sektionskretsens status ändras så svarar centralapparaten med att starta en anpassad
funktion.
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Obs!
Versionskraven för centralapparatens fasta programvara för enkel- eller dubbelbalanserade
kretsar med sabotagefunktion.
Om du vill använda en enkel- eller dubbelbalanserad krets med sabotagefunktion ska
centralapparaten vara version 3.06 eller senare.
Obs!
För kretsar med dubbla ändmotstånd behöver ett andra motstånd på 1 kΩ införskaffas
separat
Beställ ICP-1K22AWG-10 (Paket med 10 motstånd).
Obs!
För kretsar med dubbla ändmotstånd är statusen normal, fel, kort eller öppen
Normal – NC-kontakten (Normalt stängd) som visas i kretsdiagrammet är stängd.
Fel – NC-kontakten som visas i kretsdiagrammet är öppen.
Kort – detektorslingan är kortsluten.
Öppen – detektorslingans krets är öppen.
Obs!
Versionskrav för centralapparat och B208 med åtta ingångar för dubbelbalansering
Om du vill använda krets med dubbla ändmotstånd ska du kontrollera att centralapparatens
version är 3.01 eller senare.
Om du använder en B208-modul med åtta ingångar måste modulens fasta programvara vara i
version 2.1.1 eller senare.
Sektionstyp Anpassad funktion, krets utan ändmotstånd, sektionssvarsalternativ
Armed

Kretsstatu
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T

F
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tillstånd)
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t
Disarmed
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(Frånkop
plad)
Knapp: CF = centralapparaten utför en anpassad funktion vid övergången till kretsstatus. T = fel, tom = inget svar
När sektionskretsens status ändras så svarar centralapparaten med att aktivera en anpassad
funktion.
Obs!
För kretsar utan ändmotstånd är kretsstatus normal eller fel.
I fönstret Point Diagnostic (Sektionsdiagnostik) är kretsens status öppen eller kort
I sektionssvarstabellerna är kretsstatus normal eller fel för kretsar utan ändmotstånd.
Parametern Normaltillstånd, sidan 229 anger normal och fel kretsstatus.
I fönstret Sektionsdiagnostik visas status öppen eller kort för kretsar utan ändmotstånd.
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Sektionssvar för gränssnittmodulen Inovonics B820 SDI2
När parametern Point source (Sektionskälla) är inställd på Wireless (Trådlös) och parametern
Wireless Module Type (Trådlös modultyp) har värdet B820 Inovonics Wireless kommer
trådlösa sektioner att:
–

skicka Kort för sektionsfel (Oavsett om detektorslingan är öppen eller kortsluten)

–

skicka Öppen vid sabotagehändelser (Kapslingen tas av)

Sektionssvar för mottagare B810 RADION SD
Om Sektionskälla är inställd på trådlös och parametern Wireless Module Type (Trådlös
modultyp) har värdet B810 RADION Wireless kommer trådlösa sektioner att:
–

skicka Open (Öppen) eller Short (Kort) sektionsfel (Detektorslingans elektriska status)

–

skicka Short (Kort) för tungkontakten (magnet saknas)

–

skicka Sabotage vid sabotagehändelser (kapslingen tas av)

Plats i RPS-menyn
Sektioner > Sektionsindex > Sektionstyp/svar/ändmotstånd
Mer information
Point Type (Sektionstyp), sidan 199 (Sektionstyp)
Ändmotstånd, sidan 217
Se
–

10.3.7

Normaltillstånd, sidan 229

Ändmotstånd
Default: Single EOL (1KΩ) (Enkelbalanserad (1kΩ))
Selections (Val):
–

Single EOL (1KΩ) (Enkelbalanserad (1kΩ))

–

Single EOL (2KΩ) (Enkelbalanserad (2kΩ))

–

Dual EOL (1KΩ) (Dubbelbalanserad (1kΩ))

–

No EOL (Inget ändmotstånd)

–

Single EOL (1KΩ) with Tamper (Enkelbalanserad (1kΩ) med sabotagefunktion)

–

Single EOL (2KΩ) with Tamper (Enkelbalanserad (2kΩ) med sabotagefunktion)

–

Dual EOL (1KΩ) with Tamper (Dubbelbalanserad (1kΩ) med sabotagefunktion)

Välj kretstyp och ändmotstånd för sektionsdetektorslingan.
Valet Single EOL (1KΩ) (Enkelbalanserad (1kΩ)) gäller för alla sektionskällor.
Alternativet Single EOL (1KΩ) with Tamper (Enkelbalanserad (1kΩ) med sabotagefunktion)
gäller bara för sektionskällorna Octo-input (B208) (Åtta ingångar (B208)), Onboard (Inbyggd),
Output (Utgång), Keypad (Manöverpanel), IP Camera (IP-kamera) och Door (Dörr).
Alternativen Enkelbalanserad (2kΩ), Single EOL (2KΩ) with Tamper (Enkelbalanserad (2kΩ)
med sabotagefunktion), Dubbelbalanserad (1kΩ), Dual EOL (1KΩ) with Tamper
(Dubbelbalanserad (1kΩ) med sabotagefunktion) och No EOL (Inget ändmotstånd) gäller bara
för sektionskällorna Onboard (Inbyggd) och Octo-input (B208) (Åtta ingångar (B208)).
Obs!
Ändmotstånd för sektionsenheterna ZONEX, Trådlös, POPEX
Om parametern SEKTIONER > Sektionstilldelningar > Källa har värdet ZONEX, Trådlös eller
POPEX ska Ändmotstånd ha värdet Enkelbalanserad (1kΩ).
Även om Circuit Style (Ändmotstånd) har värdet Single EOL (1KΩ) (Enkelbalanserad (1kΩ))
ska du inte ersätta ändmotstånden som medföljer ZONEX-, POPEX- eller trådlösa enheter med
ändmotstånd på 1kΩ.
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Obs!
Ändmotstånd och krav på fast programvara i centralapparaten
Parametern Ändmotstånd är inte tillgänglig för centralapparater med fast programvara v2.xx.
Alternativet Dubbelt ändmotstånd (1kΩ) är bara tillgängligt i centralapparater med
programvara 3.01 eller högre.
Alternativen Enkelbalanserad (2kΩ) och No EOL (Inget ändmotstånd) gäller för centralapparat
med fast programvara version 3.03 eller högre.
Alternativen Single EOL (1KΩ) with Tamper (Enkelbalanserad (1kΩ) med sabotagefunktion),
Single EOL (2KΩ) with Tamper (Enkelbalanserad (2kΩ) med sabotagefunktion) och Dual EOL
(1KΩ) with Tamper (Dubbelbalanserad (1kΩ) med sabotagefunktion) gäller för
centralapparater med fast programvara 3.06 eller senare.
Plats i RPS-menyn
Sektioner > Sektionsprofiler > Sektionstyp/svar/ändmotstånd
Mer information
Point Type (Sektionstyp), sidan 199 (Sektionstyp)
Sektionssvar, sidan 204 (Sektionssvar)

10.3.8

Entry Delay (Inpasseringstid)
Standard: 30 sekunder
Val: 5–600 sekunder (steg om 5 sekunder)
Ange inpasseringstiden i sekunder. Inpasseringstiden ger användarna tid att koppla från larmet
innan centralapparaten skapar en larmhändelse.
Om inpasseringstiden löper ut innan användaren kopplar från så skapar centralapparaten en
larmhändelse.
Inmatningsfördröjningen inleds när en användare aktiverar en sektion med Point Type
(Sektionstyp), sidan 199-parametern på Del på, Volymskydd eller Inre följande och parametern
Sektionssvar, sidan 204 4, 5, 6, 7 eller 8.
Om en annan fördröjd sektion aktiveras när området är redan i inpasseringstiden, justerar
centralapparaten fördröjningen till den fördröjningssektion som har kortast fördröjning kvar.
Obs!
UL-krav
För att UL-standarder ska uppfyllas får den totala angivna tiden i Inpasseringstid och Alarm
abort (Stoppa larm), sidan 226 (Stoppa larm) vara högst 1 minut.
Obs!
SIA CP-01 Falsklarmsreducering, krav
För att falsklarmsreduceringen ska uppfyllas enligt SIA CP-01 ska parametern vara mellan 30
och 240 sekunder för alla sektionsprofiler. Se SIA CP-01-verifiering för mer information.
Plats i RPS-menyn
Sektioner > Sektionsprofiler > Inpasseringstid

10.3.9

Inpasseringston av
Standard: Nej (för alla sektionsprofiler)
Selections (Val):
–

Ja – ingen inpasseringston avges när inpasseringstiden startas för denna sektion.

–

Nej – inpasseringstonen avges när sektionens inpasseringstid startar.

Använd inte värdet Ja för parametern i sektioner för att påminna användaren om att larma av
innan inträde.
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Om du vill stänga av knappljudet för manöverpanelen sätter du parametern Manöverpaneler >
Manöverpanelstilldelningar > Entry Tone (Inpasseringston), sidan 129 till Nej.
Plats i RPS-menyn
Sektioner > Sektionsprofiler > Inpasseringston av

10.3.10

Tyst larm
Standard:
–

Sektionsprofil 2 – Ja

–

All other Point Profiles (Alla andra sektionsprofiler) – Nej

Selections (Val):
–

Ja – aktivera tyst larm när denna sektion larmar. Aktivera inte sirenen eller
manöverpanelslarm. Den här parametern påverkar inte brand- eller gassektioner.

–

Nej – aktivera inte tyst larm när denna sektion larmar.

Obs!
Sirenen aktiveras efter två misslyckade försök att nå larmcentralen
Om du sätter Hörs efter två misslyckade försök, sidan 220 (Hörs efter 2 misslyckade försök) till
Ja aktiveras Alarm Bell (Larmsiren), sidan 146 när två misslyckade försök har gjorts att skicka
en tyst larmrapport till larmcentralen.
Plats i RPS-menyn
Sektioner > Sektionsprofiler > Tyst larm

10.3.11

Sabotagesvar
Standard: Alltid larm
Selections (Val):
–

Alltid larm – sektionens sabotagelarm hörs och syns alltid (Standard).

–

Alarm while Disarmed (Larm under frånkoppling) – sektionens sabotagelarm är tysta och
synliga när sektionens område är tillkopplat (förval i CHI-panel).

Plats i RPS-menyn
Points > Point Profiles > Point Tamper Option (Sektioner > Sektionsprofiler >
Sektionssabotagealternativ)

10.3.12

Ring Until Restored (Ring tills återställd)
Standard: Nej (för alla sektionsprofiler)
Val:
–

Ja – brand- eller gassirenutgångar (Och manöverpanelssumrar) kan inte tystas innan
sektionen återställs till normalläge. Om sektionen återställs och larmet inte är avstängt
fortsätter utsignalen tills Fire Time (Brandtid) eller Gas time (Gastid) löper ut. Om
sektionen inte återställs fortsätter utsignalen även när Fire Time (Brandtid) eller Gas time
(Gastid) har löpt ut.

–

Nej – brand- eller gassirenen (Och manöverpanelssumrar) kan tystas oavsett om
sektionen återställs till normalläge eller inte. Om brand- eller gassirenen tystas fortsätter
utsignalen tills Fire Time (Brandtid) eller Gas time (Gastid) löpt ut.

Använd den här parametern för brand- eller gasapplikationer för att uppfylla kravet på att
akustiska larm inte kan tystas innan den utlösande händelsen kvitteras.
Plats i RPS-menyn
Sektioner > Sektionsprofiler > Ring tills återställd
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Hörs efter två misslyckade försök
Standard: Nej (för alla sektionsprofiler)
Selections (Val):
–

Ja – för tysta sektioner (parametern Silent Bell (Tyst larm) har värdet Yes (Ja)) aktiveras
larmsirenen efter två misslyckade försök att skicka en rapport till larmcentralens
mottagare.

–

Nej – för tysta sektioner (Parametern Tyst larm har värdet Ja) aktiveras inte larmsirenen
efter två misslyckade försök att skicka en rapport till larmcentralens mottagare.

När en tyst sektion (parametern Tyst larm, sidan 219 (Tyst larm) satt till Yes (Ja)) aktiveras
startar Burg Time (Inbrottstid) genast. Det kan ta upp till 3 minuter innan det andra försöket
att skicka en rapport till larmcentralen misslyckas. Kontrollera att parametern Burg Time
(Inbrottstid), sidan 112 ställs in för att ta hänsyn till dessa 3 minuter plus antalet minuter du
vill att Alarm Bell (Larmsiren), sidan 146-utgången aktiveras.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Profiles > Audible After 2 Fails (Sektioner > Sektionsprofiler > Hörs efter 2
misslyckade försök)

10.3.14

Osynlig sektion
Standard:
–

Ja – sektionsprofil 2

–

Nej – alla andra sektionsprofiler

Selections (Val):
–

Ja – manöverpanelerna visar inte larmhändelser för denna sektion. Ingen larmton på
manöverpanelerna. Manöverpanelerna visar felhändelser och avger feltonen.

–

Nej – manöverpanelerna visar larmhändelser och felhändelser. Manöverpanelerna avger
larmtonen och feltonen för denna sektion.

Den här parametern gäller inte för brand- eller gassektioner.
Om du inte vill att manöverpanelslarmtonen eller Alarm Bell (Larmsiren), sidan 146 ska höras
måste parametern Tyst larm, sidan 219 ha värdet Ja för sektionen.
Plats i RPS-menyn
Sektioner > Sektionsprofiler > Osynlig sektion

10.3.15

Buzz on Fault (Summer vid fel)
Standard:
–

1 – sektionsprofil 9

–

0 – alla andra sektionsprofiler

Selections (Val):
0 – Buzz on Fault (Summer vid fel) är avstängt, avge bara felton om det finns fel i sektionen.
1 – feltonen startar när sektionen aktiveras. Feltonen kan inte tystas innan sektionen återställs
till normalläget.
2 – feltonen startar sektionen aktiveras. Feltonen kan tystas innan sektionen återställs till
normalläget.
3 – feltonen startar när sektionen aktiveras. Feltonen upphör automatiskt när sektionen
återställs till normalläget. Feltonen kan inte tystas om sektionen har aktiverats.
Svaren Instant Alarm (Direkt larm) (I), Trouble (Fel) (T) och Supervisory (Övervakning) (S) har
högre prioritet än Buzz on Fault (Summer vid fel). Om parametern Point Response
(Sektionssvar) är ”blank” avges bara felton vid Buzz on Fault (Summer vid fel). Se
parametrarna Sektionssvar, sidan 204 för beskrivningar av svarstyperna för varje sektionstyp
och hur de påverkas av kopplingstillståndet.
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Om en larm-, fel- eller övervakningshändelse inträffar och kvitteras leder alternativ 1 och 3 för
Buzz on Fault (Summer vid fel) till att feltonen avges ända tills sektionen återställs till
normalläge.
Obs!
Denna Buzz on Fault (Summer vid fel)-parameter gäller inte för sektionstypen Anpassad
funktion.

Plats i RPS-menyn
Points > Point Profiles > Buzz on Fault (Sektioner > Sektionsprofiler > Summer vid fel)

10.3.16

Watch Point (Övervakningssektion)
Standard:
–

Ja – sektionsprofil 7 till 8

–

Nej – alla andra sektionsprofiler

Selections (Val):
–

Ja – när centralapparaten är i övervakningsläge avger denna sektion övervakningstonen
när den aktiveras.

–

Nej – sektionen avger inte övervakningstonen när den aktiveras.

Övervakningstonen hörs bara från manöverpaneler som tillhör samma område som sektionen.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Profiles > Watch Point (Sektioner > Sektionsprofiler > Övervakningssektion)

10.3.17

Utgångssvarstyp
Standard: 0
Selections (Val):
–

0 – inaktiverad, sektionsstatus påverkar inte funktionen hos den tillhörande utgången.

–

1 – om sektionen ändras till något onormal status så aktiveras den tillhörande utgången.
Utgången återställs automatiskt när sektionen återgår till normal status.

–

2 – när sektionen larmar så aktiveras och låses utgången. Utgången är låst tills
larmhändelsen kvitteras från manöverpanelen.

Använd den här parametern för att konfigurera utgångar att aktiveras i ett regelbundet
mönster när en tillhörande sektion (sektion med samma nummer som utgången, exempelvis
sektion 8 och utgång 8) ändras till en status som inte är normal.
Ställ in värdet 0 för parametern när den tillhörande utgången har konfigurerats för någon
annan utgångsfunktion.
Plats i RPS-menyn
Sektioner > Sektionsprofiler > Utgångssvarstyp

10.3.18

Display as Device (Visa som enhet)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Ja – visa [CHECK DEVICE] (Kontrollera enhet) på manöverpanelerna om sektionen är
onormal.

–

NEJ – visa inte [CHECK DEVICE] (Kontrollera enhet) om sektionen är onormal.

Använd den här funktionen för sektioner som är anslutna till felutgången på en enhet.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Profiles > Display as Device (Sektioner > Sektionsprofiler > Visa som enhet)
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Local While Disarmed (Lokal under frånkoppling)
Standard:
–

Ja – sektionsprofil 9, 12

–

Nej – alla andra sektionsprofiler

Selections (Val):
–

Ja – medan området är frånkopplat skickar inte centralapparaten några larm-, fel- eller
återställningsrapporter för sektionen.

–

Nej – centralapparaterna skickar larm-, fel- och återställningsrapporter för sektionen
medan området är frånkopplat.

Parametern påverkar inte brand- eller gassektioner.
Sätt inte värdet Ja för parametern för sektioner av typen Förbikopplare latchfunktion,
Förbikopplare pulsfunktion eller Öppen/stängd.
Sätt inte den här parametern till Ja för 24-timmarssektioner. 24-timmarssektioner är alltid
tillkopplade.
Välj istället en kontrollerad sektionstyp och välj ett sektionssvar som skickar ett larm oavsett
om sektionen är tillkopplad eller inte. Till exempel kommer sektioner med parametern Point
Type (Sektionstyp), sidan 199 lika med Del på och Sektionssvar, sidan 204 lika med 9 att skicka
larm vid fel eller kortslutningar (I) oavsett om området är tillkopplat eller inte.
Obs!
En återställningsrapport skickas även om området är frånkopplat ifall larm- eller felhändelsen
inträffade medan området var tillkopplat och återgick till normalläge när området var
frånkopplat.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Profiles > Local While Disarmed (Sektioner > Sektionsprofiler > Lokal under
frånkoppling)

10.3.20

Local While Armed (Lokal under tillkoppling)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Ja – medan området är tillkopplat skickar inte centralapparaten några larm-, fel- eller
återställningsrapporter för sektionen.

–

Nej – centralapparaterna skickar larm-, fel- och återställningsrapporter för sektionen
medan området är tillkopplat.

Parametern påverkar inte brand- eller gassektioner.
Sätt inte värdet Ja för parametern för sektioner av typen Förbikopplare latchfunktion,
Förbikopplare pulsfunktion eller Öppen/stängd.
Sätt inte den här parametern till Ja för 24-timmarssektioner. 24-timmarssektioner är alltid
tillkopplade.
Välj istället en kontrollerad sektionstyp och välj ett sektionssvar som skickar ett larm oavsett
om sektionen är tillkopplad eller inte. Till exempel kommer sektioner med parametern Point
Type (Sektionstyp), sidan 199 lika med Del på och Sektionssvar, sidan 204 lika med 9 att skicka
larm vid fel eller kortslutningar (I) oavsett om området är tillkopplat eller inte.
Plats i RPS-menyn
Points > Point profiles > Local While Armed (Sektioner > Sektionsprofiler > Lokal under
tillkoppling)

10.3.21

Disable Restorals (Inaktivera återställningar)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):

2019.11 | 13 | F.01U.368.376

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Points (Sektioner) | sv 223

–

Ja – inaktivera återställningsrapporter för den här sektionen.

–

Nej – aktivera återställningsrapporter för den här sektionen.

Plats i RPS-menyn
Points > Point Profiles > Disable Restorals (Sektioner > Sektionsprofiler > Inaktivera
återställningar)

10.3.22

Force Arm Returnable (Forcera tillkoppling vid återgång)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Ja - när den här sektionen återgår till normal status efter en tvingad tillkoppling (forcerad
sektionsförbikoppling) intas automatiskt tillkopplad status.

–

Nej – när den här sektionen återgår till normal status efter en tvingad tillkoppling (tvingad
sektionsförbikoppling) bibehålls den tvingade förbikopplingen.

Sätt den här parametern till Ja för sektioner som normalt aktiveras när området tillkopplas.
När sektionen återgår till normalläge efter tvingad tillkoppling (tvingad sektionsförbikoppling)
intar den automatiskt tillkopplad status med de andra sektionerna i området.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Profiles > Force Arm Returnable (Sektioner > Sektionsprofiler > Tvinga
tillkoppling vid återgång)

10.3.23

Bypass Returnable (Förbikoppling av efter frånkoppling)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Ja – för kontrollerade sektioner som förbikopplas, larmbegränsas eller tvångstillkopplas
stängs förbikopplingen av automatiskt när området frånkopplas.

–

Nej – kontrollerade sektioner som förbikopplas, larmbegränsas eller tvångstillkopplas
måste få förbikopplingen avstängd med funktionen STÄNG AV FÖRBIKOPPLING? med
funktionerna för hävning av en eller alla sektioner eller med hjälp av RPS.

Sätt parametern till Nej för synkroniseringssektioner.
Om du vill att sektioner ska vara tvångstillkopplade (förbikopplade) när parametern är Nej
anger du värdet Nej för parametern Force Arm Returnable (Forcera tillkoppling vid återgång),
sidan 223 (Forcera tillkoppling vid återgång).
Plats i RPS-menyn
Points > Point Profiles > Bypass Returnable (Sektioner > Sektionsprofiler > Förbikoppling av
efter frånkoppling)

10.3.24

Kan förbikopplas
Standard:
–

Ja – sektionsprofil 1–7, 13, 20, 25–63

–

Nej – sektionsprofil 2–6, 14–19, 21–24

Selections (Val):
–

Ja – sektioner som tilldelats till profilen kan förbikopplas och tvångstillkopplas.

–

Nej – sektioner som hör till den här profilen kan inte förbikopplas eller tvångstillkopplas.

Även om parametern har värdet Nej:
–

Aktiva kontrollerade sektioner tvångstillkopplas i slutet av stängningstiden om parametern
Auto Close (Stäng automatiskt) har värdet Ja.

–

Aktiva kontrollerade sektioner tvångstillkopplas om området tillkopplas av en schemalagd
händelse.
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När en 24-timmars sektion förbikopplas, visas texten 24 HOUR BYPASS (24-timmars
förbikopplad) på manöverpanelen. FIRE BYPASS (FÖRBIKOPPLING BRAND) rullar på
förbikopplade brandsektioner. GAS BYPASS (FÖRBIKOPPLING GAS) rullar på förbikopplade
gassektioner.
För 24-timmars larmsvar utan kontinuerligt rullande text för en förbikopplad 24timmarssektion ska du använda en Del på-sektion med Sektionssvar, sidan 204 9 till E.
Plats i RPS-menyn
Sektioner > Sektionsprofiler > Kan förbikopplas

10.3.25

Larmbegränsning
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Ja – aktivera larmbegränsning för den här sektionen. Centralapparaten förbikopplar
automatiskt sektionen när antalet sektionslarm- eller sektionsfelhändelser når värdet
Larmbegränsning.

–

Nej – stäng av larmbegränsning för den här sektionen

Vid varje sektionslarm- eller sektionsfelhändelse ökar centralapparaten händelseräknaren med
1. När området är frånkopplat återställer centralapparaten händelseantalet till 0.
Centralapparaten skickar larmbegränsningsrapporter när Swinger Bypass Count
(Larmbegränsning), sidan 90 nås och Report Bypass at Occurrence (Rapportera förbikoppling vid
förekomst), sidan 224 (Rapportera förbikoppling vid förekomst) satts till Ja.
Parametern Kan förbikopplas, sidan 223 behöver inte ha värdet Ja för att larmbegränsningen
ska fungera.
Om parametern Bypass Returnable (Förbikoppling av efter frånkoppling), sidan 223
(Förbikoppling av efter frånkoppling) har värdet Ja så stängs förbikopplingen av automatiskt
för larmbegränsade sektioner när området frånkopplas.
Plats i RPS-menyn
Sektioner > Sektionsprofiler > Larmbegränsning

10.3.26

Report Bypass at Occurrence (Rapportera förbikoppling vid förekomst)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Ja – centralapparaten skickar en förbikopplingsrapport när sektionen förbikopplas.

–

Nej – centralapparaten skickar ingen förbikopplingsrapport för den här sektionen.

När du sätter den här parametern till Ja kan du använda parametern Fördröj rapport om
förbikoppling, sidan 224 om du vill att förbikopplingsrapporter ska skickas för 24timmarssektioner när området tillkopplas istället för när förbikopplingen sker.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Profiles > Report Bypass at Occurrence (Sektioner > Sektionsprofiler >
Rapportera förbikoppling vid förekomst)

10.3.27

Fördröj rapport om förbikoppling
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Ja – centralapparaten skickar förbikopplingsrapporter för 24-timmarssektioner när
området är tillkopplat.

–

Nej – centralapparaten skickar förbikopplingsapparater för 24-timmarssektioner när
sektionerna förbikopplas.

Den här parametern påverkar inte förbikopplingsrapporter för kontrollerade sektioner, brandeller gassektioner.
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Plats i RPS-menyn
Sektioner > Sektionsprofiler > Fördröj rapport om förbikoppling

10.3.28

Cross Point (Korsad sektion)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Ja – sektionen är en korsad sektion.

–

Nej – sektionen är inte en korsad sektion.

Om en korsad sektion aktiveras startas korssektionstimern i centralapparaten. Om en annan
korsad sektion i samma korssektionsgrupp aktiveras innan timern går ut utlöser
centralapparaten korssektionslarmhändelser för båda sektionerna.
Om den korsade sektionen som startade korssektionstimern återställs till normalläget, och
ingen annan korsad sektion aktiveras i samma korssektionsgrupp innan timern löper ut, skapar
centralapparaten en obekräftad händelse (Inte en korssektionslarmhändelse).
Om den korsade sektionen som startade korssektionstimern återställs till normalläget,
aktiveras och sedan återställs igen, och ingen annan korsad sektion aktiveras i samma
korssektionsgrupp innan timern löper ut, skapar centralapparaten en obekräftad händelse
(Inte en korssektionslarmhändelse).
Om den korsade sektionen som startade korssektionstimern är aktiv tills korssektionstimern
löper ut, och ingen annan korsad sektion aktiveras i samma korssektionsgrupp innan timern
löper ut, skapar centralapparaten en sektionslarmhändelse (Inte en
korssektionslarmhändelse).
Funktionen för korsad sektion gäller bara för larmhändelser. Den gäller inte för övervakningseller felhändelser.
Funktionen för korsade sektioner förutsätter att minst 2 sektioner i gruppen är korsade
sektioner.
Korssektionsgrupper kan inte konfigureras. Det finns 8 sektioner i varje grupp med korsade
sektioner. Sektion 1–8 är den första gruppen. Sektion 9–16 är den andra gruppen och så
vidare. Korsade sektioner i olika korssektionsgrupper påverkar inte varandra.
Tilldela korsade sektioner i samma korssektionsgrupp till samma sektionsprofil. Ställ in
parametern Point Type (Sektionstyp), sidan 199 på Del på, Volymskydd eller 24 timmar. Ställ in
parametern Sektionssvar, sidan 204 på direkt larmsvar.
Om du tilldelar korsade sektioner i samma korssektionsgrupp till olika sektionsprofiler, och
samtidigt vill använda funktionen Alarm abort (Stoppa larm), ska du sätta parametern Alarm
abort (Stoppa larm), sidan 226 (Stoppa larm) på Ja för varje sektionsprofil.
Om du sätter parametern Kan förbikopplas, sidan 223 på Ja för korsade sektioner kan du
förhindra korssektionslarm. Om exempelvis sektion 1 och 2 är korsade sektioner, sektion 1
förbikopplas och sektion 2 aktiveras, så kan inte centralapparaten skapa en
korssektionshändelse. Om sektion 2 förblir aktiverad tills korssektionstimern löper ut skapar
centralapparaten en sektionslarmhändelse (Inte en korssektionslarmhändelse). Om sektion 2
aktiveras och återställs innan korssektionstimern löper ut, så skapas en obekräftad
sektionshändelse (Inte en korssektionslarmhändelse) när timern löper ut.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Profiles > Cross Point (Sektioner > Sektionsprofiler > Korsad sektion)
Mer information
Cross Point Timer (Timer för korsad sektion), sidan 197 (Timer för korsad sektion)

10.3.29

Larmverifiering
Standard:
–
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Nej – alla andra sektionsprofiler

Selections (Val):
–

Ja – aktivera larmverifiering för den här sektionen (endast sektionstypen Brand).

–

Nej – inaktivera larmverifiering för den här sektionen.

Om du sätter parametern till Ja måste du även sätta parametern Resettable (Kan återställas)
på Ja.
Om larmet går i en sektion vars parametervärde för Larmverifiering är Ja så startar
centralapparaten Återställ detektorer så att strömförsörjningen till återställningsbara sektioner
stängs av. När strömmen kommer tillbaka ignorerar centralapparaten sektionen under tiden
som angetts i parametern Restart Time (Omstartstid). Om sektionen larmar inom 65 sekunder
från det att omstartstiden har löpt ut skapar centralapparaten en larmhändelse.
Centralapparaten använder inte den tid som ställts in i parametern Restart Time (Omstartstid)
för brandgångstestet. Omstartstiden är 5 sekunder.
Plats i RPS-menyn
Sektioner > Sektionsprofiler > Larmverifiering
Mer information
Restart Time (Omstartstid), sidan 107 (Omstartstid)
Resettable (Kan återställas), sidan 226 (Kan återställas)
Reset Sensors (Återställ detektorer), sidan 147 (Återställ detektorer)

10.3.30

Resettable (Kan återställas)
Standard:
–

Nej – sektionsprofil 1–3, 6–63

–

Ja – sektionsprofil 4, 5

Selections (Val):
–

Ja – centralapparaten ignorerar den här sektionen under återställningstiden i funktionen
Återställ detektorer och återställnings-/omstartstiden i larmverifieringsfunktionen.

–

Nej – den här sektionen kan inte återställas.

Sätt den här parametern till Ja för sektioner som kräver att strömmen bryts för att en låst
larmhändelse ska återställas. Återställningsfunktionen för sektioner används vanligen för rökoch glaskrossdetektorer. Blanda inte brand- och inbrottsdetektorer i samma strömslinga.
När sektioner återställs med hjälp av funktionen Återställ detektor, ett gångtest eller RPS så
skickar centralapparaten en detektoråterställningsrapport till larmcentralen.
Mer information
Larmverifiering, sidan 225
Restart Time (Omstartstid), sidan 107 (Omstartstid)
Reset Sensors (Återställ detektorer), sidan 147 (Återställ detektorer)
Plats i RPS-menyn
Points > Point Profiles > Resettable (Sektioner > Sektionsprofiler > Kan återställas)

10.3.31

Alarm abort (Stoppa larm)
Standard:
–

Ja – sektionsprofil 1, 7, 16, 20–21, 23–30

–

Nej – sektionsprofil 2–6, 17–19, 22, 31 (31–63 för B9512G)

Selections (Val):
–

Ja – om sektionen larmar fördröjer centralapparaten larmrapporten under tiden som
angetts i parametern Larmrapportsfördröjning.

–
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Om en användare tystar larmet innan tiden i Larmrapportsfördröjning löpt ut så avbryts
larmet. Sektionslarmrapporten skickas inte till larmcentralen.
När ett larm avbryts kan manöverpanelerna visa ett meddelande om att inget larm har skickats.
Se Abort Display (Stoppdisplay), sidan 130 (Visa avstängning).
Den här parametern gäller inte för brandlarm eller osynliga sektionslarm.
Obs!
För att UL-standarder ska uppfyllas får inte den totala tiden i parametern Entry Delay
(Inpasseringstid), sidan 218 och Abort Window (Larmrapportsfördröjning), sidan 88 vara längre
än 1 minut.
Plats i RPS-menyn
Points > Point Profiles > Alarm Abort (Sektioner > Sektionsprofiler > Stoppa larm)

10.3.32

Wireless Point Supervision Time (Övervakningstid trådlös sektion)
Standard:
–

24 timmar – sektionsprofil 1–2, 7–16

–

4 timmar – sektionsprofil 3–6

Selections (Val):
–

Ingen – inaktivera övervakning av trådlös sektion.

–

4 timmar, 12 timmar, 24 timmar, 48 timmar, 72 timmar – ange övervakningstiden i timmar
för trådlösa sektioner.

Om den trådlösa mottagaren inte får ett meddelande från den trådlösa enheten i sektionen
inom värdet i Wireless Point Supervision Time (Övervakningstid trådlös sektion) så skapar
centralapparaten en händelse om saknad enhet för sektionen.
Parametern Wireless Point Supervision Time (Övervakningstid trådlös sektion) för
brandsektioner är inställd på 4 timmar och kan inte ändras.
Värdet i Wireless Point Supervision Time (Övervakningstid trådlös sektion) gäller för RADIONnyckeltaggar som konfigurerats som sektionsenheter.
Det här är ett alternativt övervakningsintervall för den globala inställningen Övervakningstid för
system (repeater), sidan 282 (Systemövervakningstid).
Plats i RPS-menyn
Points > Point Profiles > Wireless Point Supervision Time (Sektioner > Sektionsprofiler >
Övervakningstid trådlös sektion)

10.3.33

Custom Function (Anpassad funktion)
Standard: Disabled (Inaktiverad)
Selections (Val):
–

B9512G - Disabled, Function 128-159 (B9512G – inaktiverad, funktion 128–159)

–

B8512G - Disabled, Function 128-135 (B8512G – inaktiverad, funktion 128–135)

Välj den anpassade funktion som ska startas när sektionen aktiveras till kortsluten (S) eller
öppen (O) status.
Plats i RPS-menyn
Sektioner > Sektionsprofiler > Anpassad funktion

10.3.34

Fördröjningsövervakning
Standard: 00:00
Alternativ: 00:00 (Inaktiverad), 00:01–60:00
Ange tiden (Mm:ss) som en frånkopplad centralapparat väntar från en sektionsaktivering tills
den skickar en inbrottsövervakningsrapport till larmcentralen. Sektionen måste vara aktiverad
hela tiden.
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Om sektionen återställs till normalläget under denna tid så skickas ingen rapport.
Centralapparaten visar inte fördröjningsövervakningshändelser på manöverpanelerna.
Använd funktionen Fördröjningsövervakning om du vill övervaka dörrar som inte får lämnas
öppna. Till exempel dörrar till sopkomprimatorer, smyckeskåp och frysrum.
Obs!
Övervakningssektionstimern avbryts om ett gångtest startas där kontrollerade sektioner ingår
eller om sektionsområdet tillkopplas. Ingen rapport skickas när den konfigurerade tiden har
löpt ut.
Plats i RPS-menyn
Sektioner > Sektionsprofiler > Fördröjningsövervakning

10.3.35

Delay Response, Disarmed (Fördröjningssvar, frånkopplad)
Standard: 00:00
Alternativ: 00:00 (Inaktiverad), 00:05–60:00
Den här parametern ställer in tiden (Mm:ss) som centralapparaten väntar efter aktivering av en
frånkopplad sektion innan aktiveringen meddelas eller rapporteras.
Den här parametern gäller bara för följande sektionstyper i frånkopplat läge:
–

Part On (Del på), sidan 229 (Del på)

–

Interior (Volymskydd), sidan 230 (Volymskydd)

–

Inre följande, sidan 231

Använd den här funktionen för att fördröja effekten av följande parametrar:
–

Sektionssvar, sidan 204
–

Direkt larm

–

Övervakning

–

Buzz on Fault (Summer vid fel), sidan 220 (Summer vid fel)

–

Watch Point (Övervakningssektion), sidan 221 (Övervakningssektion)

–

Utgångssvarstyp, sidan 221

–

Display as Device (Visa som enhet), sidan 221 (Visa som enhet)

–

Output (Utgång), sidan 194 (Utgång)

Obs!
Sektionssvar (D) Fördröj larm stöds inte av funktionen Fördröjningssvar. Så när ett Fördröj
larm leder till ett direkt larm så fördröjs inte det larmet av den här funktionen.

Plats i RPS-menyn
Sektioner > Sektionsprofiler > Fördröjningssvar frånkopplad

10.3.36

Delay Response, Armed (Fördröjningssvar, tillkopplad)
Standard: 00:00
Alternativ: 00:00 (Inaktiverad), 00:05–60:00
Den här parametern anger tiden (Mm:ss) som centralapparaten väntar efter aktivering av en
tillkopplad sektion innan aktiveringen meddelas eller rapporteras.
Den här parametern gäller bara för följande sektionstyper i tillkopplat läge:
–

24-Hour (24-timmars), sidan 229 (24-timmars)

–

Part On (Del på), sidan 229 (Del på)

–

Interior (Volymskydd), sidan 230 (Volymskydd)

–

Inre följande, sidan 231 (Volymskydd följande)

Använd den här funktionen för att fördröja effekten av följande parametrar:
–
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–

Direkt larm

–

Övervakning

–

Utgångssvarstyp, sidan 221 (Utgångssvarstyp)

–

Display as Device (Visa som enhet), sidan 221 (Visa som enhet)

–

Output (Utgång), sidan 194 (Utgång)

Obs!
Sektionssvar (D) Fördröj larm stöds inte av funktionen Fördröjningssvar. Så när ett Fördröj
larm leder till ett direkt larm så fördröjs inte det larmet av den här funktionen.

Plats i RPS-menyn
Sektioner > Sektionsprofiler > Fördröjningssvar tillkopplad

10.3.37

Normaltillstånd
Standard: Öppen
Selections (Val):
–

Öppen – en öppen sektionskrets är normalläget.

–

Kort – en kortsluten sektionskrets är normalläget.

Den här parametern anger normalläget när parametern Circuit Style (Ändmotstånd) har värdet
No EOL (Inget ändmotstånd).
Plats i RPS-menyn
Sektioner > Sektionsprofiler > Sektionstyp/svar/ändmotstånd

10.4

Sektionsprofilbeskrivningar

10.4.1

24-Hour (24-timmars)
En 24-timmarssektion slås inte på eller av från en manöverpanel. 24-timmarssektioner är
aktiverade hela tiden och kan användas för paniklarm, medicinska larm och polislarm.
24-timmarssektioner kan programmeras som förbikopplingsbara. Men överväg noga om
förbikopplingsmöjligheten ska användas i tillämpningen. Förbikopplingsbara 24timmarssektioner ska programmeras som Buzz on Fault (Summer vid fel), sidan 220 (Summer
vid fel)
När en 24-timmars sektion förbikopplas ska rapporten skickas när den inträffar. Om området
innehåller alla 24-timmarssektioner är området aldrig tillkopplat eller frånkopplat, så därför
skickas ingen uppskjuten förbikopplingsrapport.
24-timmarsskydd för branddörrar, takluckor med mera. Istället för att denna skyddstyp
programmeras som 24-timmarssektion kan du överväga att använda en perimetersektionstyp
med Sektionssvar, sidan 204 på 9 till E. 24-timmarssektioner aktiveras inte när en
tillkopplingsfunktion anges, men det gör perimetersektioner. När du programmerar den här
typen av skydd bör du överväga att använda alternativen Buzz on Fault (Summer vid fel) och
Local While Disarmed (Lokal under frånkoppling), sidan 222 (Lokal under frånkoppling).
Överfallsenheter i UL-installationer: Sektionstypen 24 timmar måste användas för sektioner
som är kopplade till överfallsenheter. I sektionstexten måste texten ”hold-up” ingå.

10.4.2

Part On (Del på)
Om en sektionsprofil konfigureras med sektionstypen Del på så blir den en Del påsektionsprofil. Sektioner som tilldelats en Del på-sektion-profil är Del-på-sektioner. Del påsektioner används vanligen för att övervaka enheter vid fastighetens in- och utgångar (Dörrar
och fönster).
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En Del på-sektionsprofil har en inpasseringstid som kan konfigureras. Inpasseringstiden ger
användarna tid att komma till en manöverpanel och frånkoppla området utan att
larmhändelser skapas. När exempelvis en användare öppnar huvudgången (och utlöser en Del
på-sektion) startar inpasseringstiden. Användaren måste gå till en manöverpanel och stänga av
området innan inpasseringstiden löpt ut, annars utlöses en larmhändelse.
Om områdets inpasseringstid har startas och en ytterligare Part On-sektion (Del på) utlöses så
jämför centralapparaten den återstående inpasseringstiden med den programmerade
inpasseringstiden för den andra Part On-sektionen (Del på). Den andra sektionens
inpasseringstid förkortas om den är minde än den återstående tiden.
Obs!
Part On-sektioner (Del på) med direkt sektionssvar utlöser omedelbart larmhändelser
Ingen inpasseringstid startas när perimetersektioner som programmerats för direkt
Sektionssvar, sidan 204 utlöses. De genererar en larmhändelse omedelbart, även under in- och
utpasseringstiden.
När en användare ändrar ett område till Alla på så tillkopplas alla sektioner av typen Del på,
Volymskydd och Inre följande.
När en användare ändrar ett område till Del på så tillkopplas bara Del på-sektioner. Interiorsektioner (Volymskydd) och Interior Follower-sektioner (Volymskydd följande) tillkopplas inte.
I ett typiskt system kommer Part On-tillkoppling (Del på) av ett område bara att tillkoppla
perimeterskyddet, så att användarna kan stanna kvar i fastigheten utan att larmhändelser
skapas av volymskyddssektioner.

10.4.3

Interior (Volymskydd)
Om en sektionsprofil konfigureras med sektionstypen Volymskydd blir det en
volymskyddsprofil. Sektioner som tilldelats en volymskyddssektionsprofil är
volymskyddssektioner. Volymsektioner används vanligen för att övervaka volymdetektorer,
exempelvis innerdörrar, rörelsedetektorer, fotoceller och mattor.
Volymskyddssektioner aktiveras bara när området är All On (Alla på). De aktiveras inte när
området är Part On (Del på).
Sektionssvar, sidan 204 för volymskyddssektioner kan konfigureras för direkt eller fördröjt
larmsvar.
–

Direkt – sektioner som konfigurerats för direkt larmsvar skapar larmhändelser
omedelbart, även under in- och utpasseringstiden. Volymskyddssektioner konfigureras
vanligen för direkt larmsvar.

–

Fördröjd – om en volymskyddssektion som konfigurerats med larmfördröjning utlöses när
området är Alla på så startas inpasseringstiden. Ingen larmhändelse skapas såvida inte
inpasseringstiden löper ut innan området stängs av.
Om inpasseringstiden fortfarande pågår i området när en volymskyddssektions med
fördröjt larmsvar utlöses, så jämför centralapparaten den återstående inpasseringstiden
med den programmerade inpasseringstiden för volymskyddssektionen.
Volymskyddssektionens inpasseringstid förkortas om den är minde än den återstående
tiden.

Fördröjda sektioner kan också initiera en inpasseringston från manöverpanelen (se
Inpasseringston av, sidan 218 (Inpasseringston av)).
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Obs!
Använd sektionstypen Inre följande, sidan 231 (Inre följande) för omedelbart larm om
området inte ska ha en inpasseringstid
I vissa installationer kanske du vill att en volymskyddssektion ska följa efter men inte inleda
en inpasseringsdag. Om en inre följande sektion utlöses när området är All on (Alla på)
utlöses en larmhändelse omedelbart. Men om en annan sektion utlöses startar
inpasseringstiden. Om sedan den inre följande sektionen utlöses så fördröjer den larmsvaret
tills utpasseringstiden löpt ut. Om området frånkopplas innan inpasseringstiden löpt ut avges
inget larm.

10.4.4

Inre följande
Om en sektionsprofil konfigureras med sektionstypen Interior Follower (Inre följande) blir det
en inre följande sektionsprofil. Sektioner som tilldelats en inre följande sektionsprofil är inre
följande sektioner. Inre följande sektioner används vanligen för att övervaka volymdetektorer,
exempelvis innerdörrar, rörelsedetektorer, fotoceller och mattor.
Inre följande sektioner aktiveras bara när området är Alla på. De aktiveras inte när området är
Part On (Del på).
Inre följande sektioner följer, men kan inte starta inpasseringstiden. Om en inre följande
sektion utlöses när området är All on (Alla på) avges ett direkt larmsvar. Men om en annan
sektion utlöses startar inpasseringstiden. Om sedan den inre följande sektionen utlöses så
fördröjer den larmsvaret tills utpasseringstiden löpt ut. Om området frånkopplas innan
inpasseringstiden löpt ut avges inget larm.
Om en inre följande sektion aktiveras under utpasseringstiden skapas ingen larmhändelse
(Inte heller om en delvis påslagen sektion med fördröjning aktiveras).
Inre följande sektioner startar inte inpasseringstiden även om de konfigurerats med fördröjt
larmsvar (parametern Sektionssvar, sidan 204 (Sektionssvar) har värdet 4, 5, 6, 7 eller 8).
Obs!
Använd profilen Interior (Volymskydd), sidan 230 (Volymskydd) och fördröjt larmsvar för
volymskyddssektioner som startar inpasseringstiden
I vissa installationer kanske du vill ha en volymskyddssektion som kan starta en
inpasseringsdag. Om en volymskyddssektion som konfigurerats för fördröjt larmsvar utlöses
(se Sektionssvar, sidan 204 (Sektionssvar)) och området är All on (Alla på) startar
inpasseringstiden. Larmsvaret fördröjs tills utpasseringstiden löpt ut. Om området
frånkopplas innan inpasseringstiden löpt ut avges inget larm.

10.4.5

Keyswitch Maintained (Latchfunktion förbikopplad)
Programmera sektionssvaret som 1. Koppla inte in inledande enheter till
förbikopplingssektioner.
–

Normal: Området är frånkopplat.

–

Open (Öppen): När den här sektionen ändras från normal till öppen så tillkopplas
området.

–

Short (Kort): En kortslutning är ett fel medan området är frånkopplat. En kortslutning är
ett larm medan området är tillkopplat. När den här sektionen ändras från kortsluten till
normal eller öppen återställs den.

Om du programmerar sektionssvaret som 2 svarar sektionen så här:
–

Normal: När den här sektionen ändras från öppen till normal så tillkopplas området.

–

Open (Öppen): Området är inaktiverat.
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Short (Kort): En kortslutning är ett fel medan området är frånkopplat. En kortslutning är
ett larm medan området är tillkopplat. När den här sektionen ändras från kortsluten till
normal eller öppen återställs den.

Inga fel- och återställningsrapporter skickas om parametern Local While Disarmed (Lokal under
frånkoppling), sidan 222 (Lokal frånkoppling) har värdet Ja.
Inga larm- eller återställningsrapporter skickas om parametern Local While Armed (Lokal under
tillkoppling), sidan 222 (Lokal tillkoppling) har värdet Ja.
Obs!
Sektionssvar 2 krävs för trådlösa Inovonics FA113-enheter.

10.4.6

Keyswitch Momentary (Förbikopplare pulsfunktion)
Används för tillkoppling och frånkoppling av områden. Sektionssvaret måste vara satt till 1.
Koppla inte in inledande enheter till förbikopplingssektioner.
–

N->S->N: När den här sektionen tillfälligt ändras från normal till kortsluten till normal
växlas kopplingsstatus för området.

–

Open (Öppen): Öppen är ett fel medan sektionen är frånkopplad. Öppen krets är ett larm
när sektionen är tillkopplad.

När den här sektionen ändras från öppen till normal så återställs den.
Inga fel- och återställningsrapporter skickas om parametern Local While Disarmed (Lokal under
frånkoppling), sidan 222 (Lokal frånkoppling) har värdet Ja.
Inga fel- och återställningsrapporter skickas om parametern Local While Armed (Lokal under
tillkoppling), sidan 222 (Lokal tillkoppling) har värdet Ja.

10.4.7

Öppna/stäng sektion
Används för tillkoppling och frånkoppling av sektioner. Point Response (Sektionssvar) måste
vara programmerat till 1. Lokala sirenen tystas via manöverpanelen.
–

Normal: Sektionen är tillkopplad och skickar POINT CLOSING (SEKTION STÄNGS). Point
Closing (Sektionsstängning) skickas inte om Local While Armed (Lokal under tillkoppling),
sidan 222 (Lokal tillkoppling) har värdet Ja.

–

Open (Öppen): En öppen krets är ett larm när sektionen är tillkopplad. En öppen krets är
ett fel medan sektionen är frånkopplad. Inga larm- eller återställningsrapporter skickas
om parametern Local While Disarmed (Lokal under frånkoppling), sidan 222 (Lokal
frånkoppling) har värdet Ja.

–

Short (Kort): Sektionen är frånkopplad och skickar en sektionsöppningsrapport. Ingen
sektionsöppning skickas om Local Armed (Lokal tillkoppling) har värdet Ja.

10.4.8

Fire Point (Brandsektion)
Den här sektionstypen skapar ett brandlarm. Brandlarm är den högst prioriterade händelsen i
centralapparaten.

10.4.9

Aux AC Supervision (Extern AC-övervakning)
Den här sektionstypen övervakar strömförsörjningen från en extern strömkälla. När sektionen
är i ett onormalt tillstånd väntar centralapparaten i den tid som programmerats i AC Fail Time
(AC-feltid) innan ett sektionsfel genereras. Denna sektionstyp använder inget Sektionssvar,
sidan 204 och därför inträffar ingen larmhändelse.
Om denna sektionstyp är förbikopplad visas 24 HOUR PT BYPASSED på manöverpanelen.
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Gas Point (Gassektion)
Den här sektionstypen övervakar gasdetektorer och skapar ett gaslarm om ett direkt larmsvar
aktiveras (se avsnittet om svar för 24-timmarssektioner).

10.4.11

Custom Function (Anpassad funktion)
Den här sektionstypen aktiverar en anpassad funktion när svaret för en anpassad sektion
aktiveras (Se tabellen med svar för sektioner med anpassade funktioner). Den anpassade
funktion som aktiveras konfigurerar du i parametern Custom Function (Anpassad funktion).
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11.1

Open/Close Windows (Öppnings-/stängningsfönster)
Använd fönstren om du vill ange scheman för frånkoppling (Öppning) och tillkoppling
(stängning). Öppning och stängning av fönster kan ställas in fristående. Om du exempelvis
bara vill använda funktioner vid stängning av fönster anger du inga tider i parametrarna för
öppning av fönster, men anger tider i parametrarna för stängning av fönster.
Frånkopplings- och tillkopplingsschemana tillhandahåller flera oberoende funktioner:
–

Undertryck normala öppnings- eller stängningsrapporter när Disable O/C in Window
(Inaktivera öppning/stängning i fönster), sidan 116 (Inaktivera ö/s i fönster) konfigureras
till Ja.

–

Generera en rapport om misslyckad öppning om området inte frånkopplats enligt
schemat när Fail to Open (Misslyckad öppning), sidan 117 (Misslyckad öppning) sätts till
Ja.

–

Avge en varningston och visa texten [PLEASE CLOSE NOW] (STÄNG NU) på
manöverpanelen när det är dags att tillkoppla området.

–

Generera en rapport om misslyckad stängning om inte området tillkopplats enligt
schemat när Fail to Close (Misslyckad stängning), sidan 117 (Misslyckad stängning)
konfigurerats till Ja.

–

Tillkoppla området automatiskt i slutet av stängningstiden när Auto Close (Stäng
automatiskt), sidan 116 (Automatisk stängning) konfigurerats till Yes (Ja).

11.1.1

Tidslinje för öppningsfönster
Exempel med två öppningsfönster under samma dag

Områden som är frånkopplade mellan midnatt och 6 på förmiddagen genererar
öppningsrapporter.
Områden som är frånkopplade mellan 6 och 7 på morgonen genererar rapporter för tidig
öppning.
Om området är frånkopplat mellan 7 och 8 på morgonen genereras vanliga öppningsrapporter.
Om Disable O/C (Inaktivera öppning/stängning) i fönstret har satts till ”yes” (Ja) så skickas
inte öppningsrapporten till larmcentralen.
Om inte området har frånkopplats till 8:01 på morgonen genereras en misslyckad
öppningshändelse ifall Fail to Open (Misslyckad öppning) satts till Ja i Opening and Closing
Options (Öppnings- och stängningsalternativ).
Om användaren frånkopplar området mellan 8:01 på morgonen och 12:59 på eftermiddagen
genereras en öppningsförseningsrapport.
Områden som är frånkopplade mellan 1 och 2 på eftermiddagen genererar rapporter för tidig
öppning.
Om området är frånkopplat mellan 2 och 3 på eftermiddagen genereras vanliga
öppningsrapporter.
Om Disable O/C (Inaktivera öppning/stängning) i fönstret har satts till ”yes” (Ja) så skickas
inte öppningsrapporten till larmcentralen.
Om inte området har frånkopplats till 3:01 på eftermiddagen genereras en misslyckad
öppningshändelse ifall Fail to Open (Misslyckad öppning) satts till Ja i Opening and Closing
Options (Öppnings- och stängningsalternativ).
Om användaren frånkopplar området mellan 3:01 på eftermiddagen och 11:59 på
eftermiddagen genereras en öppningsförseningsrapport.
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Programmering för två öppningsfönster på samma dag (som visas i tidslinjen)
Open (Öppna)
Vecka

Veckoda

Tidig

g

början

Start

Stäng
Stopp

Tidig

Start

Stopp

början

Förutom
helgdaga
r

1

SMTOTF 06:00

07:00

08:00

23:59

Ja/Nej

14:00

15:00

01:00

Ja/Nej

L
2

SMTOTF 13:00
L

Programmera inte ett fönster så att det fortsätter efter midnatt. Fönstrets stopptid måste
ligga efter dess starttid. Om du vill programmera ett fönster som sträcker sig över midnatt
behöver du programmera två fönster.
Om du exempelvis vill programmera fönster för ett område som öppnas mellan 11:30 på
kvällen och 12:30 på morgonen ska du använda två fönster som nedanstående exempel visar:
Programmering som sträcker sig över midnatt
Open (Öppna)
Vecka

Tidig

Start

Stäng
Stopp

början

Tidig

Start

Stopp

början

Föruto

Semest Område

m

erindex (n)

helgdag
ar
1/

22:00

23:30

23:59

Ja/Nej

1234

123456

måndag
2/

78
00:00

00:00

00:30

Ja/Nej

1234

123456

måndag

11.1.2

78

Tabell med öppnings-/stängningsfönster
Måndag till fredag, öppning mellan 5 och 6 på morgonen, stängning mellan 11 på kvällen och 1
på natten.
Open (Öppna)
Vecka

Veckoda

Tidig

g

början

Start

Stäng
Stopp

Tidig

Start

Stopp

början

Förutom
helgdaga
r

1

SMTOTF 04:00

05:00

06:00

20:00

23:00

23:59

Ja/Nej

00:00

00:00

01:00

Ja/Nej

L
2

SMTOTF
L

Söndag: in mellan 8 och 8:30 på morgonen, ut mellan 2:30 och 5:00 på eftermiddagen.
Open (Öppna)
Vecka

Veckodag

Tidig början

Start

Stopp

4

SMTOTFL

07:00

08:00

08:30
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Open (Öppna)
Alla dagar måste

Bara på helgdagar

vara
programmerade
som NO (Nej)
Tabell med öppnings-/stängningsfönster
Använd tabellen för att bedöma att du har rätt uppgifter för din tillämpning.
Veckodag

Kolumnen nedan Förutom
beskriver

Semesterindex

Områden

None (Inget)

Programmera

helgdagar

kortfattat hur ett
öppnings-/
stängningsfönste
r aktiveras.
Använd
riktlinjerna som
visas i de andra
kolumnerna när
du väljer lämpliga
uppgifter.
Programmera

Veckodagar

NO (Nej)

minst en dag

minst ett område

som YES (Ja)

som YES (Ja)

Programmera

Veckodagar men

minst en dag

INTE helgdagar

YES (Ja)

Välj minst ett

Programmera

index

minst ett område

som YES (Ja)

som YES (Ja)

Programmera

Veckodagar,

minst en dag

PLUS helgdagar

NO (Nej)

Välj minst ett

Programmera

index

minst ett område

som YES (Ja)

som YES (Ja)

Alla dagar måste

Bara på

vara

helgdagar

NO (Nej)

Välj minst ett

Programmera

index

minst ett område

programmerade

som YES (Ja)

som NO (Nej)

11.1.3

Sunday through Saturday (Söndag till lördag)
Standard (Sunday through Saturday (Söndag till lördag)): No (Nej)
Val: Yes/No (Ja/Nej)
Ange i de sju veckodagsparametrarna de veckodagar som öppnings- och/eller
stängningsfönstren är aktiva.
Om du vill hindra fönstren från att aktiveras vissa dagar på året sätter du Xept Holiday (Utom
helgdag), sidan 243 (Utom helgdag) till Yes (Ja) och aktiverar minst ett helgdagsindex. När
Xept Holiday (Utom helgdag), sidan 243 (Utom helgdag) är inställd på Yes (Ja) körs fönstret
under de programmerade veckodagarna förutom de datum som angetts som helgdag via det
valda helgdagsindexet.
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Om öppnings- och/eller stängningsfönster bara behövs vid vissa datum på året ska du inte
programmera fönstren så att de körs på godtyckliga veckodagar. Sätt istället Xept Holiday
(Utom helgdag), sidan 243 (Utom helgdag) på No (Nej) och välj ett helgdagsindex med de
dagar på året du vill att fönstret ska vara aktivt.
Plats i RPS-menyn
Schedules > Open/Close Windows > Sunday through Saturday (Scheman > Öppning/stängning
av fönster > Söndag till lördag)

11.1.4

Open Early Begin (Start tidig öppning)
Standard: Disable (Inaktivera)
Alternativ: Disable (Inaktivera), HH:MM (timmar och minuter) från 00:00 till 23:59
Ange när en användare tidigast får öppna (frånkoppla) ett område.
Den här parametern är en av de tre som är obligatoriska i ett öppningsfönster. Slutför
programmeringen av ett öppningsfönster genom att också programmera värden i Open Window
Start (Start öppningsfönster), sidan 238 (Öppningsfönster start) och Open Window Stop (Stopp
öppningsfönster), sidan 238 (Öppningsfönster stopp).
Tiden som anges i den här parametern är det tidigaste tillfället när användaren får öppna ett
område före tiden Open Window Start (Start öppningsfönster), sidan 238 (Öppningsfönster
start). Om öppnings- och stängningsrapporter är aktiverade så skapas en öppningsrapport ifall
området frånkopplas mellan midnatt och tiden i Open Early Begin (Start tidig öppning).
–

Om Disable O/C in Window (Inaktivera öppning/stängning i fönster), sidan 116 (Inaktivera
öppning/stängning i fönster) har värdet Yes (Ja) och området frånkopplas mellan
tidpunkterna Open Early Begin (Start tidig öppning) och Open Window Start
(Öppningsfönster start) så skickas öppningshändelsen med en Early to Open-modifierare.
Om tiden i Open Early Begin (Start tidig öppning) är densamma som Open Window Start
(Öppningsfönster start) skickas ingen öppningshändelse.

–

Om Disable O/C in Window (Inaktivera öppning/stängning i fönster), sidan 116 (Inaktivera
öppning/stängning i fönster) har värdet No och området frånkopplas så skickas en
öppningshändelse utan någon Early to Open- eller Late to Open-modifierare.

Om området frånkopplas mellan tiden i Open Window Start (Öppningsfönster start) och Open
Window Stop (Öppningsfönster stopp) skapas en lokal händelse i centralapparatens
händelselogg, men ingen öppningsrapport skickas till larmcentralen.
Om området frånkopplas mellan tiderna i Open Window Stop (Öppningsfönster stopp) och
före midnatt eller nästa förekomst av tidpunkten i Open Early Begin (Start tidig öppning) så
skapas en öppningshändelse med en Late to Open-modifierare.
Om du konfigurerar flera fönster som infaller samma dag – se till att de läggs till i systemet i
kronologisk ordning. Om exempelvis tre fönster programmerats att inträffa på tisdag ska
fönster 1 (F1) inträffa före fönster 2 (F2), och fönster 2 måste inträffa före fönster 3 (F3).
–

Undvik att programmera tiden Open Early Begin (Start tidig öppning) före en tid mellan
ett annat fönsters start- och stopptider för öppning.

–

Programmera inte ett enstaka fönster så att det fortsätter efter midnatt.

Inaktiverade fönster har starttiden 00:00. Om parameterns värde är 00:00 men tider har
programmerats för Open Window Start (Öppningsfönster start) och Open Window Stop
(Öppningsfönster stopp) så är fönstret inaktiverat.
Om du vill inaktivera fönstret måste alla tim- och minutvärden vara 00:00.
Kontrollera att tidsangivelserna är i 24-timmarsformat. Exempelvis är midnatt = 00:00; 7:00 AM
= 07:00; 2:45 PM = 14:45; 11:59 PM = 23:59.
Om fönstret behöver aktiveras samma dag som du programmerar det – starta om
centralapparaten så att fönstret aktiveras idag.
Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.368.376

238 sv | Scheman

Control Panel

Plats i RPS-menyn
Schedules > Open/Close Windows > Open Early Begin (Scheman > Öppnings-/
stängningsfönster > Start tidig öppning)

11.1.5

Open Window Start (Start öppningsfönster)
Standard: Disable (Inaktivera)
Val: Disable (Inaktivera), HH:MM (timmar och minuter)
Den här parametern är en av de tre som är obligatoriska i ett öppningsfönster. Ange tiden när
du vill att centralapparaten ska starta öppningsfönstret. Fönstret startar när minutslaget
startar.
00:00 är midnatt, 23:59 är 11:59 på eftermiddagen Ange uppgifter i 24-timmarsformat (7:00 på
morgonen anges som 07:00, 2:45 på eftermiddagen anges som 14:45).
Om du vill programmera ett öppningsfönster behöver du också programmera Open Early Begin
(Start tidig öppning) och Open Window Stop (Stopp öppningsfönster).
Mer information
Close Early Begin (Start tidig stängning), sidan 238 (Start tidig öppning)
Open Window Stop (Stopp öppningsfönster), sidan 238 (Stopp öppningsfönster)
Plats i RPS-menyn
Schedules > Open/Close Windows > Open Window Start (Scheman > Öppnings-/
stängningsfönster > Start öppningsfönster)

11.1.6

Open Window Stop (Stopp öppningsfönster)
Standard: Disable (Inaktivera)
Val: Disable (Inaktivera), HH:MM (timmar och minuter)
Ange tiden när du vill att centralapparaten ska avsluta öppningsfönstret. Fönstret stoppas i
slutet av minutangivelsen.
00:00 är midnatt, 23:59 är 11:59 på eftermiddagen Ange uppgifter i 24-timmarsformat (7:00 på
morgonen anges som 07:00, 2:45 på eftermiddagen anges som 14:45).
Den här parametern är en av de tre som är obligatoriska i ett öppningsfönster. Om du vill
programmera ett öppningsfönster behöver du också programmera Close Early Begin (Start tidig
stängning), sidan 238 (Start tidig öppning) och Open Window Start (Start öppningsfönster),
sidan 238 (Stopp öppningsfönster).
Om inte området frånkopplas när tiden i Open Window Stop (Stopp öppningsfönster), sidan 238
(Stopp öppningsfönster) löper ut genererar centralapparaten en rapport om misslyckad
öppning om det aktiverats i Fail to Open (Misslyckad öppning), sidan 117 (Öppning misslyckad).
Öppningsrapporter som genererats mellan öppningsfönstrets start- och stopptider kan
undertryckas om du anger värdet Yes (Ja) i Disable O/C in Window (Inaktivera öppning/
stängning i fönster), sidan 116 (Inaktivera Ö/S i fönster). Se Open Early Begin (Start tidig
öppning) för förklaringar av andra rapportfunktioner.
Ange bara 23:59 som stopptid för fönstret om ett annat fönster börjar nästa dag klockan
00:00.
Centralapparaten skickar inte rapporter om misslyckad öppning för fönster som slutar 23:59.
Plats i RPS-menyn
Schedules > Open/Close Windows > Open Window Stop (Scheman > Öppnings-/
stängningsfönster > Stopp öppningsfönster)

11.1.7

Close Early Begin (Start tidig stängning)
Standard: Disable (Inaktivera)
Alternativ: Disable (Inaktivera), HH:MM (timmar och minuter) från 00:00 till 23:59
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Ange när användaren tidigast kan stänga ett område före tiden i Close Windows Start (Start
stängningsfönster).
Den här parametern är en av de tre som är obligatoriska i ett stängningsfönster. Slutför
programmeringen av ett stängningsfönster genom att även programmera Close Window Start
(Start stängningsfönster), sidan 239 (Start stängningsfönster) och Close Window Stop (Stopp
stängningsfönster), sidan 240 (Stopp stängningsfönster).
Tiden som du anger i den här parametern är den tidigaste tidpunkt som användaren kan
stänga ett område före Close Windows Start (Start stängningsfönster). Om öppnings- och
stängningsrapporter har aktiverats skapas en stängningsrapport om området tillkopplas
mellan midnatt och tidpunkten i den här parametern.
Om Disable O/C in Window (Inaktivera öppning/stängning i fönster), sidan 116 (Inaktivera
öppning/stängning i fönster) har värdet Yes (Ja) och området tillkopplas mellan tidpunkterna
Close Early Begin (Tidig stängning start) och Close Window Start (Stängningsfönster start) så
skickas stängningshändelsen med en Early to Close-modifierare. Om tiden i Close Early Begin
(Start tidig stängning) är densamma som Close Window Start (Stängningsfönster start)
skickas ingen stängningshändelse.
Om Disable O/C in Window (Inaktivera Ö/S i fönster) har värdet No (Nej) och området
tillkopplas skickas en stängningshändelse utan modifierarna Early to Close (Tidig till
stängning) och Late to Close (Sen till stängning).
Om området tillkopplas mellan tiden i Close Window Start (Stängningsfönster start) och Close
Window Stop (Stängningsfönster stopp) skapas en lokal händelse i centralapparatens
händelselogg, men ingen stängningsrapport skickas till larmcentralen.
Om området tillkopplas efter tiden i Close Window Stop (Stängningsfönster stopp) och före
nästa fönsters tid Close Early Begin (Tidig stängning start) eller midnatt, vilket som kommer
först, så genereras en stängningshändelse med en modifierare Late to Close (Sen till
stängning).
Om du konfigurerar flera fönster som infaller samma dag – se till att de läggs till i systemet i
kronologisk ordning. Om exempelvis tre fönster programmerats att inträffa på tisdag ska
fönster 1 (F1) inträffa före fönster 2 (F2), och fönster 2 måste inträffa före fönster 3 (F3).
Undvik att programmera tiden Open Early Begin (Start tidig öppning), sidan 237 (Start tidig
öppning) före en tid mellan ett annat fönsters tider för Open Window Start (Start
öppningsfönster), sidan 238 (Start öppningsfönster) och Open Window Stop (Stopp
öppningsfönster), sidan 238 (Stopp öppningsfönster).
Inaktiverade fönster har en starttid på 00:00. Om parameterns värde är 00:00 men tider har
programmerats för Close Window Start (Stängningsfönster start) och Open Window Stop
(Stängningsfönster stopp) så är fönstret inaktiverat.
Om du vill inaktivera fönstret måste både tim- och minutvärdena vara 00:00.
Kontrollera att tidsangivelserna är i 24-timmarsformat. Exempelvis är midnatt = 00:00; 7:00 AM
= 07:00; 2:45 PM = 14:45; 11:59 PM = 23:59.
Om fönstret behöver aktiveras samma dag som du programmerar det – starta om
centralapparaten så att fönstret aktiveras idag.
Plats i RPS-menyn
Schedules > Open/Close Windows > Close Early Begin (Scheman > Öppnings-/
stängningsfönster > Start tidig stängning)

11.1.8

Close Window Start (Start stängningsfönster)
Standard: Disable (Inaktivera)
Val: Disable (Inaktivera), HH:MM (timmar och minuter)
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Den här parametern är en av de tre som är obligatoriska i ett stängningsfönster. Ange tiden
när du vill att centralapparaten ska starta stängningsfönstret. Fönstret startar när minutslaget
startar.
00:00 är midnatt, 23:59 är 11:59 på eftermiddagen Ange uppgifter i 24-timmarsformat (7:00 på
morgonen anges som 07:00, 2:45 på eftermiddagen anges som 14:45).
När ett stängningsfönster programmeras behöver både Close Early Begin (Start tidig stängning),
sidan 238 (Start tidig stängning) och Close Window Stop (Stopp stängningsfönster), sidan 240
(Stopp stängningsfönster) också programmeras.
En varningston avges och texten [PLEASE CLOSE NOW] (Stäng nu) visas på manöverpanelen
om inte området är tillkopplat när stängningstiden startar. Tryck på [ESC] på manöverpanelen
om du tillfälligt vill stänga av ljudet. Varningstonen startar igen efter 10 minuter om inte
området har tillkopplats.
Se Close Early Begin (Start tidig stängning), sidan 238 (Start tidig stängning) om du vill se
detaljer av rapportfunktionerna.
Plats i RPS-menyn
Schedules > Open/Close Windows > Close Window Start (Scheman > Öppnings-/
stängningsfönster > Start stängningsfönster)

11.1.9

Close Window Stop (Stopp stängningsfönster)
Standard: Disable (Inaktivera)
Val: Disable (Inaktivera), HH:MM (timmar och minuter)
Den här parametern är en av de tre som är obligatoriska i ett stängningsfönster. Ange tiden
när du vill att centralapparaten ska avsluta stängningsfönstret. Fönstret stoppas i slutet av
minutangivelsen.
00:00 är midnatt, 23:59 är 11:59 på eftermiddagen Ange information i 24-timmarsformat
(exempelvis anges 2:45 på eftermiddagen som 14:45).
När ett stängningsfönster programmeras behöver både Close Early Begin (Start tidig
stängning) och Close Window start (Start stängningsfönster) också programmeras.
Om inte området är tillkopplat när tiden i Close Window Stopp (Stopp stängningstid) löper ut
skapar centralapparaten eller rapport om misslyckad stängning om det har aktiverats i Fail To
Close (Misslyckad stängning).
Stängningsrapporter som genererats mellan stängningsfönstrets start- och stopptider kan
undertryckas om du anger värdet Yes (Ja) i Disable O/C in Window (Inaktivera Ö/S i fönster).
Se Close Early Begin (Start tidig stängning) för förklaringar av andra rapportfunktioner.
Ange bara 23:59 som stopptid för fönstret om fönstret fortsätter klockan 00:00 nästa dag. Inga
rapporter om misslyckad stängning skickas, och funktionen för automatisk stängning fungerar
inte för fönster som stoppas 23:59.
Programmera inte ett fönster så att det fortsätter efter midnatt. Fönstrets stopptid måste
ligga efter dess starttid. Om du vill programmera ett fönster som sträcker sig över midnatt
behöver du programmera två fönster.
Om du exempelvis vill programmera fönster för ett område som stängs fem dagar i veckan
mellan 11:30 på kvällen och 12:30 på natten skapar du två fönster enligt nedan:
Open (Öppna)
Vecka

Veckoda

Tidig

g

början

Start

Stäng
Stopp

Tidig

Start

Stopp

början

Förutom
helgdaga
r

1

SMTOTF

22:00

23:30

23:59

Ja/Nej

L
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Open (Öppna)
2

SMTOTF

Stäng
00:00

00:00

00:30

Ja/Nej

L
Plats i RPS-menyn
Schedules > Open/Close Windows > Close Window Stop (Scheman > Öppnings-/
stängningsfönster > Stopp stängningsfönster)

11.1.10

Xept on Holiday (Utom helgdag)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Ja – aktivera inte det här fönstret på helgdagar.

–

Nej – en helgdag hindrar inte fönstret från att aktiveras.

Med den här parametern kan du avgöra om fönstret är inaktiverat på helgdagar eller bara är
aktivt på helgdagar.
Om du vill hindra fönstren från att aktiveras vissa dagar på året sätter du Xept Holiday (Utom
helgdag) till Yes (Ja) och aktiverar minst ett helgdagsindex. När Xept Holiday (Utom helgdag)
är inställd på Yes körs fönstret under de programmerade veckodagarna förutom de datum som
angetts som helgdag via valda helgdagsindex.
Om du vill använda den här parametern måste fönstret programmeras så att det aktiveras
minst en dag i veckan, och ett helgdagsindex måste vara aktivt.
Du kan även använda det här alternativet öppnings- och/eller stängningsfönster bara behövs
vissa dagar under året. Programmera inte fönstren så att de körs alla veckodagar. Sätt istället
Xept Holiday (Utom helgdag) på No (Nej) och välj minst ett helgdagsindex med de dagar på
året du vill att fönstret ska vara aktivt.
Mer information
Holiday # (Helgdag nr), sidan 244 (Helgdag nr)
Plats i RPS-menyn
Schedules > Open/Close Windows > Xept on Holiday (Scheman > Öppnings-/stängningsfönster
> Utom helgdag)

11.1.11

Holiday # (Helgdag nr)
Standard (Helgdag 1): Nej
Selections (Val):
Yes (Ja): Använd det valda helgdagsindexet med det här fönstret.
No (Nej): Använd inte valt helgdagsindex med det här fönstret.
Den här parametern ger möjlighet att använda upp till fyra helgdagsindex med öppnings-/
stängningsfönster.
Aktivera minst ett helgdagsindex om Xept Holiday (Utom helgdag), sidan 243 (Utom helgdag)
konfigureras till Yes (Ja) för det här fönstret eller om du vill att fönstret bara ska aktiveras på
vissa datum.
Plats i RPS-menyn
Schedules > Open/Close Windows > Holiday 1 to 8 (Scheman > Öppnings-/stängningsfönster >
Helgdag 1 till 8)

11.1.12

Area # (Område nr)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Ja – aktivera fönstret i det angivna områdesnumret.

–

Nej – inaktivera fönstret i det angivna områdesnumret.
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Den här parametern avgör om ett visst fönster aktiveras i vart och ett av centralapparatens
områden.
Plats i RPS-menyn
Schedules > Open/Close Windows > Area # (Scheman > Öppnings-/stängningsfönster >
Områdesnr)

11.2

User group windows (Användargruppfönster)
Använd parametrarna i det här avsnittet om du vill skapa användargruppsfönster. När du
tilldelar en användargrupp till ett av fönstren aktiveras inloggningsuppgifterna (lösenkod,
inloggningskort/kodbricka eller nyckeltagg) för varje användare i användargruppen i perioden
mellan Enable Time (Aktivering kl) och Disable Time (Inaktivering kl) för fönstret.
Respektive användargrupp kan tilldelas till flera användargruppsfönster inom en 24timmarsperiod.
I User Configuration > User Assignments > User Group (Användargrupp), sidan 158
(Användarkonfiguration > Användartilldelningar > Användargrupp) finns information om hur
användare tilldelas till en användargrupp. Om en användare inte är tilldelad till en
användargrupp eller om användargruppen inte tillhör ett användargruppsfönster så är
användarens inloggningsuppgifter alltid aktiverade.

11.2.1

User Group (Användargrupp)
Standard: (fönsternummer)
Selections (Val):
–

B9512G: 0 till 32

–

B8512G: 0 till 8

0 = inaktiverad
Ange ett användargruppsnummer i den här parametern. Inloggningsuppgifterna (lösenkod,
passerkort/kodbricka och nyckeltagg) för användarna tilldelas till användargruppen och är
aktiverade under tiden mellan Enable Time (Aktivering kl) och Disable Time (Inaktivering kl) för
användargruppsfönstret.
Du kan tilldela en användargrupp till flera användargruppfönster under en 24-timmarsperiod,
men fönstren får inte överlappa eller sträcka sig över midnatt.
Plats i RPS-menyn
Schedules > User Group Windows > User Group (Scheman > Användargruppsfönster >
Användargrupp)

11.2.2

Sunday through Saturday (Söndag till lördag)
Standard (Sunday through Saturday (Söndag till lördag)): No (Nej)
Val: Yes/No (Ja/Nej)
Välj veckodagarna i de sju veckodagsparametrarna som användargruppsfönstret ska vara
aktivt.
Om du vill hindra fönstren från att aktiveras vissa dagar på året sätter du Xept Holiday (Utom
helgdag) till Yes (Ja) och aktiverar minst ett helgdagsindex. När Xept Holiday (Utom helgdag)
är inställd på Yes (Ja) körs fönstret under de programmerade veckodagarna förutom de datum
som angetts som helgdag via det valda helgdagsindexet.
Om öppnings- och/eller stängningsfönster bara behövs vid vissa datum på året ska du inte
programmera fönstren så att de körs på godtyckliga veckodagar. Sätt istället Xept Holiday
(Utom helgdag) på No (Nej) och välj ett helgdagsindex med de dagar på året du vill att fönstret
ska vara aktivt.
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Mer information
Xept Holiday (Utom helgdag), sidan 243 (Utom helgdag)
Plats i RPS-menyn
Schedules > User Group Windows > Sunday through Saturday (Scheman >
Användargruppsfönster > Söndag till lördag)

11.2.3

Group Enable Time (Gruppaktiveringstid)
Standard: Inaktivera
Val: Inaktivera, HH:MM (timmar och minuter)
Med start från den tidpunkt du anger här aktiveras inloggningsuppgifterna (kod, passerkort/
kodbricka eller radiofjärrkontroll) för varje användare i användargruppen. Fönstret startar när
minuten startar.
Ange den tid på dagen när fönstret startar i popup-fönstret Tidsinmatning. Använd 24timmarsformat (Ange exempelvis 7:00 på morgonen som 07:00 och 2:45 på eftermiddagen
som 14:45).
Om du markerar Inaktivera i popup-fönstret Tidsinmatning återgår Gruppaktiveringstid till
00:00.
Om du vill starta ett fönster den tid du anger här samma dag som du konfigurerar
centralapparaten väljer du Återställ centralapparat när du kopplar bort RPS från
centralapparaten.
Plats i RPS-menyn
Schedules > User Group Windows > Group Enable Time (Scheman > Användargruppsfönster >
Gruppaktiveringstid)

11.2.4

Group Disable Time (Gruppinaktiveringstid)
Standard: Inaktivera
Val: Inaktivera, HH:MM (timmar och minuter)
Den tid som du anger här är slutet på användargruppsfönstret. Inloggningsuppgifterna (kod,
passerkort/kodbricka eller radiofjärrkontroll) inaktiveras för varje användare i
användargruppen. Fönstret avslutas i slutet av minutangivelsen.
Ange den tid på dagen när fönstret löper ut i popup-fönstret Tidsinmatning. Använd 24timmarsformat (Ange exempelvis 7:00 på morgonen som 07:00 och 2:45 på eftermiddagen
som 14:45).
Om du markerar Inaktivera i popup-fönstret Tidsinmatning återgår Gruppinaktiveringstid till
00:00.
Om du vill avsluta ett fönster den tid du anger här samma dag som du konfigurerar
centralapparaten väljer du Återställ centralapparat när du kopplar bort RPS från
centralapparaten.
Plats i RPS-menyn
Schedules > User Group Windows > Group Disable Time (Scheman > Användargruppsfönster >
Gruppinaktiveringstid)

11.2.5

Xept Holiday (Utom helgdag)
Standard:: No (Nej)
Val: Yes/No (Ja/Nej)
Med den här parametern kan du avgöra om fönstret är inaktiverat på helgdagar eller bara är
aktivt på helgdagar. Använd instruktionerna i Xept Holiday (Utom helgdag).
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Plats i RPS-menyn
Schedules > User Group Windows > Xept Holiday (Scheman > Användargruppsfönster > Utom
helgdag)

11.2.6

Holiday # (Helgdag nr)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
Yes (Ja): Använd det valda helgdagsindexet med det här fönstret.
No (Nej): Använd inte valt helgdagsindex med det här fönstret.
Med den här parametern kan upp till fyra helgdagsindex användas med
användargruppsfönster.
Aktivera minst ett helgdagsindex om Xept Holiday (Utom helgdag) konfigureras till Yes (Ja) för
det här användarfönstret eller om du vill att fönstret bara ska aktiveras på vissa datum.
Plats i RPS-menyn
Schedules > User Group Windows > Holiday # (Scheman > Användargruppsfönster > Helgdag
nr)

11.3

Skeds (Schemalagda händelser)
Använd SKEDS-modulen om du vill programmera centralapparaten så att den automatiskt kör
funktioner som i vanliga fall utförs via manöverpanelen av användaren. Varje schemalagd
händelse kan programmeras att inträffa en viss tid på ett visst datum eller en viss veckodag.
En schemalagd händelse kan ändras via manöverpanelen om Time Edit (Redigera tid) har satts
till Yes (Ja). Datum och tid kan ändras med hjälp av funktionen [CHANGE SKED?] (ÄNDRA
SCHEMALÄGGNING).
Varje schemalagd händelse kan programmeras med en av 24 funktioner. En funktion är det
som körs. Förutom funktionen måste du ange vad som påverkas av funktionen. (Om du
exempelvis väljer en schemalagd frånkoppling så är frånkopplingen funktionen, medan
områdena som ska frånkopplas är det som påverkas).
Funktionerna och deras tillhörande parametrar förklaras i detalj efter funktionsparametern.
Varje schemalagd händelse kan programmeras med upp till fyra helgdagsindex.
Helgdagsindexen kan användas för att köra den schemalagda händelsen på helgdagar utöver
datumet eller veckodagen/veckodagen eller också kan de förhindra att den schemalagda
händelsen körs på helgdagarna (se Xept Holiday (Utom helgdag)).

11.3.1

Sked Name Text (Namn på schemalagd händelse)
Standard: Sked #
Val: Upp till 32 alfanumeriska tecken
Ange en beskrivning av området med upp till 32 tecken.
Plats i RPS-menyn
Schedules > Skeds > Sked Name Text (Scheman > Schemalagda händelser > Namn på
schemalagd händelse)

11.3.2

Sked Name Text (Second Language) (Namn på schemalagd händelse
(andraspråk))
Standard: tomt
Val: Upp till 32 alfanumeriska tecken
Ange en beskrivning av området med upp till 32 tecken.

2019.11 | 13 | F.01U.368.376

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Scheman | sv 245

Plats i RPS-menyn
Schedules > Skeds > Sked Name Text (Second language) (Scheman > Schemalagda händelser
> Namn på schemalagd händelse (andraspråk))

11.3.3

Time Edit (Redigera tid)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
Yes (Ja). Användaren kan redigera tiden för den schemalagda händelsen via manöverpanelen
och den visas på skärmen CHANGE SKED (ÄNDRA SCHEMALÄGGNING).
No (Nej): Användaren kan inte redigera den schemalagda händelsens tid via manöverpanelen
och den visas inte på skärmarna CHANGE SKED (ÄNDRA SCHEMALÄGGNING).
Välj om användaren kan redigera tiden för denna schemalagda händelse via manöverpanelen.
Plats i RPS-menyn
Schedules > Skeds > Time Edit (Scheman > Schemalagda händelser > Redigera tid)

11.3.4

Funktion
Standard: Not in Use (Används inte)
Val: Se listan nedan med funktioner för schemalagda händelser.
Välj funktionsnamnet i listrutan som du vill att den här schemalagda händelsen ska utföra.
RPS visar automatiskt de tillgängliga parametervalen och intervallfälten för denna funktion.
(Exempelvis visas en lista med kryssrutor automatiskt för områdena om du väljer till-/
frånkopplingsfunktionen).
Obs!
Egenskapen The All On - No Exit (Alla på, inget avslut) ignoreras vid tillkoppling från en
schemalagd händelse.

Not In Use (Används inte) – funktionen är inaktiverad och inga funktioner utförs efter den.
All On Delay (Alla på, fördröjd), sidan 248 (Alla på, fördröjd)
All On Instant (Alla på, direkt), sidan 248 (Alla på, direkt)
Part On Delay (Del på, fördröjd), sidan 248 (Del på, fördröjd)
Part On Instant (Del på, direkt), sidan 248 (Del på, direkt)
Disarm (Frånkoppla), sidan 249 (Frånkoppla)
Extend Close (Förläng stängning), sidan 249 (Förläng stängning)
Bypass a Point (Förbikoppla sektion), sidan 249 (Förbikoppla sektion)
Unbypass a Point (Stäng av förbikoppling av sektion), sidan 249 (Stäng av förbikoppling av
sektion)
Unbypass All Points (Återställ förbikoppling av alla punkter), sidan 249 (Stäng av förbikoppling,
alla sektioner)
Reset Sensors (Återställ detektorer), sidan 249
Turn Output On (Slå på utgång), sidan 249 (Slå på utgång)
Turn Output Off (Stäng av utgång), sidan 250 (Stäng av utgång)
Toggle Output (Växla utgång), sidan 250 (Växla utgång)
One-Shot Output (Utgång en gång), sidan 250 (Utgång en gång)
Reset All Outputs (Återställ alla utgångar), sidan 250 (Återställ alla utgångar)
Delay (Fördröjning), sidan 250
Cycle Door (Cirkulera dörr), sidan 250
Unlock Door (Lås upp dörr), sidan 250 (Lås upp dörr)
Lock Door (Lås dörr), sidan 250 (Lås dörr)
Secure Door (Säkra dörr), sidan 250 (Säkra dörr)
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Access Ctrl Level (Åtkomstkontrollnivå), sidan 250 (Åtkomstkontrollnivå)
Access Granted Events (Händelser för godkänd åtkomst), sidan 251 (Händelser för godkänd
åtkomst)
Access Denied Events (Händelser för nekad åtkomst), sidan 251 (Händelser för nekad åtkomst)
Answer RPS (Svara RPS), sidan 251
Contact RPS (Kontakta RPS), sidan 251 (Kontakta RPS)
Contact RPS User Port (Kontakta RPS användare port), sidan 251 (Kontakta RPS användare port)
Send Status Report (Skicka statusrapport), sidan 251 (Skicka statusrapport)
Send Test Report (Skicka testrapport), sidan 252 (Skicka testrapport)
Send Test on Off Normal (Skicka test om onormal), sidan 253 (Skicka test om onormal)
Go to Area (Gå till område), sidan 254
Watch On (Övervakning på), sidan 254 (Övervakning på)
Watch Off (Övervakning av), sidan 254 (Övervakning av)
Show Date & Time (Visa datum och tid), sidan 254 (Visa datum och tid)
Sound Watch Tone (Avge övervakningston), sidan 254 (Avge övervakningston)
Set Keypad Volume (Ange manöverpanelsvolym), sidan 254 (Ange manöverpanelsvolym)
Set Keypad Brightness (Ange manöverpanelsljusstyrka), sidan 254 (Ange
manöverpanelsljusstyrka)
Trouble Silence (Tysta fel), sidan 254
Alarm Silence (Tysta larm), sidan 255 (Tysta larm)
Plats i RPS-menyn
Schedules > Skeds > Sked 1-80 > Function (Scheman > Schemalagda händelser > Händelse 1–
80 > Funktion)

11.3.5

Tid
Standard: Disable (Inaktivera)
Val: Disable (Inaktivera), HH:MM (timmar och minuter)
Ange tidpunkten när den schemalagda händelsen utförs. Använd 24-timmarsformat (ange
exempelvis 2:45 på eftermiddagen som 14:45).
Texten ”Disabled” (Inaktiverad) visas i cellen för inaktiverade schemalagda händelser.
Så här programmerar du en tidpunkt:
1.

Dubbelklicka på fältet för den schemalagda händelse du vill programmera tidpunkten för.

2.

Avmarkera ”Disable” (Inaktivera) ifall den är markerad. Tidsfältet aktiveras.

3.

Klicka i tidsfältet och ange tiden med upp- och nerpilarna eller skriv den önskade
tidpunkten.

4.

Klicka på OK.

Så här inaktiverar du en schemalagd händelse:
1.

Dubbelklicka på fältet för den schemalagda händelse du vill inaktivera.

2.

Välj ”Disable” (Inaktivera).

3.

Klicka på OK.

Plats i RPS-menyn
Schedules > Skeds > Time (Scheman > Schemalagda händelser > Tid)

11.3.6

Date (Datum)
Standard: Disable (Inaktivera)
Val: Disable (Inaktivera), Day/Month (Dag/månad) (exempelvis 12 juni)
Ange datumet när den schemalagda händelsen utförs. I cellen Date (Datum) för inaktiverade
schemalagda händelser visas ”Disabled” (Inaktiverad).
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Plats i RPS-menyn
Schedules > Skeds > Date (Scheman > Schemalagda händelser > Datum)

11.3.7

Sunday through Saturday (Söndag till lördag)
Standard (Sunday through Saturday (Söndag till lördag)): No (Nej)
Val: Yes/No (Ja/Nej)
De här sju veckodagsparametrarna används för att ange vilka veckodagar som den
schemalagda händelsen är aktiv.
Om du vill hindra den schemalagda aktiviteten från att aktiveras vissa dagar på året sätter du
Xept on Holiday (Utom helgdag), sidan 247 (Utom helgdag) till Yes (Ja) och aktiverar minst ett
helgdagsindex. När Xept Holiday (Utom helgdag) är inställd på Yes körs fönstret under de
programmerade veckodagarna förutom ifall datumet angetts som helgdag av det valda
helgdagsindexet.
Om en schemalagd händelse bara behövs vissa dagar under året ska du inte programmera den
så att den körs alla veckodagar. Sätt istället Xept Holiday (Utom helgdag) på No (Nej) och välj
ett helgdagsindex med de datum du vill att fönstret ska vara aktivt.
Plats i RPS-menyn
Schedules > Skeds > Sunday through Saturday (Scheman > Schemalagda händelser > Söndag
till lördag)

11.3.8

Xept on Holiday (Utom helgdag)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja).

Förhindra att den här schemalagda händelsen körs på helgdagarna som anges i

de helgdagsindex som används med denna schemalagda händelse. Specifika
helgdagsindex väljs i den här programmeringssektionen och programmeras i nästa
programmeringsmodul.
–

Nej: Den här schemalagda händelsen körs på helgdagar som programmerats i de
helgdagsindex som används med den schemalagda händelsen.

Om inga veckodagar har programmerats körs den här schemalagda händelsen bara på
helgdagarna som programmerats i de helgdagsindex som används med den här schemalagda
händelsen. Den här schemalagda händelsen aktiveras om helgdagen inträffar på en
programmerad veckodag.
Plats i RPS-menyn
Schedules > Skeds > Xept on Holiday (Scheman > Schemalagda händelser > Utom helgdag)

11.3.9

Holiday # (Helgdag nr)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Ja – använd helgdagsindexet med det här användargruppsfönstret.

–

Nej – använd inte helgdagsindexet med det här användargruppsfönstret.

Aktivera minst ett helgdagsindex om Xept Holiday (Utom helgdag) konfigureras till Yes (Ja) för
det här användarfönstret eller om du vill att fönstret bara ska aktiveras på vissa datum.
Plats i RPS-menyn
Schedules > Skeds > Holiday # (Scheman > Schemalagda händelser > Helgdag nr)
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11.4

Helgdagsindex

11.4.1

Schema
Helgdagsindexschema
Använd den här parametern för att schemalägga helgdagar i ett helgdagsindex.
Du kan schemalägga upp till 365 dagar (366 för skottår) som helgdagar för varje
helgdagsindex.
Klicka på det helgdagsindex som du vill schemalägga helgdagar för. Dialogrutan för
helgdagsschemat ser ut som en kalender. Den visar innevarande månad och år som standard.
Året är endast avsett som referens. Endast data för månad och dag skickas till
centralapparaten.
När du anger en dag i kalendern som helgdag är den dagen en helgdag varje år därefter. Om
du exempelvis anger 26 oktober 2019 som helgdag så är oktober 26 helgdag även år 2020,
2021 och så vidare. Veckodagen ändras varje år.
Plats i RPS-menyn
Schedules > Holiday Index > Holiday Indexes Schedule (Scheman > Helgdagsindex >
Helgdagsindexschema)

11.5

Beskrivningar av funktioner för schemalagda händelser

11.5.1

All On Delay (Alla på, fördröjd)
Den här funktionen simulerar manöverpanelsfunktionen All On Delay (Fördröjning alla på).
Alternativen i prompten Parameter 1: Area # (Område nr) anger området/områdena som
tillkopplas med den här schemalagda händelsen. Den schemalagda händelsen kan tillkoppla
flera områden. Om någon sektion aktiveras när den schemalagda händelsen körs så
tvångstillkopplas den oavsett inställningen i FA/Bypass max.

11.5.2

All On Instant (Alla på, direkt)
Den här funktionen simulerar manöverpanelsfunktionen All On Instant (Direkt alla på).
Uppgifterna i fältet Parameter 1: Area # (Område nr) anger området/områdena som tillkopplas
i den här schemalagda händelsen. Den schemalagda händelsen kan tillkoppla flera områden.
Om någon sektion aktiveras när den schemalagda händelsen körs så tvångstillkopplas den
oavsett inställningen i FA/Bypass max.

11.5.3

Part On Delay (Del på, fördröjd)
Den här funktionen simulerar manöverpanelsfunktionen Part On Delay (Fördröjning del på).
Alternativen i prompten Parameter 1: Area # (Område nr) anger området/områdena som
tillkopplas med den här schemalagda händelsen. Den schemalagda händelsen kan tillkoppla
flera områden. Om någon sektion aktiveras när den schemalagda händelsen körs så
tvångstillkopplas den oavsett inställningen i FA/Bypass max.

11.5.4

Part On Instant (Del på, direkt)
Den här funktionen simulerar manöverpanelsfunktionen Part On Instant (Direkt del på).
Alternativen i prompten Parameter 1: Area # (Område nr) anger området/områdena som
tillkopplas med den här schemalagda händelsen. Den schemalagda händelsen kan tillkoppla
flera områden. Om någon sektion aktiveras när den schemalagda händelsen körs så
tvångstillkopplas den oavsett inställningen i FA/Bypass max.
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Disarm (Frånkoppla)
Den här funktionen emulerar manöverpanelsfunktionen för frånkoppling. Alternativen i
prompten Parameter 1: Area # (Område nr) anger området/områdena som frånkopplas med
den här schemalagda händelsen. Den schemalagda händelsen kan frånkoppla flera områden.

11.5.6

Extend Close (Förläng stängning)
Använd den här funktionen för att ändra den förväntade stängningstiden för området. Fönstret
kan inte justeras förrän tiden för Start tidig stängning passeras och stängningsfönstret är
aktivt.
Obs!
Förläng stängning kan inte sträcka sig förbi midnatt. Om den har aktiverats kan den inte
sträcka sig förbi områdets angivna värde för Senaste stängningstid.

11.5.7

Bypass a Point (Förbikoppla sektion)
Den här funktionen emulerar manöverpanelsfunktionen Bypass Point (Förbikoppla sektion).
Uppgiften i Parameter 1: Point # (Sektion nr) anger sektionen som den schemalagda
händelsen förbikopplar). Sektionen kan förbikopplas endast om Bypassable (Kan
förbikopplas) har värdet Yes (Ja) i sektionsprofilen som hör till sektionen. Förbikopplingen
rapporteras om förbikopplingsrapporter har aktiverats i sektionsprofilen som hör till
sektionen. Den schemalagda händelsen kan förbikoppla en sektion.

11.5.8

Unbypass a Point (Stäng av förbikoppling av sektion)
Den här funktionen emulerar manöverpanelsgenvägen för avstängning av
sektionsförbikoppling. Uppgiften i Parameter 1: Point # (Sektion nr) anger sektionen som
funktionen stänger av förbikoppling för. Den här funktionen kan bara koppla förbi en sektion.

11.5.9

Unbypass All Points (Återställ förbikoppling av alla punkter)
Den här funktionen är inte tillgänglig som en manöverpanelsgenväg. Områdena som valts i
Parameter 1: Area # (Område nr) anger områdena där funktionen stänger av förbikopplingen
för alla sektioner.
Obs!
Återställning av förbikoppling sker inte för aktiva 24-timmarssektioner
För att förhindra sektionslarm vid felhändelser så bibehålls förbikopplingen för 24timmarssektioner som aktiveras när den här schemalagda funktionen körs. De förblir
förbikopplade.

11.5.10

Reset Sensors (Återställ detektorer)
Den här funktionen emulerar manöverpanelsgenvägen för detektoråterställning. När funktionen
aktiveras så aktiveras den områdesövergripande utgången detektoravstängning i 5 sekunder.
Den här funktionen inaktiverar larmutgången för områdena som valts i parameter 1 under fem
sekunder.

11.5.11

Turn Output On (Slå på utgång)
Den här funktionen emulerar manöverpanelsgenvägen Change Output State (Ändra
utgångsstatus) så att utgångar slås på.
Posten i parametern 1: Output # (Utgång nr) anger vilken specifik utgång som funktionen
aktiverar. Funktionen kan aktivera en utgång.
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Turn Output Off (Stäng av utgång)
Den här funktionen emulerar manöverpanelsgenvägen Change Output State (Ändra
utgångsstatus) så att utgångar stängs av.
Posten i parametern 1: Output # (Utgång nr) anger vilken specifik utgång som funktionen
inaktiverar. Funktionen kan inaktivera en utgång.

11.5.13

Toggle Output (Växla utgång)
Den här funktionen är inte tillgänglig som en manöverpanelsgenväg. Posten i parametern 1:
Output # (Utgång nr) anger vilken specifik utgång som funktionen växlar. Om utgången är på
stängs den av. Om utgången är av slås den på. Funktionen påverkar en utgång.

11.5.14

One-Shot Output (Utgång en gång)
Den här funktionen är inte tillgänglig som en manöverpanelsgenväg utan bara som en
anpassad funktion. Funktionen aktiverar utgången som valts i parameter 1 under antalet
sekunder som angetts i parameter 2.

11.5.15

Reset All Outputs (Återställ alla utgångar)
Den här funktionen är inte tillgänglig som en manöverpanelsgenväg. Den här funktionen
stänger av alla utgångar som aktiverats av en schemalagd händelse eller anpassad funktion.
Funktionen är panelövergripande. Inga andra parametrar behöver anges för detta alternativ.

11.5.16

Delay (Fördröjning)
Använd den här funktionen för att ange en ställbar fördröjning (0 till 90 sekunder) mellan eller
före funktioner. Parameter 1 konfigurerar fördröjningen.

11.5.17

Cycle Door (Cirkulera dörr)
Den här funktionen emulerar manöverpanelsgenvägen Cycle Door (Cirkulera dörr) och är bara
tillgänglig i en anpassad funktion. Den här funktionen låser tillfälligt upp dörren/dörrarna som
programmerats i parameter 1: Door # (Dörr nr).

11.5.18

Unlock Door (Lås upp dörr)
Den här funktionen emulerar manöverpanelsgenvägen Unlock Door (Lås upp dörr). Den här
funktionen låser upp dörren/dörrarna som programmerats i parameter 1: Door # (Dörr nr).

11.5.19

Lock Door (Lås dörr)
Den här funktionen emulerar manöverpanelsgenvägen Lock Door (Lås dörr). Den här
funktionen returnerar den eller de dörrar som programmerats i parameter 1: Door # (Dörr nr)
till deras normala låsta läge.

11.5.20

Secure Door (Säkra dörr)
Den här funktionen emulerar manöverpanelsgenvägen Lock Door (Lås dörr). Den här
funktionen returnerar den eller de dörrar som programmerats i parameter 1: Door # (Dörr nr)
till deras normala låsta läge.

11.5.21

Access Ctrl Level (Åtkomstkontrollnivå)
Den här funktionen är inte tillgänglig som en manöverpanelsgenväg. Den anger om en
användares kodbricksbehörighet eller kortbehörighet för åtkomst är aktiverad eller inte.
När parameter 1: Access Level (Åtkomstnivå) är påslagen ges behörighet till
behörighetsnivåerna som programmerats i parameter 2: Level (Nivå).
När parameter 1: Access Level (Åtkomstnivå) är avstängd nekas behörighet till
behörighetsnivåerna som programmerats i parameter 2: Level (Nivå).
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Access Granted Events (Händelser för godkänd åtkomst)
Den här funktionen är inte tillgänglig som en manöverpanelsgenväg. Den anger om
åtkomstgodkännanden sparas i centralapparatens händelselogg.
När parameter 1: Access Level (Åtkomstnivå) är påslagen så sparar dörrarna i parameter 2:
Door # (Dörr nr) sina åtkomstgodkännanden i centralapparatens händelselogg.
När parameter 1: Access Level (Åtkomstnivå) är avstängd så sparar inte dörrarna i parameter
2: Door # (Dörr nr) några åtkomstgodkännanden i centralapparatens händelselogg.

11.5.23

Access Denied Events (Händelser för nekad åtkomst)
Den här funktionen är inte tillgänglig som en manöverpanelsgenväg. Den anger om
åtkomstnekanden sparas i centralapparatens händelselogg.
När parameter 1: Access Level (Åtkomstnivå) är påslagen så sparar dörrarna i parameter 2:
Door # (Dörr nr) sina åtkomstnekanden i centralapparatens händelselogg.
När parameter 1: Access Level (Åtkomstnivå) är avstängd så sparar inte dörrarna i parameter
2: Door # (Dörr nr) några åtkomstnekanden i centralapparatens händelselogg.

11.5.24

Answer RPS (Svara RPS)
Den här funktionen emulerar manöverpanelsgenvägen Answer RPS (Svara RPS), som gör att
centralapparaten besvarar nästa begäran från RPS om att upprätta en session via telefon eller
nätverket. Den här funktionen är bara tillgänglig i en anpassad funktion. Autosvarsperioden
pågår i 2 minuter och åsidosätter inställningarna i Answer RPS Over Network? (Besvara RPS
via nätverket?) och RPS Address Verification (RPS-adressverifiering).

11.5.25

Contact RPS (Kontakta RPS)
Den här funktionen försöker kontakta en obevakad RPS vid den inställda tiden.
Centralapparatens konto i RPS styr åtgärderna som utförs vid lyckad kontakt.
Obs!
Undvik att flera funktioner utförs samtidigt på samma adress. Funktionerna kan vara i konflikt
med varandra och påverka centralapparaten på oväntade sätt.

Obs!
Programmera inte flera schemalagda händelser så att de körs på samma manöverpanel
samtidigt.

Obs!
Programmera inte schemalagda händelser så att de körs när en användare sannolikt kör
funktioner med manöverpanelen.

11.5.26

Contact RPS User Port (Kontakta RPS användare port)
Den här funktionen försöker att kontakta obevakad RPS vid den angivna tiden via en
nätverkskommunikationsenhet på den angivna porten. Centralapparatens konto i RPS styr
åtgärderna som utförs vid lyckad kontakt.

11.5.27

Send Status Report (Skicka statusrapport)
Den här funktionen genererar en statusrapport för varje område som är aktiverat. Rapporten
skickas till telefonen eller telefonerna som programmerats för test- och statusrapporter i
rapportroutinginställningarna.
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Statusrapporten kan skjutas upp om någon annan rapport skickades sedan den senaste
statusrapporten. Om du vill skjuta upp statusrapporten i 24 timmar anger du parameter 1:
Deferred (Uppskjuten) till Yes (Ja).

11.5.28

Send Test Report (Skicka testrapport)
Den här schemalagda funktionen skickar samma testrapport som användarfunktionen för
testrapport.
Du kan skicka testrapporter till en eller alla destinationer som är konfigurerade för en
mottagargrupp. Den primära destinationsenheten och de första, andra och tredje sekundära
destinationsenheterna kan skicka både manuella och automatiska (schemalagda)
testrapporter.
Om en sektion i något område är i onormalt läge (felet har inte rensats från
manöverpanelsdisplayen) skickar centralapparaten en testrapport om onormal status istället
för den vanliga testrapporten.
Om parametern Panel Wide Parameters > Report Routing > Expand Test Report (Utöka
testrapport), sidan 32 (Panelövergripande parametrar > Rapportrouting > Expandera
testrapport) har värdet Yes (Ja) så följs testrapporten (eller testrapporten om onormalt läge)
av en diagnostikrapport för varje onormal systemstatus. En lista med rapporter som ingår finns
i Panel Wide Parameters > Report Routing > Diagnostic Reports (Diagnostikrapporter), sidan 60
(Panelövergripande parametrar > Rapportrouting > Diagnostikrapporter).
Val för parameter 1: Deferred (Fördröjd)
–

Yes (Ja) – skjut upp testrapportsändningen i 24 timmar om centralapparaten skickar
någon annan rapport.

–

No (Nej) – skjut inte upp testrapportsändning.

Obs!
Bara skickandet av testrapporten skjuts upp
Om parameter 1: Deferred (Uppskjuten) har värdet Yes (Ja) skjuts bara
testrapportsändningen upp. Den schemalagda händelsen för testrapportsändning körs
fortfarande så ofta som angetts i parameter 2: Frequency (Frekvens).
Val, parameter 2: Frequency (Frekvens)
–

Hourly (Varje timme) – den första schemalagda testrapportsändningen körs vid
tidpunkten som angetts i tidsparametern för händelsen. Den schemalagda
rapportsändningen utförs varje timme därefter.

–

Monthly (Varje månad) – den första schemalagda testrapportsändningen sker vid tiden
som angetts i Time-parametern för händelsen på det datum som angetts i Dateparametern. Den schemalagda rapportsändningen utförs varje månad därefter.

–

Scheduled (Schemalagd) – den schemalagda testrapportsändningen körs enligt
parametrarna för datum, tid och veckodagar.

Obs!
När parameter 2 är inställt på Scheduled (Schemalagd) och ett datum angetts i parametern
Date (Datum) så ignoreras veckodagsparametrarna
Centralapparaten skickar testrapporten på det datum och vid den tid som angetts i
parametrarna Date (Datum) respektive Time (Tid).
Val, parameter 3: Routing (Omdirigera)
Om parameter 3: Routing är inställd på Custom (Anpassat) är parametern 4: Destinations
(Destinationer) aktiverad.
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Val, parameter 4: Destinations (Destinationer)
Om parameter 4: Destinations är aktiverad visas alla konfigurerade
mottagargruppsdestinationer. Markera kryssrutan för den eller de mottagargrupper du vill
använda som destination.
Skjuta upp testrapporter
Om parameter 1: Deferred (Uppskjuten) har värdet Yes (Ja) startar centralapparaten – eller
startar om – en 24-timmars nedräkning varje gång en kvitteringssignal (Ack,
acknowledgement) tas emot från larmcentralsmottagaren för någon rapport.
Om parameter 2 är inställd på Hourly (Varje timme) och centralapparaten inte fått kvittering
när den första timvisa testrapporten ska skickas enligt schema så skickar centralapparaten
iväg testrapporten. Om centralapparaten tagit emot kvittering skjuts testrapporter upp i 24
timmar från den senaste kvitteringen. Den schemalagda timvisa testrapportsändningen skickar
ingen testrapport under minst 24 timmar.
Om parameter 2 har värdet Monthly (Månadsvis), och apparaten inte tagit emot kvittering
inom 24 timmar från det att den första schemalagda månadsvisa testrapportsändningen sker,
så skickar apparaten iväg testrapporten. Om centralapparaten mottar kvittering inom 24
timmar från det att en månadsvis schemalagd testrapport ska skickas så skjuts testrapporten
upp i 24 timmar från den senaste kvitteringen. Om 24-timmarstimern löper ut skickar
centralapparaten den uppskjutna testrapporten då.
Om parameter 2 har värdet Scheduled (Schemalagd), och apparaten inte tagit emot kvittering
inom 24 timmar från det att den schemalagda testrapportsändningen sker, så skickar
apparaten iväg testrapporten. Om centralapparaten mottar kvittering inom 24 timmar från det
att en schemalagd testrapport ska skickas så skjuts testrapporten upp i 24 timmar från den
senaste kvitteringen. Om 24-timmarstimern löper ut skickar centralapparaten den uppskjutna
testrapporten då.
Konfigurationen Report Routing (Rapportrouting)
Information om konfigurationen Report Routing (Rapportrouting) för testrapporter, onormala
testrapporter och expanderade testrapporter finns i Panel Wide Parameters > Report Routing
> Test Reports > Test Reports (Testrapporter), sidan 59 (Panelövergripande parametrar >
Rapportrouting, testrapporter > Testrapport).
Se

11.5.29

–

Test Reports (Testrapporter), sidan 59

–

Expand Test Report (Utöka testrapport), sidan 32

–

Diagnostic Reports (Diagnostikrapporter), sidan 60

Send Test on Off Normal (Skicka test om onormal)
När den här schemalagda funktionen körs och en sektion någonstans är onormal (fel ej
kvitterat från manöverpanelsdisplayen) skickar centralapparaten en onormal testrapport. Om
inga sektioner är onormal när den här schemalagda aktiviteten körs så skickas ingen
testrapport från centralapparaten.
Om parametern Panel Wide Parameters > Report Routing > Expand Test Report (Utöka
testrapport), sidan 32 (Panelövergripande parametrar > Rapportrouting > Expandera
testrapport) har värdet Yes (Ja) så följs den onormal testrapporten av en diagnostikrapport för
varje onormal systemstatus. En lista med rapporter som ingår finns i Panel Wide Parameters >
Report Routing > Diagnostic Reports (Diagnostikrapporter), sidan 60 (Panelövergripande
parametrar > Rapportrouting > Diagnostikrapporter).
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Go to Area (Gå till område)
Den här funktionen emulerar manöverpanelsgenvägen Go To Area (Gå till område) och är bara
tillgänglig för anpassade funktioner som aktiveras via en manöverpanel. När funktionen
aktiveras ändrar funktionen manöverpanelernas nuvarande område till det som programmerats
i parameter 1: Area # (Area nr).

11.5.31

Watch On (Övervakning på)
Den här funktionen emulerar aktiveringen av manöverpanelsgenvägen Change Watch Mode
(Ändra övervakningsläge) genom att aktivera matchningsläget för områdena som
programmerats i parameter 1: Area # (Område nr). I övervakningsläget avges en summerton
från alla berörda manöverpaneler när en övervakningssektion aktiveras medan den är
frånkopplad.

11.5.32

Watch Off (Övervakning av)
Den här funktionen emulerar aktiveringen av manöverpanelsgenvägen Change Watch Mode
(Ändra övervakningsläge) genom att aktivera matchningsläget för områdena som
programmerats i parameter 1: Area # (Område nr).

11.5.33

Show Date & Time (Visa datum och tid)
Den här funktionen emulerar manöverpanelsgenvägen Show Date & Time (Visa datum och tid)
genom att visa aktuell tid och datum på SDI2-manöverpanelerna som angetts i parameter 1:
Keypads # (Manöverpanelsnummer).
Obs!
Om funktionen Show Date & Time (Visa datum och tid) med funktionerna Set Keypad Volume
(Ange manöverpanelsvolym) eller Set Keypad Brightness (Ange manöverpanelsljusstyrka) i
samma anpassade funktion så måste de ligga ca 10 sekunder från varandra med hjälp av
funktionen Delay (Fördröjning).

11.5.34

Sound Watch Tone (Avge övervakningston)
Den här funktionen är inte tillgänglig som en manöverpanelsfunktion. När funktionen är
aktiverad får den SDI2-manöverpanelerna som angetts i parameter 1: Keypads #
(Manöverpanelsnummer) att avge konstanta summertoner tills de tystas.

11.5.35

Set Keypad Volume (Ange manöverpanelsvolym)
Den här funktionen ställer in volymnivån i parameter 2: Volume Level (Volymnivå) på
manöverpanelerna som visas i parameter 1: Keypad # (Manöverpanel nr). Mer information om
volymparametrarna finns i Keypad Volume (Manöverpanelsvolym), sidan 132
(Manöverpanelsvolym) i avsnittet för manöverpanelskonfigurering.

11.5.36

Set Keypad Brightness (Ange manöverpanelsljusstyrka)
Den här funktionen ställer in ljusstyrkan i parameter 2: Brightness Level (Ljusstyrka) på
manöverpanelerna som visas i parameter 1: Keypad # (Manöverpanel nr). Information om
parametern för ljusstyrka finns i parametern Keypad Brightness (Ljusstyrka för manöverpanel),
sidan 132 (Manöverpanelsljusstyrka) i avsnittet för manöverpanelskonfigurering.

11.5.37

Trouble Silence (Tysta fel)
Den här funktionen är inte tillgänglig som manöverpanelsgenväg men kan utföras på andra sätt
på alla manöverpaneler. När funktionen aktiveras tystas alla feltoner och systemljud i
områdena som programmerats i parameter 1: Area # (Område nr).
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Alarm Silence (Tysta larm)
Den här funktionen är inte tillgänglig som manöverpanelsgenväg men kan utföras på andra sätt
på alla manöverpaneler. När funktionen aktiveras så tystas alla larm i områdena som
programmerats i parameter 1: Area # (Område nr).

11.5.39

Execute Custom Function (Kör anpassad funktion)
Den här funktionen kör den anpassade funktionen som valts i parameter 1: Custom Function #
(Anpassad funktion nr) vid ett schemalagt tillfälle.
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12

Access (Åtkomst)

12.1

Door # (Dörr nr)
Använd parametrarna i det här avsnittet när du konfigurerar dörrarna.

12.1.1

Door Name Text (Dörrnamn text)
Standard: Door ## (Dörr nr nr)
Val: Upp till 32 alfanumeriska tecken
B9512G har stöd för dörr 1–32 på en SDI2-buss eller dörr 1–8 på en SDI-buss. B8512G har
stöd för dörr 1–8.
Ange en beskrivning av dörren med upp till 32 tecken.
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Door Name Text (Åtkomst > Dörrar > Dörrnamn text)

12.1.2

Door Name Text (Second language) (Dörrnamn text, andraspråk)
Standard: tomt
Val: Upp till 32 alfanumeriska tecken
B9512G har stöd för dörr 1–32 på en SDI2-buss eller dörr 1–8 på en SDI-buss. B8512G har
stöd för dörr 1–8.
Ange en beskrivning av dörren med upp till 32 tecken.
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Door Name Text (Second language) (Åtkomst > Dörrar > Dörrnamn text
(Andraspråk))

12.1.3

Entry Area (Inpasseringsområde)
Standard: 1
Selections (Val):
–

B9512: 1–32

–

B8512: 1–8

Tilldela ett område till dörrstyrningsenheten. Det här är området som användaren passerar ut
genom när en begäran om utpassering (REX) skickas.
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Entry (Åtkomst > Dörrar > Inpassering)

12.1.4

Associated Keypad # (Tillhörande manöverpanelsnummer)
Standard: Ingen manöverpanel
Val: 0 till 32
–

B9512: 1 till 32

–

B8512: 1 till 16

Den här parametern anger dörrstyrningsenheten till den tillhörande SDI2-manöverpanelen för
dubbel manöverpanelsautentisering. Inställning Disabled (Inaktiverad) stänger också av den
dubbla autentiseringen.
Ange manöverpanelsnumret (KP#) som styr omfattningen av frånkopplingsrättigheterna för
användar-ID:t. Områden frånkopplas baserat på denna manöverpanels omfattning och
behörighetsnivå.
No Keypad (Ingen manöverpanel): Bara området som tilldelats till inpasseringsområdet
frånkopplas för den här dörren.
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Obs!
B9512G har stöd för manöverpanel 1–32 på en SDI2-buss eller 1–16 på en SDI-buss. B8512G
har funktioner för manöverpanel 1 till 8.

Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Associated Keypad # (Åtkomst > Dörrar > Tillhörande manöverpanelsnr)

12.1.5

Custom Function (Anpassad funktion)
Standard: Disabled (Inaktiverad)
Selections (Val):
–

B9512G: Disabled (Inaktiverad), CF128 till CF159

–

B8512G: Disabled (Inaktiverad), CF128 till CF135

Disabled (Inaktiverad): Anpassad funktion inaktiverad.
CF###: Numret på den anpassade funktion som aktiveras när ett giltigt ID anges med rätt
användaråtkomstnivå och områdestillkopplingsstatus.
Använd parametern för att programmera en anpassad funktion som aktiveras vid
manöverpanelen som programmerats för omfattningen.
Den här anpassade funktionen aktiveras bara för användare med funktionsnivåbehörighet som
medger att ett giltigt ID utför en anpassad funktion i tillkopplat eller frånkopplat tillstånd.
Användaren till vilken kortet eller kodbrickan tilldelas måste ha en kod.
Följande tabell visar hur programmeringen påverkar aktiveringen av den anpassade funktionen:
Function level (Funktionsnivå)

Aktivering av anpassad funktion

A (tillkopplad)

Användares kodbricka aktiverar den
anpassade funktion som tilldelats till
dörrstyrningsenheten, men bara när
inpasseringsområdet för
dörrstyrningsenheten är All On (Alla på) eller
Part On (Del på).

D (Frånkopplad)

Användares kodbricka aktiverar den
anpassade funktion som tilldelats till
dörrstyrningsenheten, men bara när
inpasseringsområdet för
dörrstyrningsenheten är frånkopplat.

C (tillkopplat och frånkopplat)

Användares kodbricka aktiverar den
anpassade funktion som tilldelats till
dörrstyrningsenheten, oavsett
inpasseringsområdets kopplingsstatus.

Tom

Användarens kodbricka aktiverar inte den
anpassade funktion som tilldelats till
dörrstyrningsenheten.

Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Custom Function # (Åtkomst > Dörrar > Anpassad funktion nr>

12.1.6

Door Point (Dörrsektion)
Standard: 0
Val:
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–

B9512G: 0 (Ingen sektion tilldelad), 1–599

–

B8512G: 0 (Ingen sektion tilldelad), 1–99

Använd den här parametern för att tilldela en sektion till en dörr. Den här sektionen kan inte
användas i några andra sektionstilldelningar.
Dörrsektioner måste programmeras som Part On-sektioner (Del på). Om en dörrsektion ska
fungera som en 24-timmarssektion ska du använda sektionstypen Part On (Del på) med
sektionssvar 9 till C om du vill ha direkt larmsvar när området är aktivt (tillkopplad) eller
inaktivt (frånkopplad).
Om du väljer en inbyggd sektion (Sektion 1–8) som dörrsektion ska du se till att inget
ändmotstånd är anslutet till detektorslingan på centralapparaten.
Aktivera inte några POPIT-sektioner (eller OctoPOPIT-sektioner) med samma sektionsnummer
som dörrsektionen. Om samma sektionsnummer används för dörrsektionen och en POPIT-eller
OctoPOPIT-sektion skapas ett fel med extra sektion.
Obs!
För åtkomstkontrollmoduler anslutna till SDI-buss: Sätt Debounce (Elimineringstid) till 1,64
Om åtkomstkontrollmodulen (B901 eller D9210C) är ansluten till SDx-bussen som
konfigurerats för SDI ska parametern Debounce (Elimineringstid) sättas till 1,64 sekunder
(POINTS>Point Assignments>Debounce (SEKTIONER > Sektionstilldelningar >
Elimineringstid)).
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Door Point (Åtkomst > Dörrar > Dörrsektion)

12.1.7

Door Point Debounce (Elimineringstid för dörrsektion)
Standard: 600 ms
Selections (Val):
Debounce (Elimineringstid)
300 ms

1800 ms

3300 ms

600 ms

2100 ms

3600 ms

900 ms

2400 ms

3900 ms

1200 ms

2700 ms

4200 ms

1500 ms

3000 ms

4500 ms

Obs!
Parametern Door Point Debounce (Elimineringstid för dörrsektion) för
åtkomstkontrollmoduler kopplade enbart till SDI2
Den här parametern konfigurerar elimineringstiden för dörrsektionen för
åtkomstkontrollmoduler (B901) som är anslutna till SDI2- eller SDx-bussen som enbart
konfigurerats för SDI2.
Obs!
För åtkomstkontrollmoduler anslutna till SDI-buss: Sätt Debounce (Elimineringstid) till 1,64
Om åtkomstkontrollmodulen (B901 eller D9210C) är ansluten till SDx-bussen som
konfigurerats för SDI ska parametern Debounce (Elimineringstid) sättas till 1,64 sekunder
(Debounce (Elimineringstid), sidan 194 (SEKTIONER > Sektionstilldelningar > Elimineringstid)).
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Den här parametern ställer in den tid som åtkomstkontrollmodulen skannar en dörrsektion
innan ett larm initieras. Hitta lämpliga inställningar med hjälp av tillverkarens instruktioner för
enheten som är ansluten till dörrsektionen.
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Door Point Debounce (Åtkomst > Dörrar > Elimineringstid för dörrsektion)

12.1.8

Interlock Point (Synkroniseringssektion)
Standard: 0
Selections (Val):
–

B99512G: 0 (Ingen sektion tilldelad), 1–599

–

B8512G: 0 (Ingen sektion tilldelad), 1–99

Använd den här parametern för göra en sektion till en synkroniserad sektion. Synkroniserade
sektioner kan inte användas för andra sektionstilldelningar.
Synkroniserade sektioner måste programmeras som Part On-sektioner (Del på). Om en
synkroniserad sektion ska fungera som en 24-timmarssektion ska du använda sektionstypen
Part On (Del på) med sektionssvar 9 till C om du vill ha direkt larmsvar när området är aktivt
(tillkopplad) eller inaktivt (frånkopplad).
När en synkroniserad sektion aktiveras förhindrar den åtkomstkontrollmodulen från att ge
åtkomst för ett giltigt avläst ID eller en dörrbegäran.
Samma sektion får användas som synkroniserad sektion för flera åtkomstkontrollmoduler. Om
en sektion utgör synkroniserad sektion för flera moduler kan en utlöst sektion förhindra flera
moduler från att få åtkomst.
Den synkroniserade sektionen betraktas som normal om den förbikopplas, larmbegränsas eller
tvångstillkopplas. Det resulterar i normal åtkomstfunktion även om dörren lämnats öppen.
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Interlock Point (Åtkomst > Dörrar > Synkroniserad sektion)

12.1.9

Auto Door (Automatisk dörr)
Standard:: No (Nej)
Val:
–

Yes (Ja) – när området som tilldelats i parametern Entry Area (Inpasseringsområde) är
inaktiverat (frånkopplat) är dörrstatus Unlocked (Olåst). När området är aktivt
(tillkopplat) återgår dörren till det låsta tillståndet.

–

Nej – dörrstatus påverkas inte av områdets kopplingsstatus.

Använd programparametern om du vill att dörren ska låsas upp automatiskt (Låst
förbikoppling och låskolv) när inpasseringsområdet stängs av (frånkopplas). Dörren låses igen
när området ändras till All On (Alla på) eller Part On (Del på) (tillkopplat).
Obs!
Använd Secure Door (Säkra dörr) om du vill åsidosätta Unlocked (Olåst)
Du kan inte åsidosätta status Unlocked (Olåst) manuellt. Om du vill åsidosätta inställningen
använder du Secure Door (Säkra dörr).
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Auto Door (Åtkomst > Dörrar > Automatisk dörr)

12.1.10

Fire Unlock (Brandupplåsning)
Standard:: Nej
Selections (Val):
Ja: larm för brand eller gas i ett område låser upp dörren.
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No (Nej): Dörren kvarstår i aktuellt läge vid brand- eller gaslarm.
Använd parametern om du vill låsa upp dörrlåskolven vid utgången och förbikoppla
dörrsektionen vid brand- eller gaslarm. En dörrlåshändelse bearbetas. Den här egenskapen
åsidosätter statusarna Secure Door (Säkra dörr), Locked Door (Låst dörr) och utlösta
synkroniserade felsektioner. När en händelse för upplåsning vid brand inträffar måste du låsa
om dörren från en manöverpanel.

Obs!
Då låses dörren upp oavsett tillkopplingsläget.

Obs!
Du kan återställa dörrar som aktiverats genom brandupplåsning till normalläget genom att
trycka på 8 - Main menu > 3 - Actions > 8 - Access (8 – Huvudmeny > 3 – åtgärder > 8 –
Åtkomst) eller via knappsatsen med Command 46 - Access (Menyn Kommando 46 – åtkomst).
Obs!
Brandupplåsning är bara tillgängligt för dörrstyrningsenheter som konfigurerats för dubbel
autentisering ifall du konfigurerar den tillhörande manöverpanelen med funktionen för
kodinmatning aktiverad i Cycle Door (Cirkulera dörr). Alla andra kodinmatningsfunktioner
använder kodbrickläsaren för autentisering och hindrar alla dörrfunktioner, även
brandupplåsningsfunktionen.
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Fire Unlock (Åtkomst > Dörrar > Brandupplåsning)

12.1.11

Disarm on Open (Frånkoppla om öppen)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
Yes (Ja): Området frånkopplas bara när åtkomst har beviljats till en användare med
frånkopplingsbehörighet och dörrsektionen har utlösts (dörren öppnades).
No (Nej): Området frånkopplas när en användare med tillräcklig frånkopplingsnivå visar en
giltig kodbricka/kort oavsett om dörren öppnats eller inte.
Använd programpunkten för att avgöra om dörren behöver öppnas fysiskt innan området
frånkopplas när en giltig åtkomstbegäran lämnas. Användaren som först begär åtkomst måste
ha åtkomstnivåer som medger frånkoppling med ID.
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Disarm on Open (Åtkomst > Dörrar > Frånkoppla om öppen)

12.1.12

Strike Time (Låskolvstid)
Standard: 10
Val: 1–240 sekunder
Låskolven aktiveras under tiden som programmerats.
Ange tiden som utgången för låskolven aktiveras så att en användare kan öppna dörren.
Låskolven aktiveras vid uppvisning av giltig inloggning (Kort), begäran om inpassering (RTE),
begäran om utpassering (REX) och manöverpanelsfunktionen [CYCLE DOOR?] (Cirkulera
dörr).
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Strike Time (Åtkomst > Dörrar > Låskolvstid)
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Shunt Time (Förbikopplingstid)
Standard: 10
Val: 0–254
Du kan ställa in dörrförbikopplingen i sekunder, minuter och timmar.
Ange hur länge dörren ska vara förbikopplad, så att en användare kan öppna den utan att
sektionen utlöser fel, larm eller aktivering.
Obs!
För SDI-anslutna dörrar tillämpar centralapparaten automatiskt maxgränsen på 240.
För SDI2-anslutna dörrar tillämpas poster som är högre än 240 som sekunder för
centralapparater som saknar inbyggd programvara med stöd för längre
dörrförbikopplingstider.
Val

Tidsvärde

0-240

0–240 sekunder

241

5 minuter

242

10 minuter

243

20 minuter

244

30 minuter

245

40 minuter

246

50 minuter

247

60 minuter

248

2 timmar

249

3 timmar

250

4 timmar

251

5 timmar

252

6 timmar

253

7 timmar

254

8 timmar

Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Shunt Time (Åtkomst > Dörrar > Förbikopplingstid)

12.1.14

Buzz Time (Summertid)
Standard: 2
Val: 0, 1–240 sekunder
0: Ingen summertid för denna dörr.
1–240: Summern ljuder i det angivna antalet sekunder.
Ange hur många sekunder som summern ska låta för att uppmärksamma användaren på att
låskolven aktiverats och dörren är redo att öppnas. Summern tystnar när dörren öppnas.
En separat summer krävs.
Många läsare har en intern summer som inte påverkas av parametern Buzz Time (Summertid).
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Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Buzz Time (Åtkomst > Dörrar > Summertid)

12.1.15

Extend Time (Förläng tid)
Standard: 10
Val: 0, 1–30 sekunder
Ange hur lång extra tid (1 till 30) som låskolven, summern eller förbikopplingen ska aktiveras
när förbikopplingstiden går ut och en dörr förblir öppen. I slutet av den programmerade
förlängda tiden fortsätter summern att låta tills dörren stängs. Och om det programmerats
indikerar sektionen som hör till dörren ett fel, ett larm eller en aktivering via manöverpanelen.
Oavsett dörrsektionsprogrammeringen genererar systemet en felhändelse p.g.a. öppen dörr
medan systemet är frånkopplat, och en larmhändelse för öppen dörr skapas om systemet är
tillkopplat och dörren hålls dörren efter tiden i Extend Time (Förläng tid). Händelsen ”Door
Closed - Restoral” (Dörr stängd – återställning) genereras när dörren hålls öppen längre än
Extend Time (Förläng tid) och dörren har återgått till normalläget.
Ange 0 om du vill inaktivera Extend Time (Förläng tid). Händelserna Trouble Door Left Open
(Fel dörr lämnad öppen) och Alarm Door Left Open (Larm dörr lämnad öppen) och varningen
på manöverpanelen inaktiveras.
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Extend Time (Åtkomst > Dörrar > Förläng tid)

12.1.16

Deactivate on Open (Inaktivera vid öppning)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
Yes (Ja): Låskolven inaktiveras när dörrsektionen aktiveras (dörren öppnas) när åtkomst ges.
No (Nej): Låskolven förblir aktiverad under den programmerade låskolvstiden oavsett om
dörren öppnas eller stängs.
Den här parametern avgör om låskolven inaktiveras direkt när dörren öppnas fysiskt
(dörrsektionen utlöses).
För den här funktionen ska fungera måste en sektion tilldelas i parametern Door Point
(Dörrsektion).
Om du vill minska antalet falsklarm när dörren ”studsar” upp ska parametern ha värdet Yes
(Ja) som är standard.
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Deactivate On Open (Åtkomst > Dörrar > Inaktivera vid öppning)

12.1.17

RTE Shunt Only (Bara RTE-förbikoppling)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
Yes (Ja) – när RTE-ingången (begäran om inpassering) på åtkomstkontrollmodulen kortsluts,
så förbikopplas dörrsektionen under tiden i Shunt Time (Förbikopplingstid). Låskolvsutgången
aktiveras inte.
No (Nej) – när RTE-ingången på åtkomstkontrollmodulen kortsluts, så förbikopplas
dörrsektionen under tiden i Shunt Time (Förbikopplingstid). Låskolvsutgången aktiveras under
tiden i Strike Time (Låskolvstid).
Använd den här parametern när en användare kan öppna en dörr manuellt utan att behöva
använda en kodbricka/kort för att aktivera låskolven (exempelvis med en öppningsstång).
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Obs!
Inga RTE-händelser om RTE Shunt Only (Bara RTE-förbikoppling) har värdet Yes (Ja)
Om RTE Shunt Only (Bara RTE-förbikoppling) har värdet Yes (Ja) varken loggar eller
rapporterar centralapparaten inpasseringsbegäran om RTE-ingången kortsluts.
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > RTE Shunt Only (Åtkomst > Dörrar > Bara RTE-förbikoppling)

12.1.18

RTE Input Debounce (Elimineringstid för RTE-ingång)
Standard: 600 ms
Selections (Val):
Debounce (Elimineringstid)
300 ms

1800 ms

3300 ms

600 ms

2100 ms

3600 ms

900 ms

2400 ms

3900 ms

1200 ms

2700 ms

4200 ms

1500 ms

3000 ms

4500 ms

Den här parametern anger hur lång tid som åtkomstkontrollmodulen skannar RTE-ingången
innan en inpasseringsbegäran (RTE) skickas. Hitta lämpliga inställningar med hjälp av
tillverkarens instruktioner för enheten som är ansluten till RTE-ingången.
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > RTE Input Debounce (Åtkomst > Dörrar > Elimineringstid RTE-ingång)

12.1.19

REX Shunt Only (Bara REX-förbikoppling)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
Yes (Ja) – den programmerade förbikopplingstiden aktiveras så att dörren kan öppnas
manuellt.
No (Nej) – utpasseringsbegäran (REX) aktiverar automatiskt den programmerade låskolvs- och
förbikopplingstiden.
Använd programalternativet om du vill inaktivera låskolven men ändå aktivera den
programmerade förbikopplingstiden när en utpasseringsbegäran för ett område kommer.
Använd den här parametern när en användare kan öppna en dörr manuellt utan att behöva
använda en kodbricka/kort för att aktivera låskolven (exempelvis med en öppningsstång).
Om parametern REX Shunt Only (Endast REX-förbikoppling) sätts till Yes (Ja) varken loggas
eller rapporteras några utpasseringsbegäran.
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > REX Shunt Only (Åtkomst > Dörrar > Bara REX-förbikoppling)

12.1.20

REX Input Debounce (Elimineringstid för REX-ingång)
Standard: 600 ms
Selections (Val):
Debounce (Elimineringstid)
300 ms

1800 ms

3300 ms

600 ms

2100 ms

3600 ms
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Debounce (Elimineringstid)
900 ms

2400 ms

3900 ms

1200 ms

2700 ms

4200 ms

1500 ms

3000 ms

4500 ms

Den här parametern anger hur lång tid som åtkomstkontrollmodulen skannar REX-ingången
innan en utpasseringsbegäran (REX) skickas. Hitta lämpliga inställningar med hjälp av
tillverkarens instruktioner för enheten som är ansluten till REX-ingången.
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > REX Input Debounce (Åtkomst > Dörrar > Elimineringstid REX-ingång)

12.1.21

Access Granted (Åtkomst beviljad)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
Yes (Ja): Beviljade åtkomster och dörrbegärandehändelser loggas och rapporteras.
No (Nej): Inga beviljade åtkomster eller dörrbegärandehändelser loggas eller rapporteras.
Den här parametern avgör om åtkomstbeviljanden och dörrbegärandehändelser från denna
åtkomstkontrollmodul loggas och rapporteras av centralapparaten.
En händelse om beviljad åtkomst kan initieras av:
–

giltig läsning av en passernyckel (Kort eller kodbricka)

–

giltig dörrstatus som ändrats via manöverpanelen

Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Access Granted (Åtkomst > Dörrar > Åtkomst beviljad)

12.1.22

No Entry (Ingen inpassering)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
Yes (Ja): Nekade åtkomster loggas och rapporteras.
No (Nej): Nekade åtkomster varken loggas eller rapporteras.
Parametern No Entry (Ingen inpassering) styr om nekade åtkomster från den här
åtkomstkontrollmodulen loggas och rapporteras av centralapparaten.
En No Entry-händelse (Inpassering nekad) kan bero på:
–

ogiltig eller okänt användar-ID, synkroniserad eller säkrad dörr eller fel behörighetsnivå

–

begäran om in-/utpassering (RTE/REX) för synkroniserad eller säkrad dörr

Plats i RPS-menyn
Access > Doors > No Entry (Åtkomst > Dörrar > Ingen inpassering)

12.1.23

Enter Request (Inpasseringsbegäran)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
Yes (Ja): Begäran om inpassering loggas och rapporteras.
No (Nej): Begäran om inpassering varken loggas eller rapporteras.
Den här parametern avgör om inpasseringsbegäran (RTE) från den här
åtkomstkontrollmodulen loggas och rapporteras av centralapparaten.
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Enter Request (Åtkomst > Dörrar > Inpasseringsbegäran)

12.1.24

Exit Request (Utpasseringsbegäran)
Standard:: No (Nej)
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Selections (Val):
Yes (Ja): Varje utpasseringsbegäran (REX) loggas och rapporteras.
No (Nej): Ingen utpasseringsbegäran (REX) loggas eller rapporteras.
Den här parametern avgör om utpasseringsbegäran (REX) från den här
åtkomstkontrollmodulen loggas och rapporteras av centralapparaten.
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Enter Request (Åtkomst > Dörrar > Inpasseringsbegäran)

12.1.25

Failure Mode (Felläge)
Standard: Fail secure (Felsäker)
Selections (Val):
Fail Secure (Felsäker). Dörren förblir låst för bibehållen säkerhet.
Fail Safe (Felskydd). Åtkomstmodulen frigör dörrlåsmekanismen så att passage medges.
Den här parametern anger beteendet för åtkomstmodulen när den tappar kommunikationen
med centralapparaten och går in i felläge.
Det här konfigurationsalternativet gäller bara för SDI2 B901-åtkomstkontrollmoduler.
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Failure Mode (Åtkomst > Dörrar > Felläge)

12.1.26

Enclosure Tamper (Kapslingssabotage)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
Yes – aktivera sabotageingång (T+).
No – inaktivera sabotageingång (T+).
Obs!
Parametern Enclosure Tamper (Kapslingssabotage) konfigurerar läsarens sabotageingång, T+
För åtkomstkontrollmodulerna B901 och D9212C aktiverar den här parametern läsarens
sabotageingång (terminal T+). Det finns ingen kapslingssabotageingång på de här modulerna.
Gäller D9210C och B901: Om sabotageingången (T+) kortsluts till gemensam (COM) på SDIbussen (Door Source = SDI) så skapas en händelse om saknad sektion för Door Point
(Dörrsektion), sidan 257.
För B901: Om sabotageingången (T+) kortsluts till gemensam (COM) på SDI2-bussen (Door
Source = SDI) så skapas en händelse om saknad sektion för Door Point (Dörrsektion), sidan 257
och en sabotagehändelse för B901-modulen.
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Enclosure Tamper (Åtkomst > Dörrar > Kapslingssabotage)

12.2

Globala åtkomstinställningar

12.2.1

Card Type (Korttyp)
Standard: 26 bit (26 bitar)
Val:
26 bit
37 bit no site code (37 bitar utan anläggningskod)
37 bit with site code (37 bitar med anläggningskod)
Den här parameter anger kort- eller kodbrickformatet som används i alla dörrstyrningsenheter
och manöverpaneler.
Använd 26 bitar om inloggningsnycklar (kort eller kodbricka) används med en B942manöverpanel.
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Standardmässiga Site Code-värden (Platskod) för korttyper
26 bit: standardanläggningskoden är 255.
37 bit no site code (37 bitar ingen platskod): standardanläggningskoden är tom.
Anläggningskoden kan inte konfigureras (Parametern Site Code (Anläggningskod) är skuggad).
37 bit with site code (37 bitar med anläggningskod): standardanläggningskoden är 65535.
Plats i RPS-menyn
Access > Global Keypad Settings > Card Type (Åtkomst > Globala manöverpanelinställningar >
Korttyp)

12.3

Door Source (Dörrkälla)
Standard: Disabled (Inaktiverad)
Selections (Val):
–

Disabled (Inaktiverad). Dörrmodulen är inaktiverad.

–

SDI (D9210/B901)

–

SDI2. (B901)

Använd den här parametern för att tilldela varje dörr till en enhetstyp.
Obs!
SDI-bussen och D9210C har bara stöd för dörr 1–8 och användare 1–1000
Du kan bara konfigurera dörr 1–8 som SDI (D9210C/B901). B901 emulerar en D9210C när en
anslutning till SDI-bussen finns.
D9210C fungerar med kort/inloggningsnycklar endast för användare 1–1000.
Plats i RPS-menyn
Access > Doors > Door Source (Åtkomst > Dörrar > Dörrkälla)
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13

Automation/Remote App (Automation/
fjärrstyrningsapp)

13.1

Automation Device (Automationsenhet)
Standard:: None (Ingen)
Selections (Val):
–

Inga. Automationskommunikation är inaktiverad.

–

Läge 1 med inbyggd anslutning utan TLS.

–

Läge 1 med en modul B42x på SDI2-adress 1.

–

Läge 1 med inbyggd anslutning med TLS.

–

Läge 2 med hjälp av en inbyggd anslutning eller B42x-modul på SDI2-adress 1, med TLS

Plats i RPS-menyn
Automation / Remote App > Automation Device (Automation/fjärrstyrningsapp >
Automationsenhet)

13.2

Status Rate (Statustakt)
Standard: 0
Val:
–

0 – statusinformation skickas aldrig utom på begäran.

–

1–255 – statusinformation skickas med programmerat intervall.

Den här parametern anger hur ofta standardstatusinformationen skickas till den seriella
gränssnittsmodulen.
Statusinformationen omfattar aktuell sektionsstatus (normal eller onormal), centralapparatens
områdesstatus (All On, All On Instant, Part On Delay Armed, Part On Instant, Disarmed, Area
Entry Delay, Part On Entry Delay, Area Exit Delay, Part On Exit Delay (Alla på, Alla på direkt,
Del på tillkopplingsfördröjning, Del på direkt, Frånkopplat, Område inpasseringsfördröjning,
Del på inpasseringsfördröjning, Område utpasseringsfördröjning, Del på
utpasseringsfördröjning)), centralapparatens status (nätanslutningsfel, batteri saknas,
återställning av nätanslutning, låg batterispänning med mera) samt utgångsstatus (på eller av).
Inpasseringar anges i steg om 500 millisekunder. Om värdet 5 anges betyder det alltså att
statusinformation skickas var 2 500:e millisekund (eller en gång varje 2,5 sekund). Värdet 10
motsvarar 5 sekunder. Om Statusfrekvens anges som ett värde under 10 och det finns 1–6
SDI-enheter anslutna till systemet kan centralapparaten som snabbast skicka
statusinformationen på cirka 1 sekund. Om det finns fler än 6 SDI-enheter anslutna till
centralapparaten kan centralapparaten som snabbast skicka statusinformationen på cirka 1,5
till 2 sekunder.
Plats i RPS-menyträdet
Automation / Remote App > Status Rate (Automatisering/Fjärrprogram > Statusfrekvens)

13.3

Automation Passcode (Automatiseringskod)
Standard: tomt
Val: Upp till 24 tecken.
Den här parametern anger en kod som måste anges innan automatiseringsprogramvaran kan
ansluta till centralapparaten.
Den här parametern får innehålla högst 24 tecken. Minimilängd är sex tecken. Koden är
skiftlägeskänslig. Automatiseringskoden måste anges innan andra automatiseringskommandon
kan tas emot av centralapparaten.
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Plats i RPS-menyträdet
Automation / Remote App > Automation Passcode (Automatisering/Fjärrprogram >
Automatiseringskod)

13.4

Mode 1 Automation Ethernet Port Number (Ethernetportnummer för automatisering i läge 1)
Standard: 7702
Val: 1 till 65535
Den här parametern anger Ethernet-portnumret för automatisering i läge 1.
Plats i RPS-menyn
Automation / Remote App > Mode 1 Automation Ethernet Port Number (Automatisering/
Fjärrprogram > Ethernet-portnummer för automatisering i läge 1)

13.5

Remote App (Fjärrprogram)
Standard: Enabled (Aktiverat)
Selections (Val):
–

Enable (Aktivera) – Centralapparaten kan skapa säkra anslutningar till fjärrprogram.

–

Disable (Inaktivera) – Centralapparaten kan inte skapa säkra anslutningar till
fjärrprogram.

Ställ in den här parametern på Enable (Aktivera) om du vill att centralapparaten ska kunna
skapa säkra anslutningar till fjärrprogram. Bosch Remote Security Control-appen för
smarttelefoner och surfplattor är till exempel ett fjärrprogram.
Ställ in den här parametern på Disable (Inaktivera) om du vill förhindra att centralapparaten
skapar säkra anslutningar till fjärrprogram.
Plats i RPS-menyn
Automation / Remote App > Remote App (Automatisering/Fjärrprogram > Fjärrprogram)

13.6

Remote App Passcode (Kod för fjärrprogram)
Standard: [RPS-genererad slumpmässig kod på 24 tecken]
Val: Upp till 24 tecken
Använd den här parametern för att ange den kod som centralapparaten tar emot från ett
fjärrprogram för att skapa en säker anslutning (till exempel en smarttelefon med Bosch RSC).
Koden får innehålla 6–24 tecken. Koden kan vara en kombination av bokstäver, siffror och
specialtecken. Koden är skiftlägeskänslig. Programmets kod måste tas emot innan andra
kommandon från fjärrprogrammet kan tas emot av centralapparaten.
En slumpmässig standardkod på 24 tecken genereras automatiskt av RPS när du skapar ett
centralapparatskonto.
Obs!
Om du ställer in Remote App Passcode (Kod för fjärrprogram) på Disabled (Inaktiverad)
inaktiveras inloggning för fjärrprogram.
Om du vill förhindra fjärrprogramanvändare (RSC-användare) från att logga in på
centralapparaten, även när parametern Remote App (Fjärrprogram) är inställd på Enabled
(Aktiverat), anger du Remote App Passcode (Kod för fjärrprogram) som Disabled (Inaktiverad)
(valfri kombination av gemener och versaler).
Plats i RPS-menyn
Automation / Remote App > Remote App Passcode (Automatisering/Fjärrprogram > Kod för
fjärrprogram)
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14

SDI2-moduler

14.1

B208 Octo-input (B208 med åtta ingångar)
B208-modulen med åtta ingångar har ingångar (detektorslingor) för 8 sektioner. B208 ansluts
till centralapparatens SDI2-buss.
Centralapparattyp

Moduler som stöds

B9512G

59

B8512G

9

Flik. 14.1: Kapacitet

Inställningar för omkopplare
Läs mer i Inställningar för maskinvaruomkopplare > Omkopplarinställningar för B208-modul
med åtta ingångar

14.1.1

Enclosure Tamper (Kapslingssabotage)
Standard: No - Disable (Nej – inaktivera)
Val:
–

Yes (Ja) – aktivera sabotageingång för kapsling

–

No (Nej) – inaktivera sabotageingång för kapsling

När sabotageingången är aktiverad och ansluten till en ICP-EZTS-sabotagekontakt från Bosch
skapar centralapparaten en sabotagehändelse när kapslingsluckan öppnas eller när kapslingen
tas bort från väggen.
Plats i RPS-menyn
SDI2 modules > B208 Octo-input > Enclosure Tamper (SDI2-moduler > B208 med åtta ingångar
> Kapslingssabotage)

14.2

B299 POPEX
B299 POPEX-modulen ansluts till centralapparatens SDI2-buss.
Centralapparattyp

Moduler som stöds

B9512G

6

B8512G

1

Flik. 14.2: Kapacitet

Inställningar för omkopplare
Läs mer i Inställningar för maskinvaruomkopplare > Omkopplarinställningar för B299 POPEXmodul, sidan 289

14.2.1

Kapslingssabotage för modul
Standard: No - Disable (Nej – inaktivera)
Val:
–

Yes (Ja) – aktivera sabotageingång för kapsling

–

No (Nej) – inaktivera sabotageingång för kapsling

När sabotageingången är aktiverad och ansluten till en ICP-EZTS-sabotagekontakt från Bosch
skapar centralapparaten en sabotagehändelse när kapslingsluckan öppnas eller när kapslingen
tas bort från väggen.
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Plats i RPS-menyn
SDI2 modules > B299 POPEX Information > Enclosure Tamper (SDI2-moduler > B299 POPEXinformation > Kapslingssabotage)

14.3

B308 Octo-output (B308 med åtta utgångar)
B308 med åtta utgångar är en enhet som ansluts till centralapparatens SDI2-buss. Varje modul
har 8 utgångar som övervakas oberoende av varandra och har liknande funktioner som
utgångsmodulerna.
Centralapparattyp

Moduler som stöds

B9512G

59

B8512G

9

Flik. 14.3: Kapacitet

Inställningar för omkopplare
Läs mer i Inställningar för maskinvaruomkopplare > Omkopplarinställningar för B308-modul
med åtta utgångar

14.3.1

Kapslingssabotage för modul
Standard: No - Disable (Nej – inaktivera)
Val:
–

Yes (Ja) – aktivera sabotageingång för kapsling

–

No (Nej) – inaktivera sabotageingång för kapsling

När sabotageingången är aktiverad och ansluten till en ICP-EZTS-sabotagekontakt från Bosch
skapar centralapparaten en sabotagehändelse när kapslingsluckan öppnas eller när kapslingen
tas bort från väggen.
Plats i RPS-menyn
SDI2 modules > B308 Octo-output > Enclosure Tamper (SDI2-moduler > B308 med åtta
utgångar > Kapslingssabotage)

14.4

(B42x) IP-kommunikationsenhet
Ansluta B42x
Anslut modulen till centralapparaten via SDI2-bussen.
Konfigurera modulen
Du kan använda en eller båda B426/B450-kommunikationsmodulerna för rapportering till
larmcentralen eller RPS-kommunikation. Du kan också använda en av modulerna B42xmodulerna för kommunikation med automatiseringsprogramvaran.
Obs!
Den konfiguration som skickas till centralapparaten för B42x-modulen aktiveras efter att RPS
kopplats ifrån centralapparaten för att förhindra kommunikationsavbrott.
Om modulen konfigureras via webbgränssnittet för B42x-konfiguration så att programmering
av centralapparaten är inaktiverat (d v s Panel Programming Enable (Aktivera
centralapparatsprogrammering) är inställt på No (Nej)) så accepteras RPS-programmering av
B42x av centralapparaten, men används inte på B42x. Parametern Panel Programming Enable
(Aktivera centralapparatsprogrammering) finns inte i RPS.

14.4.1

Kapslingssabotage för modul
Standard: No - Disable (Nej – inaktivera)
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Val:
–

Yes (Ja) – aktivera sabotageingång för kapsling

–

No (Nej) – inaktivera sabotageingång för kapsling

När sabotageingången är aktiverad och ansluten till en ICP-EZTS-sabotagekontakt från Bosch
skapar centralapparaten en sabotagehändelse när kapslingsluckan öppnas eller när kapslingen
tas bort från väggen.
Plats i RPS-menyn
SDI2 > B42x IP Communicator > Enclosure Tamper (SDI2 > B42x IP-kommunikationsenhet >
Kapslingssabotage)

14.4.2

IPv6 Mode (IPv6-läge)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – använd IPv6-läge (IP-version 6) för IP-kommunikation

–

No (Nej) – använd IPv4-läge (IP-version 4) för IP-kommunikation

När IPv6 Enable (Aktivera IPv6) anges till Yes (Ja) ska du även ange DHCP/AutoIP enable
(Aktivera DHCP/AutoIP) till Yes (Ja).
Plats i RPS-menyn
SDI2 > B42x IP Communicator > IPv6 Mode (SDI2 > B42x IP-kommunikationsenhet > IPv6-läge)

14.4.3

IPv6 DHCP
Standard: Enabled (Yes) (Aktiverat (Ja))
Selections (Val):
–

Enabled (Yes) (Aktiverat (Ja)) – IP-adress, IP-standardgateway och IP-adress för DNSserver anges automatiskt av DHCP. Med AutoIP kan dynamiska IP-adresser tilldelas till
enheter vid start.

–

Disabled (No) (Inaktiverat (Nej)) – Ange den här parametern som Disabled (Inaktiverat)
om det inte finns någon DHCP-tjänst. Ange IP-adress, IP-standardgateway och DNSserverns IP-adress manuellt.

För DHCP krävs en DHCP-server.
Plats i RPS-menyn
SDI2 > B42x IP Communicator > IPv6 DHCP (SDI2 > B42x IP-kommunikationsenhet > IPv6
DHCP)

14.4.4

IPv4 DHCP/AutoIP Enable (Aktivera IPv4 DHCP/AutoIP)
Standard: Enabled (Yes) (Aktiverat (Ja))
Selections (Val):
–

Enabled (Yes) (Aktiverat (Ja)) – IP-adress, IP-standardgateway och IP-adress för DNSserver anges automatiskt av DHCP. Med AutoIP kan dynamiska IP-adresser tilldelas till
enheter vid start.

–

Disabled (No) (Inaktiverat (Nej)) – Ange den här parametern som Disabled (Inaktiverat)
om det inte finns någon DHCP-tjänst. Ange IP-adress, IP-standardgateway och DNSserverns IP-adress manuellt.

För DHCP krävs en DHCP-server.
Parametern påverkar inte gränssnittet i B450-kommunikationsenheter av plugin-typ.
Plats i RPS-menyn
SDI2 > B42x IP Communicator > IPv4 DHCP/AutoIP Enable (SDI2 > B42x IPkommunikationsenhet > Aktivera IPv4 DHCP/AutoIP)
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IPv4 Address (IPv4-adress)
Standard: 0.0.0.0
Val: 0.0.0.0 till 255.255.255.255
Den här parametern är gråtonad (kan inte användas) om IPv4 DHCP/Auto IP Enable (Aktivera
IPv4 DHCP/AutoIP) är inställt på Yes (Ja).
Om IPv4 DHCP/Auto IP Enable (Aktivera IPv4 DHCP/AutoIP) är inställt på No (Nej) ska du ange
IPv4-adressen här.
Den här parametern påverkar inte gränssnittet i B450-kommunikationsenheter av plugin-typ.
Plats i RPS-menyn
SDI2 > B42x IP Communicator > IPv4 address (SDI2 > B42x IP-kommunikationsenhet > IPv4adress)

14.4.6

IPv4 Subnet Mask (IPv4-nätmask)
Standard: 255.255.255.0
Val: 0.0.0.0 till 255.255.255.255
Den här parametern är gråtonad (kan inte användas) om IPv4 DHCP/Auto IP Enable (Aktivera
IPv4 DHCP/AutoIP) är inställt på Yes (Ja).
Om IPv4 DHCP/Auto IP Enable (Aktivera IPv4 DHCP/AutoIP) är inställt på No (Nej) ska du ange
IPv4-nätmasken här.
Parametern påverkar inte gränssnittet i B450-kommunikationsenheter av plugin-typ.
Mer information
Format för IP-adresser och domännamn, sidan 312
Plats i RPS-menyn
SDI2 > B42x IP Communicator > IPv4 Subnet Mask (SDI2 > B42x IP-kommunikationsenhet >
IPv4-nätmask)

14.4.7

IPv4 Default Gateway (IPv4-standardgateway)
Standard: 0.0.0.0
Val: 0.0.0.0 till 255.255.255.255
Den här parametern är gråtonad (kan inte användas) om IPv4 DHCP/Auto IP Enable (Aktivera
IPv4 DHCP/AutoIP) är inställt på Yes (Ja).
Om IPv4 DHCP/Auto IP Enable (Aktivera IPv4 DHCP/AutoIP) är inställt på No (Nej) ska du ange
standardgatewayadressen här.
Parametern påverkar inte gränssnittet i B450-kommunikationsenheter av plugin-typ.
Mer information
Format för IP-adresser och domännamn, sidan 312
Plats i RPS-menyn
SDI2 > B42x IP Communicator > IPv4 default gateway (SDI2 > B42x IP-kommunikationsenhet >
IPv4-standardgateway)

14.4.8

IPv4 DNS Server IP Address (IPv4 DNS-serverns IP-adress)
Standard: 0.0.0.0
Val: 0.0.0.0 till 255.255.255.255
En DNS-server (Domain Name Server) använder internetdomännamn eller värdnamn för att
kunna tilldela motsvarande IP-adresser. DHCP-serverns standard-DNS används i DHCP-läget.
Om du vill ange en egen DNS-server i DHCP-läget anger du IP-adressen här.
Plats i RPS-menyn
SDI2 > B42x IP Communicator > IPv4 DNS server IP address (SDI2 > B42x IPkommunikationsenhet > IPv4-adress för DNS-server)
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IPv6 DNS Server IP Address (IPv6 DNS-serverns IP-adress)
Standard:
Val: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 till
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Den här parametern ställer in IPv6 DNS-serveradressen för statiskt IP-läge.
När den här adressen anges av DHCP-tjänsten ska du inte ändra den.
Mer information
Format för IP-adresser och domännamn, sidan 312
Plats i RPS-menyn
SDI2 > B42x IP Communicator > IPv6 DNS server IP address (SDI2 > B42x IPkommunikationsenhet > IPv6-adress för DNS-server)

14.4.10

UPnP (Universal Plug and Play) Enable (Aktivera UPnP (Universal Plug and
Play))
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
Yes (Enabled) (Ja (Aktiverad)) – använd UPnP för att vidarebefordra portnummer för
inkommande RPS- och RSC-anslutningar (Remote Security Control).
No (Disabled) (Nej (Inaktiverat)) – använd inte UPnP
Parametern UPnP påverkar inte händelserapporteringen till en larmcentrals mottagare.
Parametern UPnP påverkar inte gränssnittet i B450-kommunikationsenheter av plugin-typ.
Plats i RPS-menyn
SDI2 > B42x IP Communicator > UPnP enable (SDI2 > B42x IP-kommunikationsenhet >
Aktivera UPnP)

14.4.11

HTTP Port Number (HTTP-portnummer)
Standard: 80
Val: 1 till 65535
Med den här parametern kan du konfigurera webbserverns portnummer.
När TLS med utökad säkerhet är aktiverat används HTTPS. Standardvärdet för HTTPS är 443.
Om utökad säkerhet inte är aktiverat används HTTP-värdet.
Plats i RPS-menyn
SDI2 Modules > IP Communicator > HTTP Port Number (SDI2-moduler > IPkommunikationsenhet > HTTP-portnummer)

14.4.12

Tidsgräns för ARP-cache (sek)
Standard: 600
Val: 1 till 600 (sekunder)
Den här parametern anger tidsgränsen för ARP-cacheposter.
Parametern påverkar inte gränssnittet i B450-kommunikationsenheter av plugin-typ.
Plats i RPS-menyn
SDI2 > B42x IP Communicator > ARP cache timeout (SDI2 > B42x IP-kommunikationsenhet >
Tidsgräns för ARP-cache)

14.4.13

Web/USB Access Enable (Aktivera webb-/USB-åtkomst)
Standard:: No (Nej)
Val: Yes/No (Ja/Nej)
Med den här parametern kan användare visa och ändra modulens konfigurationsparametrar via
en standardwebbläsare eller USB, beroende på tillgängliga alternativ.
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Plats i RPS-menyn
SDI2 Modules > IP Communicator > Web/USB access Enable (SDI2-moduler > IPkommunikationsenhet > Aktivera webb-/USB-åtkomst)

14.4.14

Lösenord för webb-/USB-åtkomst
Standard: tomt
Val: tom, utskrivbara ASCII-tecken
Den här parametern ställer in ett nytt lösenord som krävs för direkta inloggningar med hjälp av
webbåtkomst. Lösenordet måste vara 4–10 utskrivbara ASCII-tecken. Mellanslag avaktiverar
lösenordskontrollen.
Plats i RPS-menyn
SDI2 > IP Communicator > Web Access Password (SDI2 > IP-kommunikationsenhet > Lösenord
för webbåtkomst)

14.4.15

Aktivera uppgradering av fast programvara
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
Yes (Ja) – ändra den fasta programvaran via webbgränssnittet.
No (Nej) – ändra den fasta programvaran via programvaran för programmering.
Med den här parametern kan den fasta programvaran för modulen ändras med hjälp av det
externa webbgränssnittet.
Plats i RPS-menyn
SDI2 Modules > IP Communicator > Firmware Upgrade Enable (SDI2-moduler > IPkommunikationsenhet > Aktivera uppgradering av fast programvara)

14.4.16

Module Hostname (Modulens värdnamn)
Standard: tomt
Selections (Val): Upp till 63 tecken (bokstäver, siffror, punkter och tankstreck)
Värdnamnet identifierar IP-kommunikationsenheten (inbyggd eller SDI2-modul) i nätverket.
Lämna den här parametern tom om du vill använda det fabriksinställda värdnamnet.
Parametern påverkar inte gränssnittet i B450-kommunikationsenheter av plugin-typ.
Plats i RPS-menyn
SDI2 > B42x IP Communicator > Module Hostname (SDI2 > B42x IP-kommunikationsenhet >
Modulens värdnamn)

14.4.17

Unit Description (Enhetsbeskrivning)
Standard: tom
Val: Upp till tjugo alfanumeriska tecken.
Med den här parametern beskrivs modulen (plats, attribut med mera ) med högst 20 tecken.
Använd endast följande tecken: A till Z, 0 till 9, ?, &, @, -, *, +, $, #, /
Plats i RPS-menyn
SDI2 Modules > IP Communicator > Unit Description (SDI2-moduler > IP-kommunikationsenhet
> Enhetsbeskrivning)

14.4.18

TCP/UDP Port Number (TCP-/UDP-portnummer)
Standard: 7700
Val: 0–65535
Behåll standardvärdet på TCP/UDP-porten för IP-kommunikation med RPS, automatisering
eller Remote Security Control (RSC) i normala installationer.
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Plats i RPS-menyn
SDI2 Modules > IP Communicator > TCP/UDP Port Number (SDI2-moduler > IPkommunikationsenhet > TCP/UDP-portnummer)

14.4.19

TCP Keep Alive Time (Aktiv tid för TCP)
Standard: 4 minuter
Val: av – 8 timmar
Tid mellan meddelanden om aktiv tid för TCP kan ställas in i minuter eller timmar.
Meddelandena ser till att en anslutning förblir aktiv.
Parametern påverkar inte gränssnittet i B450-kommunikationsenheter av plugin-typ.
Plats i RPS-menyn
SDI2 > B42x IP Communicator > TCP keep alive time (SDI2 > B42x IP-kommunikationsenhet >
Aktiv tid för TCP)

14.4.20

IPv4 Test Address (IPv4-testadress)
Standard: 8.8.8.8
Val: IPv4-adress eller domännamn
Centralapparaten pingar IPv4-testadressen för att kontrollera att nätverksinställningarna är
korrekta och att nätverket fungerar.
Testa standardtestadressen fungerar för de flesta nätverk.
Plats i RPS-menyn
SDI2 > B42x IP Communicator > IPv4 Test Address (SDI2 > B42x IP-kommunikationsenhet >
IPv4-testadress)

14.4.21

IPv6 Test Address (IPv6-testadress)
Standard: 2001:4860:4860::8888
Val: IPv6-adress eller domännamn
Centralapparaten pingar IPv6-testadressen för att kontrollera att nätverksinställningarna är
korrekta och att nätverket fungerar.
Testa standardtestadressen fungerar för de flesta nätverk.
Mer information
Format för IP-adresser och domännamn, sidan 312
Plats i RPS-menyn
SDI2 > B42x IP Communicator > IPv6 test address (SDI2 > B42x IP-kommunikationsenhet >
IPv6-testadress)

14.4.22

Web and Automation Security (Säkerhet för webbåtkomst och
automatisering)
Standard: Enable (Aktivera)
Selections (Val):
–

Disable (Inaktivera) – utökad säkerhet används inte.

–

Enable (Aktivera) – utökad säkerhet används.

Ange den här parametern som Enable (Aktivera) för utökad säkerhet för automatisering och
B42x-webbåtkomst.
När det är aktiverat används HTTPS för B42x-webbåtkomst och ändrar standardvärdet på
parametern HTTP Port Number (HTTP-portnummer). Den här inställningen aktiverar också TLS
Security for Automation (TLS-säkerhet för automatisering).
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Plats i RPS-menyn
SDI2 > IP Communicator > Web and Automation Security (SDI2 > IP-kommunikationsenhet >
Säkerhet för webbåtkomst och automatisering)

14.4.23

Alternate IPv4 DNS Server IP Address (Alternativ IPv4-adress för DNSserver)
Standard: 0.0.0.0
Val: 0.0.0.0 till 255.255.255.255
Om IP-kommunikationsenheten inte får en adress från den primära servern, används den
alternativa DNS-servern. Ange IP-adressen till den alternativ IPv4 DNS-servern.
Mer information
Format för IP-adresser och domännamn, sidan 312
Plats i RPS-menyn
SDI2 > B42x IP Communicator > Alternate IPv4 DNS server IP address (SDI2 > B42x IPkommunikationsenhet > Alternativ IPv4-adress för DNS-server)

14.4.24

Alternate IPv6 DNS Server IP Address (Alternativ IPv6-adress för DNSserver)
Standard:
Val: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 till
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Om IP-kommunikationsenheten inte får en adress från den primära servern, används den
alternativa DNS-servern. Ange IP-adressen för den alternativa DNS-serverns Pv6 IP.
Mer information
Format för IP-adresser och domännamn, sidan 312
Plats i RPS-menyn
SDI2 > B42x IP Communicator > Alternate IPv6 DNS server IP address (SDI2 > B42x IPkommunikationsenhet > Alternativ IPv6-adress för DNS-server)

14.5

B450 cellular (B450-mobil)

14.5.1

Inbound SMS (Inkommande sms)
Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.

Standard: Yes (Ja)
Val:
–

Enabled (Yes) (Aktiverat (Ja)) – Du kan använda inkommande sms-meddelanden för att
konfigurera modulen.

–

Disabled (No) (Inaktiverat (Nej)) – Modulen bearbetar inte inkommande smsmeddelanden.
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Plats i RPS-menyn
SDI2 modules > IP Communicator > B450 Cellular > Inbound SMS (SDI2-moduler > IPkommunikationsenhet > B450-mobil > Inkommande SMS)

14.5.2

Session Keep Alive Period (min) (Sessionens aktiva tid (min))
Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.

Standard: 0
Val: 0 (avaktiverat) till 1000 (minuter)
Tiden i minuter mellan meddelandena om aktivitet. Meddelandena ser till att en anslutning
förblir aktiv.
Ändra endast från standard för kommersiella UL1610-installationer för hög säkerhet.
Plats i RPS-menyn
SDI2 modules > IP Communicator > B450 Cellular > Session keep alive period (SDI2-moduler >
IP-kommunikationsenhet > B450-mobil > Sessionens aktiva tid)

14.5.3

Inactivity Time Out (min) (Tidsgräns för inaktivitet (min))
Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.

Standard: 0
Val: 0 (avaktiverat) till 1000 (minuter)
–

0 (avaktiverat) – centralapparaten övervakar inte datatrafik.

–

1 till 1000 – tiden utan datatrafik innan centralapparaten avslutar en session.

Ändra endast från standardvärdet vid kommersiella UL 1610-installationer med hög säkerhet
som kräver aviseringar om svag signal.
Plats i RPS-menyn
SDI2 modules > IP Communicator > B450 Cellular > Inbound SMS (SDI2-moduler > IPkommunikationsenhet > B450-mobil > Inkommande SMS)

14.5.4

Reporting Delay for Low Signal Strength (sec.) (Rapportfördröjning för låg
signalstyrka (sek.))
Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.

Standard: 0 (avaktiverat)
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Val: 0 (avaktiverat), 1–3600 (sekunder)
Tid med svag signalstyrka (röda lysdioden på mobilkommunikationsenheten) innan
centralapparaten skapar en händelse för svag mobilsignal.
Plats i RPS-menyn
SDI2 modules > IP Communicator > B450 Cellular > Reporting delay for low signal strength
(SDI2-moduler > IP-kommunikationsenhet > B450-mobil > Rapportfördröjning för låg
signalstyrka)

14.5.5

Reporting Delay for No Towers (sec) (Rapportfördröjning för ingen mast
(sek.))
Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.

Standard: 0
Val: 0 (avaktiverat)–3600 (sekunder)
När plugin-mobilmodulen inte känner av någon mast under de antal sekunder som den här
parametern anger, registrerar centralappararten en händelse för ingen mast och en händelse
för ingen IP-adress.
Centralapparaten registrerar en återställningshändelse för ingen mast när modulen har
kontakt med en eller flera master i de antal sekunder som parametern anger.
Centralapparaten registrerar en återställningshändelse för ingen IP-adress när modulen har
kontakt med en eller flera master och får en IP-adress inom 60 sekunder.
Plats i RPS-menyn
SDI2 modules > IP Communicator > B450 Cellular > Reporting delay for no towers (SDI2moduler > IP-kommunikationsenhet > B450-mobil > Rapportfördröjning för inga master)

14.5.6

Outgoing SMS Length (Längd för utgående sms)
Standard: 160
Val: 0 (inaktiverat) till 3 600 (tecken)
Mobiloperatörerna begränsar sms-meddelandens längd till 160 tecken (standard).
Operatörerna avvisar sms-meddelanden som överskrider gränsen.
Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.
Plats i RPS-menyn
SDI2 modules > IP Communicator > B450 Cellular > Outgoing SMS Length (SDI2-moduler > IPkommunikationsenhet > B450-mobil > Längd för utgående SMS)
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SIM PIN (SIM-PIN)
Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.

Standard: tom
Val: 0–9 (minst 4 siffror, maximalt 8 siffror)
Använd den här parametern endast när det krävs en pinkod för SIM-kortet.
Om ingen pinkod behövs lämnar du fältet tomt.
Plats i RPS-menyn
SDI2 modules > IP Communicator > B450 Cellular > SIM PIN (SDI2-moduler > IPkommunikationsenhet > B450-mobil > PIN-kod för SIM-kort)

14.5.8

Network Access Point Name (APN) (Namn på nätverksåtkomstpunkt
(APN))
Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.
Standard: eaaa.bosch.vzwentp
Val: 0–9, A–Z, a–z, –, :, . (upp till 99 tecken)
Om du vill ändra åtkomstpunktsnamnet (APN) från standardnamnet anger du upp till
99 tecken. Fältet är skiftlägeskänsligt.
Version 3.07 eller senare av centralapparatens inbyggda programvara
Med version 3.07 eller senare av den inbyggda programvaran använder centralapparaten en
intern lista med APN-värden (nätverkets åtkomstpunktnamn) om APN-parametern är tom. Om
du kopplar in en mobil B442- eller B443-kommunikationsenhet av plugin-typ ser den interna
listan ut så här:
–

Iotst.aer.net

–

gne

–

wyless.apn

–

wyless.com.attz

Om du kopplar in en mobil B444-kommunikationsenhet av plugin-typ ser den interna listan ut
så här:
–

bssd.vzwentp

–

eaaa.bosch.vzwentp

Obs!
Standardvärdet eaaa.bosch.vzwentp är nytt.
Tidigare APN-standard, wyless.apn, är fortfarande giltig. Du behöver inte ändra APN för
befintliga konton.
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Plats i RPS-menyn
SDI2 modules > IP Communicator > B450 Cellular > Network access point name (APN) (SDI2moduler > IP-kommunikationsenhet > B450-mobil > Namn på nätverksåtkomstpunkt (APN))

14.5.9

Network Access Point User Name (Användarnamn för
nätverksåtkomstpunkt)
Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.

Standard: tom
Val: ASCII-tecken (upp till 30)
Ange upp till 30 ASCII-tecken för nätverksåtkomstpunktens användarnamn.
Användarnamnet är skiftlägeskänsligt.
Plats i RPS-menyn
SDI2 modules > IP Communicator > B450 Cellular > Network access point user name (SDI2moduler > IP-kommunikationsenhet > B450-mobil > Användarnamn på nätverksåtkomstpunkt)

14.5.10

Network Access Point Password (Lösenord för nätverksåtkomstpunkt)
Obs!
Important configuration information for cellular communication (Viktig
konfigurationsinformation för mobilkommunikation)
Se Konfigurera för mobiltjänster, sidan 309 för att få en översikt och information om
konfigurationen.

Standard: tom
Val: ASCII-tecken (upp till 30 tecken)
Ange upp till 30 ASCII-tecken för lösenordet till nätverksåtkomstpunkten.
Lösenordet är skiftlägeskänsligt.
Plats i RPS-menyn
SDI2 modules > IP Communicator > B450 Cellular > Network access point password (SDI2moduler > IP-kommunikationsenhet > B450-mobil > Lösenord till nätverksåtkomstpunkt)

14.6

B520 aux power supply (B520-modul för extra
strömförsörjning)
B520-modulen för extra strömförsörjning ansluts till centralapparatens SDI2-buss. Den har
övervakad likström på 12 V och 2,5 A.
Centralapparattyp

Moduler som stöds

B9512G

8

B8512G

4

Flik. 14.4: Kapacitet
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Inställningar för omkopplare
Läs mer i Inställningar för maskinvaruomkopplare > SDI2-enheter > Omkopplarinställningar för
B520-strömförsörjning, sidan 292
Se
–

14.6.1

Omkopplarinställningar för B520-strömförsörjning, sidan 292

Module Enable (Aktivera modul)
Standard:: No (Nej)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – övervaka SDI2-modulen.

–

No (Nej) – övervaka inte SDI2-modulen.

Plats i RPS-menyn
SD12 > B520 Power Supply > Module Enable (SD12 > B520-strömförsörjning > Aktivera modul)

14.6.2

Kapslingssabotage för modul
Standard: No - Disable (Nej – inaktivera)
Val:
–

Yes (Ja) – aktivera sabotageingång för kapsling

–

No (Nej) – inaktivera sabotageingång för kapsling

När sabotageingången är aktiverad och ansluten till en ICP-EZTS-sabotagekontakt från Bosch
skapar centralapparaten en sabotagehändelse när kapslingsluckan öppnas eller när kapslingen
tas bort från väggen.
Plats i RPS-menyn
SDI2 > B520 Aux Power Supply > Enclosure Tamper (SDI2 > B520-modul för extra
strömförsörjning > Kapslingssabotage)

14.6.3

One or Two Batteries (Ett eller två batterier)
Standard: One (Ett)
Selections (Val):
–

One (Ett) – ett batteri är anslutet till BATT 1-terminalerna på B520.

–

Two (Två) – två batterier är anslutna till B520. Ett batteri till BATT 1-terminalen och ett
batteri till BATT 2-terminalen.

Plats i RPS-menyn
SDI2 Modules > B520 Aux Power Supply > One or Two Batteries (SDI2-moduler > B520-modul
för extra strömförsörjning > Ett eller två batterier)

14.7

Wireless Receiver (Trådlös mottagare)
Centralapparaten har stöd för två sorters SDI2-moduler med trådlöst gränssnitt.
–

B810 RADION receiver SD

–

B820 Inovonics SDI2-bussgränssnitt

Du kan bara använda en trådlös modul i taget.
Obs!
Välj önskad typ av trådlös modul innan du lägger till några sektioner, användare eller
repeatrar i systemet. När du ändrar typen återställs all RF-information till
fabriksinställningarna automatiskt. All tidigare konfigurerad RF-information tas bort.
Inställningar för omkopplare
Läs mer i B810/B820 Inställningar för maskinvaruomkopplare, sidan 285
Bosch Security Systems B.V.
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Wireless Module Type (Typ av trådlös modul)
Standard: trådlös B810 RADION
Selections (Val):
–

Unassigned (Ej tilldelad)

–

Trådlös B810 RADION

–

Trådlös B820 Inovonics

Den här parametern konfigurerar systemet för en trådlös RADION-modul eller en trådlös
Inovonics-modul.
Ej tilldelad. Du kan inte använda en trådlös enhet. Wireless (Trådlös) är inte ett giltigt val för
parametern Point Source (Sektionskälla) för en sektion. Du kan inte registrera
radionyckeltaggar för användare.
Kapacitet hos trådlösa B820 Inovonics
Enheter – 350 (exklusive repeatrar)
Repeatrar – 4
Du kan tilldela trådlösa Inovonics-enheter till sektionerna.
Du kan tilldela användare Inovonics-nycketaggar.
Kapacitet hos trådlösa B810 RADION
Nyckeltaggar – 1 000
Sektioner – 504 (giltiga sektionsnummer: B9512–9 till 512, B8512–9 till 99)
Repeatrar – 8
När dessa begränsningar nås visar RPS ett varningsmeddelande. Om du vill lägga till ännu en
enhet av den typen tar du bort en eller flera av de befintliga enheterna.
Plats i RPS-menyn
SDI2 Modules > Wireless Receiver > Wireless Module Type (SDI2-moduler > Trådlös mottagare
> Typ av trådlös modul)

14.7.2

Kapslingssabotage för modul
Standard: No - Disable (Nej – inaktivera)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – aktivera sabotageingång för kapsling

–

No (Nej) – inaktivera sabotageingång för kapsling

När sabotageingången är aktiverad skapar centralapparat en sabotagehändelse när kapslingen
öppnas eller när kapslingen tas bort från väggen.
Plats i RPS-menyn
SDI2 > Wireless Receiver > Enclosure Tamper (SDI2 > Trådlös mottagare > Kapslingssabotage)

14.7.3

Övervakningstid för system (repeater)
Standard: 12 timmar
Selections (Val):
–

Ingen – inaktivera övervakning av trådlös repeater.

–

4, 12, 24, 48, 72 timmar

Den här parametern ställer övervakningstiden för alla konfigurerade trådlösa repeatrar. Om
den trådlösa mottagaren inte får någon signal från en repeater inom det antal timmar som
anges av den här parametern skapar centralapparaten en händelse av typen repeater saknas.
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Obs!
Wireless Point Supervision Time (Övervakningstid för trådlös sektion)
Konfigurera övervakningstiden för trådlösa icke-brandsektioner med parametern Point
Profiles/Wireless Point Supervision Time (Övervakningstid trådlös sektion), sidan 227
(Sektionsprofiler/Sektionsprofil/Övervakningstid för trådlös sektion). Övervakningstiden för
trådlösa brandsektioner är alltid 4 timmar.
Obs!
Övervakningstid för trådlös nyckeltagg
Aktivera eller inaktivera övervakningstid för trådlösa nyckeltaggar med parametern User
Assignments/Supervised (Övervakad), sidan 160 (Användartilldelningar/Användartilldelningar/
Övervakad). När övervakning är aktiverat är övervakningstiden för trådlösa nyckeltaggar alltid
4 timmar.
Plats i RPS-menyn
SDI2 > Wireless Receiver > System Supervision Time (SDI2 > Trådlös mottagare >
Systemövervakningstid)

14.7.4

Low Battery Resound (Ljud vid låg batterinivå)
Standard: Never Resound (Aldrig ljud)
Val: Never Resound (Aldrig ljud), 4 timmar, 24 timmar
Den här parametern gäller globalt för alla icke-brandsektioner. Centralapparaten åtgärdar
automatiskt Low Battery Resound (Ljud vid låg batterinivå) efter 24 timmar för
brandsektioner.
Plats i RPS-menyn
SDI2 Modules > Wireless Receiver > Low Battery Resound (SDI2-moduler > Trådlös mottagare
> Ljud vid låg batterinivå)

14.7.5

Enable Jamming Detection (Aktivera störningsidentifiering)
Standard: Yes (Ja)
Selections (Val):
–

Yes (Ja) – aktivera identifiering av RF-störningar.

–

No (Nej) – inaktivera identifiering av RF-störningar.

För trådlösa mottagare av modellen B820 Inovonics är identifiering av RF-störningar alltid
aktiverat, även när den här parametern är inställd på No (Nej).
Plats i RPS-menyn
SDI2 Modules > Wireless Receiver > Enable Jamming Detection (SDI2-moduler > Trådlös
mottagare > Aktivera störningsidentifiering)

14.8

Wireless Repeater (Trådlös repeater)
Trådlösa repeatrar är inte fysiskt anslutna till SDI2-bussen. Du måste konfigurera en modul
med trådlöst gränssnitt som en del av systemet.
Centralapparaten har stöd för två sorters SDI2-moduler med trådlöst gränssnitt:
–

Trådlös B810 RADION

–

Trådlös B820 Inovonics

Den trådlösa repeaterns typ måste matcha mottagarens. Välj typ av trådlös mottagare innan
du konfigurerar någon repeater. Centralapparaten kan ha upp till 8 repeatrar anslutna
samtidigt. Alla repeatrar måste vara av samma typ.

14.8.1

Kapslingssabotage för modul
Standard: No - Disable (Nej – inaktivera)

Bosch Security Systems B.V.

Program Entry Guide

2019.11 | 13 | F.01U.368.376

284 sv | SDI2-moduler

Control Panel

Selections (Val):
–

Yes (Ja) – aktivera sabotageingång för kapsling

–

No (Nej) – inaktivera sabotageingång för kapsling

När sabotageingången är aktiverad skapar centralapparat en sabotagehändelse när kapslingen
öppnas eller när kapslingen tas bort från väggen.
Plats i RPS-menyn
SDI2 > Wireless Repeater > Enclosure Tamper (SDI2 > Trådlös repeater > Kapslingssabotage)

14.8.2

RADION RFID (B810)
Standard: 0
Val: 0, 11–167772156
RFID (Radio-frequency identification) är ett unikt nummer som tilldelats en trådlös enhet på
fabriken. RFID-numret står på produktetiketten.
Eftersom trådlösa repeatrar är både mottagare och sändare tilldelas de ett RFID-nummer.
Plats i RPS-menyn
SDI2 Modules > Wireless Repeater > RFID (B810 RADION Wireless) (SDI2-moduler > Trådlös
repeater > RFID (trådlös B810 RADION))

14.8.3

Inovonics RFID (B820)
Standard: N/A (Ej tillämpligt)
Intervall: 0–99999999
RFID (Radio-frequency identification) är ett unikt nummer som tilldelats en trådlös enhet på
fabriken. RFID-numret står på produktetiketten.
Eftersom trådlösa repeatrar är både mottagare och sändare tilldelas de ett RFID-nummer.
Plats i RPS-menyn
SDI2 Modules > Wireless Repeater > RFID (B820 Inovonics Wireless) (SDI2-moduler > Trådlös
repeater > RFID (trådlös B820 Inovonics))
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15

Inställningar för maskinvaruomkopplare

15.1

Adress på manöverpanelen
Omkopplarinställningar för manöverpaneler D1255VFD/D125xRB Fire/D126x LCD.
Obs!
Manöverpanelen D126x använder bara adresserna 1–8. Öppna omkopplarinställningarna
genom att hålla [0] intryckt tills menyn ändras.

Adress

Omkopplare
1

2

3

4

5

6

1

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

Kodningsto

PÅ

2

AV

PÅ

PÅ

PÅ

3

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

4

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

5

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

6

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

7

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

8

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

9

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

10

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

11

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

12

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

13

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

14

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

15

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

16

AV

AV

AV

AV

PÅ

n PÅ/AV

PÅ

Omkopplarinställningar för grundläggande B91x-manöverpanel
Adress

Bosch Security Systems B.V.

Omkopplare
1

2

3

4

5

6

1

PÅ

AV

AV

AV

AV

AV

2

AV

PÅ

AV

AV

AV

AV

3

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

AV

4

AV

AV

PÅ

AV

AV

AV

5

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

AV

6

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

7

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

AV
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Adress

Omkopplare
1

2

3

4

5

6

8

AV

AV

AV

PÅ

AV

AV

9

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

AV

10

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

11

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

12

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

13

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

14

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

15

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

16

AV

AV

AV

AV

PÅ

AV

17

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

AV

18

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

19

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

20

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

21

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

22

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

23

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

24

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

25

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

26

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

27

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

28

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

29

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

30

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

31

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

32

AV

AV

AV

AV

AV

PÅ

Omkopplarinställningar för B92x-manöverpanel med två rader/B93x-manöverpanel av
bankomatmodell
Ställ in adressomkopplarna efter centralapparatens konfiguration. Om det finns flera SDI2manöverpaneler i samma system måste varje SDI2-manöverpanel ha en unik adress. För de
ensiffriga adresserna 1 till 9 ställer du in tiotalsomkopplaren på 0. På bilden nedan visas
omkopplarinställningen för adress 1.
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Omkopplarinställningar för B94x-manöverpanel med pekskärm
Ange adressen med hjälp av upp- och nedåtpilarna till höger för att ändra entalssiffran och
pilarna till vänster för att ändra tiotalssiffran. Tryck på den diagonala pilen under växlarna för
att spara inställningen och återgå till startskärmen.

15.2

Omkopplarinställningar för B208-modul med åtta ingångar
I den här tabellen visas förhållandet mellan modulens omkopplarinställningar och motsvarande
sektionsintervall. Värdena för sektionsintervall i den här tabellen hänvisar till POINTS > Point
Assignments (SEKTIONER > Sektionstilldelningar).
B9512G har stöd för upp till 59 B208-moduler med åtta ingångar.
B8512G har stöd för upp till nio moduler.
Avsluta oanvända B208-ingångar med ett ändmotstånd.
B208-adressnummer

B9512G-sektionsnummer

B8512G-sektionsnummer

1

11 - 18

11 - 18

2

21 - 28

21 - 28

3

31 - 38

31 - 38

4

41 - 48

41 - 48

5

51 - 58

51 - 58

6

61 - 68

61 - 68

7

71 - 78

71 - 78

8

81 - 88

81 - 88

9

91 - 98

91 - 98

10

101 - 108

11

111 - 118

12

121 - 128

13

131 - 138

14

141 - 148

15

151 - 158

16

161 - 168

17

171 - 178

18

181 - 188

19

191 - 198

20

201 - 208

21

211 - 208

22

221 - 228
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B208-adressnummer

B9512G-sektionsnummer

23

231 - 238

24

241 - 248

25

251 - 258

26

261 - 268

27

271 - 278

28

281 - 288

29

291 - 298

30

301 - 308

31

211 - 208

32

321 - 328

33

331 - 338

34

341 - 348

35

351 - 358

36

361 - 368

37

371 - 378

38

381 - 388

39

391 - 398

40

401 - 408

41

411 - 408

42

421 - 428

43

431 - 438

44

441 - 448

45

451 - 458

46

461 - 468

47

471 - 478

48

481 - 488

49

491 - 498

50

501 - 508

51

511 - 508

52

521 - 528

53

531 - 538

54

541 - 548

55

551 - 558
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B208-adressnummer

B9512G-sektionsnummer

56

561 - 568

57

571 - 578

58

581 - 588

59

591 - 598

B8512G-sektionsnummer

Omkopplarinställningar för B299 POPEX-modul
I den här tabellen visas förhållandet mellan modulens omkopplarinställningar och motsvarande
sektionsintervall. Värdena för sektionsintervall i den här tabellen hänvisar till POINTS > Point
Assignments (SEKTIONER > Sektionstilldelningar).
B9512G har stöd för upp till fem moduler. B8512G har stöd för en modul.

15.4

B299-adressnummer

B9512G-sektionsnummer

B8512G-sektionsnummer

0

9 - 99

9 - 99

1

100 - 199

2

200 - 299

3

300 - 399

4

400 - 499

5

500 - 599

Omkopplarinställningar för B308-modul med åtta utgångar
I den här tabellen visas förhållandet mellan modulens omkopplarinställningar och motsvarande
utgångsintervall.
B9512G har stöd för upp till 59 B308-moduler med åtta utgångar.
B8512G har stöd för upp till nio moduler.
B308-adressnummer

B9512G-utgångsnummer

B8512G-utgångsnummer

1

11 – 18

11 - 18

2

21 - 28

21 - 28

3

31 - 38

31 - 38

4

41 - 48

41 - 48

5

51 - 58

51 - 58

6

61 – 68

61 – 68

7

71 – 78

71 – 78

8

81 – 88

81 – 88

9

91 -98

91 - 98

10

101 – 108

11

111 – 118

12

121 – 128
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B308-adressnummer

B9512G-utgångsnummer

13

131 – 138

14

141 – 148

15

151 – 158

16

161 – 168

17

171 – 178

18

181 – 188

19

191 – 198

20

201 – 208

21

211 – 208

22

221 – 228

23

231 – 238

24

241 – 248

25

251 – 258

26

261 – 268

27

271 – 278

28

281 – 288

29

291 – 298

30

301 – 308

31

211 – 208

32

321 – 328

33

331 – 338

34

341 – 348

35

351 – 358

36

361 – 368

37

371 – 378

38

381 – 388

39

391 – 398

40

401 – 408

41

411 – 408

42

421 – 428

43

431 – 438

44

441 – 448

45

451 – 458
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B308-adressnummer

B9512G-utgångsnummer

46

461 – 468

47

471 – 478

48

481 – 488

49

491 – 498

50

501 – 508

51

511 – 508

52

521 – 528

53

531 – 538

54

541 – 548

55

551 – 558

56

561 – 568

57

571 – 578

58

581 – 588

59

591 – 598

B8512G-utgångsnummer

Omkopplarinställningar för B426 Ethernetkommunikationsmodul
I den här tabellen beskrivs förhållandet mellan modulens omkopplarinställningar och
motsvarande typ av kommunikation för centralapparaten.
Omkopplarinställning Adress

Busstyp

Funktion

ar för B426
0

Lokal
konfigurationsinställni
ng
(standardinställning)

1

1 (173)

SDI2

Automatiserings- eller
RPS-rapportering

15.6

Omkopplarinställningar för B450-mobilmodul
I den här tabellen beskrivs förhållandet mellan modulens omkopplarinställningar och
motsvarande typ av kommunikation för centralapparaten.
Omkopplarinställning Adress

Busstyp

Funktion

ar för B450
0

Lokal
konfigurationsinställni
ng
(standardinställning)
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Omkopplarinställning Adress

Busstyp

Funktion

SDI2

Automatiserings- eller

ar för B450
1

1 (173)

RPS-rapportering

15.7

Omkopplarinställningar för B520-strömförsörjning
Intervallet för vridomkopplaren för B520-strömförsörjning är mellan 1–8 för manöverpanelen
B9512G och mellan 1–4 för manöverpanelen B8512G. Adressintervall 00 och 05–99 är inte
giltiga för SDI2-bussen. Fabriksinställningen är 01. Om du använder flera strömkällor ger du
varje strömkälla en unik omkopplarinställning.
Giltiga omkopplarinställningar för B520
01
02
03
04
05
06
07
08

15.8

Omkopplarinställningar för trådlös B810 RADION-mottagare
Adressomkopplarna för B810 och B820 tillhandahåller en ensiffrig inställning för modulens
adress. Modulen använder adress 1. Adresserna 0 och 2 till 9 är ogiltiga.

15.9

Omkopplarinställningar för trådlös mottagare av modellen
B820 Inovonics
Adressomkopplaren för B820 Inovonics tillhandahåller en ensiffrig inställning för modulens
adress. Modulen använder adresserna 1 till 4. Adresserna 0 och 5 till 9 är ogiltiga.
Endast adress 1 är giltig för dessa centralapparater.

15.10

Omkopplarinställningar för dörrstyrningsmodulen B901
Två adressomkopplare fastställer adressen för dörrstyrningsmodulen B901. Centralapparaten
använder adressen för kommunikation.
Använd en spårskruvmejsel när du ställer in adressomkopplarna.
Adress

Beteckning

0,0

Disabled (Avaktiverad)

0,1 till 3,2

Dörr 1 till 32 på SDI2 (SDIx i SDI2-läge),
dörr 1–8 för B8512

8,1 till 8,8

Dörr 1 till 8 på SDIx-buss i äldre SDI-läge
(D9210C med upplåsning av felskydd)

2019.11 | 13 | F.01U.368.376

Program Entry Guide

Bosch Security Systems B.V.

Control Panel

Inställningar för maskinvaruomkopplare | sv 293

Adress

Beteckning

9,1 till 9,8

Dörr 1 till 8 på SDIx-buss i äldre SDI-läge
(D9210C med låsning av felskydd)

15.11

Omkopplarinställningar för D8128 OctoPOPIT-modulen
Adressomkopplare
Obs!
D8128C-adressomkopplare 0 till 4
Adressomkopplarna för D8128C är märkta 0 till 4. Adressomkopplarna för D8128D är märkta
1 till 5. D8128C och D8129D har samma adressomkopplarinställningar (visas i tabellen
nedan).
ZONEX 1

Adressomkopplare för D8128D

Utgångsnum 1

2

3

4

ZONEX 2
5

Utgångsnu

mer

mmer

9 till 16

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

--

129 till 136

17 till 24

PÅ

PÅ

PÅ

AV

--

137 till 144

25 till 32

PÅ

PÅ

AV

PÅ

--

145 till 152

33 till 40

PÅ

PÅ

AV

AV

--

153 till 160

41 till 48

PÅ

AV

PÅ

PÅ

--

161 till 168

49 till 56

PÅ

AV

PÅ

AV

--

169 till 176

57 till 64

PÅ

AV

AV

PÅ

--

177 till 184

65 till 72

PÅ

AV

AV

AV

--

185 till 192

73 till 80

AV

PÅ

PÅ

PÅ

--

193 till 200

81 till 88

AV

PÅ

PÅ

AV

--

201 till 208

89 till 96

AV

PÅ

AV

PÅ

--

209 till 216

97 till 104

AV

PÅ

AV

AV

--

217 till 224

105 till 112

AV

AV

PÅ

PÅ

--

225 till 232

113 till 120

AV

AV

PÅ

AV

--

233 till 240

121 till 127

AV

AV

AV

PÅ

--

241 till 247

Obs!
D8128C OctoPOPIT-modulen saknar stöd för sektion 121–127, 241–247
Konfigurera inte en D8128C OctoPOPIT-modul för sektion 121–127 eller sektion 241–247.
Använd en D8128D OctoPopit-modul eller en D8125 POPEX-modul och D9127 POPIT-moduler
för de här sektionerna.
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Obs!
Omkopplare 5 anger linjeterminering för centralapparatens ZONEX-terminaler
Följ reglerna nedan för att ange omkopplare 5 (omkopplare 4 på D8128C OctoPOPIT).
Om en D8125 POPEX-modul har anslutits till centralapparatens ZONEX 1-terminaler ställer du
in omkopplare 5 för alla OctoPOPIT-moduler som är anslutna till de terminalerna på läget OFF
(AV).
Om ingen D8125 POPEX-modul har anslutits till centralapparatens ZONEX 1-terminaler ställer
du bara in omkopplare 5 för en OctoPOPIT-modul som är ansluten till de terminalerna på
läget ON (på).
Om en D8125 POPEX-modul har anslutits till centralapparatens ZONEX 2-terminaler ställer du
in omkopplare 5 för alla OctoPOPIT-moduler som är anslutna till de terminalerna på läget OFF
(AV).
Om ingen D8125 POPEX-modul har anslutits till centralapparatens ZONEX 2-terminaler ställer
du bara in omkopplare 5 för en OctoPOPIT-modul som är ansluten till de terminalerna på
läget ON (på).
Sektionsomkopplare
Om du vill aktivera varje sektion (detektorslinga) på en OctoPOPIT-modul ställer du dess
sektionsomkopplare i läget ON (på).
Om du vill inaktivera alla sektioner (detektorslingor) på en OctoPOPIT-modul ställer du dess
sektionsomkopplare i läget OFF (av).
Obs!
Sektionsomkopplare 8 måste vara i läget OFF (av) för en D8128D-modul som är inställd på
sektion 121–127 eller 241–247
För en D8128D OctoPOPIT-modul som ställts in på sektion 121–127 eller 241–247 måste du
ange sektionsomkopplare 8 som OFF (av).
D8128C OctoPOPIT saknar stöd för sektion 121–127 eller 241–247.
Plats i RPS-menyn
Hardware Switch Settings > D8128 OctoPOPIT Module switch settings (Inställningar för
maskinvaruomkopplare > Omkopplarinställningar för D8128 OctoPOPIT-modulen)

15.12

Omkopplarinställningar för D8129-modul med åtta reläer
ZONEX 1

Adressomkopplare för D8129

Utgångsnum 1

2

3

4

ZONEX 2
5

mer

Utgångsnu
mmer

1 till 8

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

65 till 72

9 till 16

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

73 till 80

17 till 24

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

81 till 88

25 till 32

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

89 till 96

33 till 40

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

97 till 104

41 till 48

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

105 till 112

49 till 56

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

113 till 120

57 till 64

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

121 till 128
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Plats i RPS-menyn
Hardware Switch Settings > D8129 Octo-relay Module switch settings (Inställningar för
maskinvaruomkopplare > Omkopplarinställningar för D8129-modul med åtta reläer)

15.13

Omkopplarinställningar för D9127 POPIT-modul
För användning med B299
Sektionsin

DIP-omkopplare

gångsnum 0
mer B299-

1

2

3

4

5

6

adress =
0/1
100

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

101

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

102

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

103

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

104

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

105

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

106

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

107

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

108

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

9 / 109

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

10 / 110

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

11 / 111

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

12 / 112

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

13 / 113

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

14 / 114

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

15 / 115

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

AV

16 / 116

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

17 / 117

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

18 / 118

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

19 / 119

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

20 / 120

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

21 / 121

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

22 / 122

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

23 / 123

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

AV

24 / 124

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

25 / 125

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

AV
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Sektionsin

DIP-omkopplare

gångsnum 0
mer B299-

1

2

3

4

5

6

adress =
0/1
26 / 126

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

27 / 127

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

AV

28 / 128

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

29 / 129

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

AV

30 / 130

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

AV

PÅ

31 / 131

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

AV

AV

32 / 132

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

33 / 133

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

34 / 134

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

35 / 135

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

36 / 136

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

37 / 137

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

38 / 138

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

39 / 139

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

40 / 140

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

41 / 141

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

42 / 142

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

43 / 143

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

44 / 144

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

45 / 145

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

46 / 146

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

47 / 147

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

AV

AV

48 / 148

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

49 / 149

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

50 / 150

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

51 / 151

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

52 / 152

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

53 / 153

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

54 / 154

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

55 / 155

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

AV

AV
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Sektionsin

DIP-omkopplare

gångsnum 0
mer B299-

1

2

3

4

5

6

adress =
0/1
56 / 156

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

57 / 157

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

58 / 158

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

59 / 159

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

AV

AV

60 / 160

PÅ

AV

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

61 / 161

PÅ

AV

AV

AV

AV

PÅ

AV

62 / 162

PÅ

AV

AV

AV

AV

AV

PÅ

63 / 163

PÅ

AV

AV

AV

AV

AV

AV

64 / 164

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

65 / 165

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

66 / 166

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

67 / 167

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

68 / 168

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

69 / 169

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

70 / 170

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

71 / 171

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

72 / 172

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

73 / 173

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

74 / 174

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

75 / 175

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

76 / 176

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

77 / 177

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

78 / 178

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

79 / 179

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

AV

80 / 180

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

81 / 181

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

82 / 182

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

83 / 183

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

84 / 184

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

85 / 185

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

AV
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Sektionsin

DIP-omkopplare

gångsnum 0
mer B299-

1

2

3

4

5

6

adress =
0/1
86 / 186

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

87 / 187

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

AV

88 / 188

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

89 / 189

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

90 / 190

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

91 / 191

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

AV

92 / 192

AV

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

93 / 193

AV

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

AV

94 / 194

AV

PÅ

AV

AV

AV

AV

PÅ

95 / 195

AV

PÅ

AV

AV

AV

AV

AV

96 / 196

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

97 / 197

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

98 / 198

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

99 / 199

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

För användning med B600 (retrofit-modul)
Sektion 009 till 048
Adress

DIP-omkopplare
0

1

2

3

4

5

6

009

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

010

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

011

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

012

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

013

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

014

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

015

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

016

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

017

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

018

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

019

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

020

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

AV
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Adress

DIP-omkopplare
0

1

2

3

4

5

6

021

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

022

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

023

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

024

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

AV

025

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

026

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

027

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

028

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

029

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

030

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

031

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

032

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

AV

033

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

034

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

035

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

036

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

AV

037

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

038

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

AV

039

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

AV

PÅ

040

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

AV

AV

041

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

042

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

043

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

044

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

045

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

046

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

047

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

048

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

Sektion 049 till 088
Adress

49
Bosch Security Systems B.V.

DIP-omkopplare
0

1

2

3

4

5

6

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ
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Adress

DIP-omkopplare
0

1

2

3

4

5

6

50

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

51

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

52

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

53

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

54

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

55

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

56

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

AV

AV

57

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

58

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

59

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

60

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

61

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

62

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

63

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

64

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

AV

AV

65

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

66

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

67

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

68

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

AV

AV

69

PÅ

AV

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

70

PÅ

AV

AV

AV

AV

PÅ

AV

71

PÅ

AV

AV

AV

AV

AV

PÅ

72

PÅ

AV

AV

AV

AV

AV

AV

73

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

74

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

75

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

76

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

77

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

78

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

79

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

80

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

81

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ
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Adress

DIP-omkopplare
0

1

2

3

4

5

6

82

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

83

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

84

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

85

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

86

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

87

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

88

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

AV

Sektion 089 till 128
Adress

DIP-omkopplare
0

1

2

3

4

5

6

089

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

090

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

091

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

092

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

093

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

094

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

095

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

096

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

AV

097

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

098

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

099

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

100

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

AV

101

AV

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

102

AV

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

AV

103

AV

PÅ

AV

AV

AV

AV

PÅ

104

AV

PÅ

AV

AV

AV

AV

AV

105

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

106

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

107

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

108

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

109

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

110

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV
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Adress

DIP-omkopplare
0

1

2

3

4

5

6

111

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

112

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

113

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

114

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

115

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

116

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

117

AV

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

118

AV

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

119

AV

AV

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

120

AV

AV

PÅ

AV

AV

AV

AV

121

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

122

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

123

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

124

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

125

AV

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

126

AV

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

127

AV

AV

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

128

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

Sektion 129 till 168
Adress

DIP-omkopplare
0

1

2

3

4

5

6

129

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

130

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

131

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

132

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

133

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

134

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

135

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

136

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

137

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

138

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

139

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ
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Adress

DIP-omkopplare
0

1

2

3

4

5

6

140

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

141

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

142

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

143

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

144

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

AV

145

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

146

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

147

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

148

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

149

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

150

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

151

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

152

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

AV

153

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

154

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

155

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

156

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

AV

157

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

158

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

AV

159

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

AV

PÅ

160

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

AV

AV

161

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

162

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

163

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

164

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

165

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

166

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

167

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

168

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

Sektion 169 till 208
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Adress

DIP-omkopplare
0

1

2

3

4

5

6

169

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

170

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

171

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

172

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

173

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

174

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

175

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

176

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

AV

AV

177

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

178

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

179

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

180

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

181

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

182

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

183

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

184

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

AV

AV

185

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

186

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

187

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

188

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

AV

AV

189

PÅ

AV

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

190

PÅ

AV

AV

AV

AV

PÅ

AV

191

PÅ

AV

AV

AV

AV

AV

PÅ

192

PÅ

AV

AV

AV

AV

AV

AV

193

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

194

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

195

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

196

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

197

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

198

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

199

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

200

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

AV
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Adress

DIP-omkopplare
0

1

2

3

4

5

6

201

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

202

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

203

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

204

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

205

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

206

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

207

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

208

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

AV

Sektion 209 till 248
Adress

DIP-omkopplare
0

1

2

3

4

5

6

209

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

210

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

211

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

212

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

213

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

214

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

215

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

216

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

AV

217

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

218

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

219

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

220

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

AV

221

AV

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

222

AV

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

AV

223

AV

PÅ

AV

AV

AV

AV

PÅ

224

AV

PÅ

AV

AV

AV

AV

AV

225

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

226

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

227

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

PÅ

228

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV
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Adress

DIP-omkopplare
0

1

2

3

4

5

6

229

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

PÅ

230

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

AV

231

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

PÅ

232

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

AV

233

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

PÅ

234

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

AV

235

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

PÅ

236

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

AV

237

AV

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

PÅ

238

AV

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

239

AV

AV

PÅ

AV

AV

AV

PÅ

240

AV

AV

PÅ

AV

AV

AV

AV

241

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

242

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

PÅ

AV

243

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

PÅ

244

AV

AV

AV

PÅ

PÅ

AV

AV

245

AV

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

PÅ

246

AV

AV

AV

PÅ

AV

PÅ

AV

247

AV

AV

AV

PÅ

AV

AV

PÅ

248

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

Plats i RPS-menyn
Hardware Switch Settings > D9127 POPITs switch settings (Inställningar för
maskinvaruomkopplare > Omkopplarinställningar för D9127 POPIT-modul)

15.14

Omkopplarinställningar för D9210-modul för dörrstyrning
D9210B
Seriell

Dörrstyrningsadress

Felläge

enhet
Manöverp Larmcentr 1

2

3

4

5*

6*

anelsdispl al modem
ay

IIIIa2

D9210

SDI nr. 33 PÅ

PÅ

PÅ

--

--

--

SDI nr. 34 AV

PÅ

PÅ

--

--

--

nr. 1
D9210
nr. 2
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Seriell

Dörrstyrningsadress

Felläge

enhet
Manöverp Larmcentr 1

2

3

4

5*

6*

anelsdispl al modem
ay

IIIIa2

D9210

SDI nr. 35 PÅ

AV

PÅ

--

--

--

SDI nr. 36 AV

AV

PÅ

--

--

--

SDI nr. 37 PÅ

PÅ

AV

--

--

--

SDI nr. 38 AV

PÅ

AV

--

--

--

SDI nr. 39 PÅ

AV

AV

--

--

--

SDI nr. 40 --

--

--

--

--

--

--

--

--

PÅ

--

--

--

--

--

AV

--

--

nr. 3
D9210
nr. 4
D9210
nr. 5
D9210
nr. 6
D9210
nr. 7
D9210
nr. 8
SDI-felläge
SDI-fel –
Door Unlocked (Dörr
olåst)
SDI-fel –
Door Locked (Dörr
låst)
* DIP-omkopplare 5 och 6 måste vara i läget ON (på).
Ställ DIP-omkopplare 4 i läget ON (på) för att aktivera SDI-felläge.
Om du vill inaktivera SDI-felläget ställer du DIP-omkopplare 4 på OFF (av).

D9210C
Felläge

Larmcentral

SDI-adressinställning

modem4

Manöverpanelsdispl
ay

UNLOCKED (OLÅST)

SDI nr. 33

81

Dörr 1

UNLOCKED (OLÅST)

SDI nr. 34

82

Dörr 2

UNLOCKED (OLÅST)

SDI nr. 35

83

Dörr 3

UNLOCKED (OLÅST)

SDI nr. 36

84

Dörr 4

UNLOCKED (OLÅST)

SDI nr. 37

85

Dörr 5

UNLOCKED (OLÅST)

SDI nr. 38

86

Dörr 6

UNLOCKED (OLÅST)

SDI nr. 39

87

Dörr 7

UNLOCKED (OLÅST)

SDI nr. 40

88

Dörr 8
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Larmcentral

SDI-adressinställning

modem4

Manöverpanelsdispl
ay

LOCKED (LÅST)

SDI nr. 33

91

Dörr 1

LOCKED (LÅST)

SDI nr. 34

92

Dörr 2

LOCKED (LÅST)

SDI nr. 35

93

Dörr 3

LOCKED (LÅST)

SDI nr. 36

94

Dörr 4

LOCKED (LÅST)

SDI nr. 37

95

Dörr 5

LOCKED (LÅST)

SDI nr. 38

96

Dörr 6

LOCKED (LÅST)

SDI nr. 39

97

Dörr 7

LOCKED (LÅST)

SDI nr. 40

98

Dörr 8

Plats i RPS-menyn
Hardware Switch Settings > D9210 Access Interface switch settings (Inställningar för
maskinvaruomkopplare > Omkopplarinställningar för D9210-modul för dörrstyrning)
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Konfigurera för mobiltjänster
Registrera hos Boschs mobiltjänst först
Innan du kan använda mobilkommunikation för rapporter, personliga meddelanden, RPSanslutningar eller RSC-anslutningar måste du registrera dig för Boschs mobiltjänst på Boschs
portal för installationstjänster på https://installerservices.boschsecurity.com/.
Konfigurera RPS för mobiltjänster
Det går snabbt och lätt att konfigurera RPS för mobiltjänster med konfigurationsassistenten.
Klicka på Config (Konfigurera) för att öppna menyn Konfiguration. Välj
Open Configuration Assistant (Öppna konfigurationsassistenten).

Figur 16.1: Konfigurationsassistenten

Om du inte vill använda konfigurationsassistenten följer du stegen nedan för att konfigurera
RPS för mobiltjänster.
1.

Klicka på Config (Konfigurera) för att öppna menyn Konfiguration. Klicka på System.

2.

Klicka på fliken Connectivity (Anslutning).

3.

Klicka på Cellular (Mobil).

4.

Om du vill ansluta till centralapparaten med en mobil IP-anslutning via PPTP VPN
(inloggning medföljer Boschs mobiltjänst) klickar du på fliken VPN. Den här
engångskonfigurationen automatiserar PPTP VPN-inloggning och anslutning från
anslutningsfönstret i RPS.
VPN-klienten (eller Windows VPN) måste konfigureras på datorn innan RPS kan använda
den. Detta behövs inte om nätverket är konfigurerat för en IPSec VPN-anslutning till
nätverksleverantören som alltid är aktiv.
Information om hur du konfigurerar Windows VPN finns i användarhandboken för Boschs
mobiltjänst på http://www.conettix.com/Downloads.aspx.

Konfigurera kontot för centralapparaten för mobiltjänster
Det går snabbt och lätt att konfigurera ett konto för centralapparaten för mobiltjänster med
konfigurationsassistenten.
Högerklicka på det centralapparatkonto som du vill konfigurera för mobiltjänster i listan och
klicka på Open Account Assistant (Öppna kontoassistent).
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Figur 16.2: Open Account Assistant (Öppna kontoassistent)

Om du inte vill använda kontoassistenten följer du stegen nedan för att konfigurera ett
centralapparatkonto för mobiltjänster.
1.

Högerklicka på det centralapparatkonto som du vill konfigurera för mobiltjänster i listan
och klicka på Open Panel Data - View (Öppna kontodata – Visa).

2.

Klicka på fliken Cellular (Mobil).

3.

Tryck på F1 om du vill öppna hjälpen för fliken Cellular (Mobil).

4.

Följ instruktionerna och ange information i fälten för mobil anslutning (Cellular
Connectivity). RPS använder SIM- eller MEID-numret för att hämta och spara tilldelad IPadress, telefonnummer och tilldelat abonnemang.

5.

Klicka på Show Plans (Visa abonnemang) och sedan på Plan Help (Hjälp om
abonnemang). Välj önskat abonnemang för att undvika avgifter för överanvändning.

6.

Klicka på OK när du är klar. Du kommer då tillbaka till listvyn.

7.

Om du vill ange parametrar för centralapparaten högerklickar du på det
centralapparatkonto som du klickade på i steg 1 i listan och klickar sedan på
Open Panel View (Öppna kontovy).

8.

Panel Wide Parameters > Cellular Plug-in Module (Plugin-modul för mobilnät), sidan 38
(Panelövergripande parametrar > Plugin-modul för mobilnät): Använd standardvärdena för
dessa parametrar. Ändra endast från standardvärdet vid kommersiella UL1610installationer som kräver låg signalstyrka.

9.

Panel Wide Parameters > Kommunikationsenhet, översikt, sidan 66 > Primary Destination
Device (Backup Destination Device) (Panelövergripande parametrar >
Kommunikationsenhet > Primär destinationsenhet (reservdestinationsenhet)): Om du vill
skicka rapporter för en mottagargrupp via en mobil kommunikationsenhet väljer du en
mobildestination (av plugin-typ) som primär destination (eller reservdestination).

10. Panel Wide Parameters > Enhanced Communication (Förbättrad kommunikation), sidan 70
(Panelövergripande parametrar > Förbättrad kommunikation): Ange inställningar för
rapportdestinationer samt avsökning och övervakning här. Kontrollera att
pollningsfrekvensen följer rekommenderade inställningar och passar ditt
mobilabonnemang.
11. Panel Wide Parameters > Personal Notification > Personal Notification Destinations
(Destinationer för personliga meddelanden), sidan 96 (Panelövergripande parametrar >
Personligt meddelande > Destinationer för personliga meddelanden): Ange
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telefonnummer som ska användas för SMS och e-postadresser som ska användas för mejl.
Ange metoden som Plug in Cellular SMS (Mobil plugin, SMS), Bus Device Cellular SMS
(Mobil bussenhet, SMS), Plug in Cellular Email (Mobil plugin, e-post) eller Bus Device
Email (Bussenhet, e-post).
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Format för IP-adresser och domännamn
IPv4-adressformat
IPv4-adresser anges i ASCII-decimalformat, xxx.xxx.xxx.xxx (xxx = 0 till 255). De fyra oktetterna
(xxx) i adressen avgränsas med punkter.
Rätt: 12.3.145.251
Fel: C.17.91.FB
IPv6-adressformat
IPv6-adresser består av åtta grupper med fyra hexadecimala siffror som avgränsas med kolon,
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, x = 0 till F.
Format för fullständiga domännamn
Det fullständiga domännamnet anger den exakta adressen till en enhet i DNS-hierarkin. Det
inkluderar enhetens unika värdnamn och det undernät där enheten finns, avgränsat med
punkter.
Exempel: mottagare01.ditt-larmföretag.se
Alla delar av namnet måste uppfylla kraven i RFC-921, ”Domain Name System Implementation
Schedule”.
Du kan bara använda bokstäver (A–Z), siffror (0–9) och minus-tecknet (-) i textetiketter i det
fullständiga domännamnet.
Punkt (.) får bara an vändas för att avgränsa textetiketter som ingår i det fullständiga
domännamnet.
Innan du anger ett fullständigt domännamn kontrollerar du att den aktuella enhetens namn har
registrerats korrekt hos de DNS-servrar som används av IP-kommunikationsenheten. Du
kontrollerar detta med ett ping-verktyg.
Ytterligare information
Information om värdnamn och format för fullständiga domännamn finns på IETF:s webbplats
http://www.ietf.org/ (The Internet Engineering Task Force).
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