Förbikoppling
Vid vissa tillfällen kan det vara önskvärt att förbikoppla en eller flera sektioner (larmgivare). Förbikoppling utförs till exempel då en detektor eller magnetkontakt är felaktig. OBS! Förbikopplade sektioner kan inte avge larm! Förbikopplade sektioner kopplas
in vid nästa frånkoppling (24-timmarssektioner måste kopplas in manuellt.)
xxx= sektionsnummer
TRYCK

[KOD]

KOMMENTAR

[xxx]

FBK

Statusindikering börjar att blinka då någon sektion är
förbikopplad.

Handhavande

Inkoppling av förbikopplade sektioner
TRYCK

[KOD]

(förenklad version)
KOMMENTAR

*

FBK

Statusindikering slutar att blinka.

Vid masterpanel (manöverpanel som visar flera områden) måste rätt område väljas. Välj område
genom att trycka kod [#][#]. Tryck på [#][#] tills önskat område visas och därefter på [FBK].

Visa felmeddelande (då spänningsdiod blinkar)
Då indikering märkt ”Spänning” blinkar tryck kod [#][8][7] för att visa fel.
TRYCK

[KOD] #

KOMMENTAR

8

7

Felmeddelande visas.

Visa händelsehistorik
Centralapparaten sparar de sista 400 händelserna i minnet. Visa historik genom att
trycka kod [#][8][9] och stega sedan med #.
TRYCK

[KOD] #

KOMMENTAR

8

9

Nu visas den senaste händelsen. Stega bakåt/avsluta med

Vid masterpanel (manöverpanel som visar flera områden) måste rätt område väljas. Välj
område med kod [#][#]. Tryck på [#][#] tills önskat område visas och därefter [#][8][9].

#

inbrottslarmsystem

DS7400

Allmänt

Tillkoppling

DS7400 är ett avancerat larmsystem främst avsett för inbrotts- och brandlarmsanläggningar. Systemet hanterar även andra typer av larm såsom drift- och överfallslarm.
Systemet är mycket flexibelt och kan anpassas efter de flesta behov. Er larminstallatör
har konfigurerat och programmerat detta system för ert behov. Mycket hög säkerhet
erhålls då samtliga ingående komponenter är övervakade, vid fel eller sabotage
indikeras detta omedelbart.

Stäng alla larmade dörrar och fönster. Kontrollera att ingen annan är kvar i lokalen.
Koppla till larmet genom att trycka din personliga kod och [Till].

För att undvika felaktigt handhavande och falsklarm:
ÿ Läs anvisningen noggrant.
ÿ Utbilda personal regelbundet gällande handhavande av larmsystemet.
ÿ Kontakta er larminstallatör om någon komponent eller funktion verkar felaktig.

Vid masterpanel (manöverpanel som visar flera områden): Tryck kod samt [Till] för att
tillkoppla de områden som ni är behörig i. För att välja område för tillkoppling tryck kod
[#][#]. Tryck på [#][#] tills önskat område visas, tryck därefter på [Till].

Larminstallatör:

Tillkoppling med aktiva sektioner, forcerad tillkoppling

TRYCK

[KOD]

KOMMENTAR
”Till”-lampan blinkar och eventuell utpasseringssummer startar.
Ni har ____sekunder på er att lämna lokalen.

Till

Forcerad tillkoppling utförs då någon sektion är påverkad eller felaktig.
Antal sektioner (0-9) som kan forceras är bestämt av din larminstallatör.

Manöverpanel
Bilden nedan visar manöverpanelens knappar och funktioner. Manöverpanelen kan styra
ett eller flera områden (delar av systemet). Vanligast är att den endast styr ett område.
Manöverpanel som styr flera områden kallas masterpanel. Då masterpanel används skall
särskilt handhavande beaktas, detta beskrivs med kursiv text under respektive punkt i
denna anvisning.

Status lyser med fast
sken när allt är klart
för tillkoppling.
Blinkar då sektion är
förbikopplad.
Spänning skall lysa
med fast sken. Blinkar
vid systemfel, släckt
vid nätfel.
Brand tänds vid
brandlarm.

Till lyser med fast sken vid
tillkopplad anläggning. Blinkar
under utpasseringstid.

Display som visar meddelanden i
klartext.

TRYCK

[KOD] Till

KOMMENTAR
FBK

”Till”-lampan blinkar och eventuell utpasseringssummer startar.
Ni har ____sekunder på er att lämna lokalen.

Frånkoppling
TRYCK

[KOD]

Från

KOMMENTAR
Inpasseringssummern tystnar.
”Till”-lampan slocknar.

Funktioner
Till

Klar att larma!
Omr.1

Status
Spänning
Brand

[Kod] Till ger tillkoppling.
Till

1

2

3

Från

4

5

6

Skalskydd

7

8

9

EJ
Fördröjd

*

0

#

[Kod]

Vid masterpanel (manöverpanel som visar flera områden): Tryck kod samt [Från] för att
frånkoppla de områden som ni är behörig i. För att välja område för frånkoppling tryck kod
[#][#]. Tryck på [#][#] tills önskat område visas, tryck därefter på [Från].

Från ger frånkoppling.

[Kod] Skalskydd ger tillkoppling av skalskydd.
Tillkopplar dörrar och fönster (skalskydd).

Vid larm

FBK

System
Återställn

EJ
Skalskydd ger tillkoppling av
[Kod] Fördröjd
skalskydd utan inpasseringsfördröjning.

[Kod] FBK [sektions nr.] förbikopplar
Knapp A: brand
Knapp B: nöd
Knapp C: överfall
sektion.
System
Knapp A-C måste programmeras av er larminstallatör innan [Kod] Återställn
återställer brandlarm och
de får någon funktion.
eventuella systemfel.
Förenklat handhavande DS7400 rA 030313

Tysta larmet genom att trycka kod samt [Från]
TRYCK

[KOD]

Från

KOMMENTAR
Sirener tystnar, text för utlöst sektion visas.
Indikering raderas genom att trycka kod samt [Från] igen.

System
Vid brandlarm återställs detta genom att trycka kod samt Återställn
tystats.

efter att larmet

