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PIKA OHJELMOINTIOHJE
Tässä ohjeessa asennus toteutettu seuraavasti:

- Silmukat kytketty kaksoispäätevastuksilla
- Sivulla 2 silmukkajärjestys

- Näppäimistösilmukka käytössä (silm.05)
- Savu- / lämpöilmaisin kytketty NO - tiedolla,

ilmaisimen maa kytketty PGM1
- Rob.puhelin kotisoittoformaatilla

PC585

PC585 11.04.2001
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OHJELMOINTITAULUKOT

Merkitse muistiin

Asiakas:

Osoite:

Puhelin:

Asennuspäivä:

Asentajan tunnus:

Modulin nimi Kuvaus Fyysinen sijainti

PC585 Keskusyksikkö

Näppäimistöt Näppäimistötyyppi Fyysinen sijainti

Näppäimistö 1 PC1555RKZ

Järjestelmä           Silmukan nimi Silmukka-
Silmukka tyyppi

Silmukka 1 Sivuovet  magneetti  2kpl |_03_|                  Avautuvat  (NC), kytketty sarjaan

Silmukka 2  Liikeilmaisin  (PIR) |_05_|              Avautuva (NC)

Silmukka 3 Kosteusilmaisin |_19_|              Avautuva (NC)

Silmukka 4 Paloilmaisin |_08_|                Sulkeutuva (NO)

Silmukka 5 Käyntiovi magneetti |_01  |                 Näppäimistösilmukka

Ohjelmontitilaan päästään näppäilemällä * 8 asentajan tunnus.

Tämän jälkeen näppäillään kolminumeroinen ns. sektorin numero (esim. 001) ja näppäillään tarvittavat
tiedot. Kun jokainen tieto on ohjelmoitu näppäimistö poistuu automaattisesti kyseisestä sektorista ja voidaan
antaa uusi sektorin numero. Huom! On tärkeää muistaa ohjelmoida sektorin jokainen kohta.

Tässä ohjeessa ohjelmoitavat tiedot on merkitty suoraan sektorin numeron perään. Sektoreissa, joissa on
valinnaisia toimintoja valinnat suoritetaan vastaavilla numeropainikkeilla. Valitut toiminnot näkyvät
näppäimistön silmukkavaloista (esim. sektori 015). Tällaisten sektoreiden ohjelmointi lopetetaan painamalla
kerran # näppäintä, tämän jälkeen voidaan antaa uusi sektorin numero. Samoin puhelinnumeron ohjelmointi
lopetetaan painamalla kerran #.

Ohjelmointi lopetetaan painamalla kahdesti #.
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* 6 1234 1 #      (poistaa vikavalon "kadonnut aika")

     *  8 0585           (ohjelmointitilaan, näppäile seuraavaksi sektorin nro esim. 001)

    001            |_0_|_3_| Silmukka 1 (välitön) |_0_|_1_| Silmukka 5 (viive 1)

                        |_0_|_5_| Silmukka 2 (sisätilat, kotona/pois) |_0_|_0_| Silmukka 6

                        |_1_|_9_| Silmukka 3 (kosteus) |_0_|_0_| Silmukka 7

                        |_0_|_8_| Silmukka 4 (palo) |_0_|_0_| Silmukka 8

     005 |_0_|_3_|_0_| Sisääntuloviive 1 (sek.)

|_0_|_4_|_5_| Sisääntuloviive 2 (sek.)

|_0_|_6_|_0_| Poistumisviive  (sek.)

|_0_|_0_|_4_| Sireeni sammuu (min.)

(Muuta tähän uusi asentajan tunnus, säilytä tunnus huolellisesti)

Tehdasasetus

     006 |_0_|_5_|_8_|_5_| |___|___|___|___|

(Muuta tähän uusi pääkäyttäjätunnus, säilytä tunnus huolellisesti)

Tehdasasetus

     007 |_1_|_2_|_3_|_4_| |___|___|___|___|

     009 |_0_|_3_|   #       (savu-/lämpöilmaisimen kuittaus näppäimistöltä: *7 2)

013 2   #             (kytkennät kaksoispäätevastuksella)

     015             7   #                    (puhelinlinjan valvonta pois, tämä vain jos puhelinlinjaa ei ole kytketty)

     020           05  #                   (näppäimistölle kytketyn silmukan nro. Huom! kytketään aina yhdellä

               vastuksella)

     202             6 7 8 #      (ei käytössä olevat silmukka nrot)

     902            odota noin yksi minuutti ja paina #
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Robottipuhelimen ohjelmointi vain jos hälytykset siirretään, jos ei, paina  #

lopettaaksesi ohjelmointi.

301  * 5 *   (1. puhelinnumero)  #

303  * 5 *  (varapuhelinnumero, ei pakollinen)  #

310  |_1_|_2_|_3_|_4_|          (asikastunnus 1. / vara puh.nrolle)

320  |_1_|_1_|  |_1_|_2_|  |_1_|_3_|   |_1_|_4_| |_1_|_5_|   #

360  |_0_|_6_|   |_0_|_6_|      (kotisoitto formaatti = lanka- tai matkapuhelimeen)

380    4 5  #           (DTMF - valinta ja varanro käytössä)

Hälytyksen  vastaanottaminen ja kuittaus lanka- ja matkapuhelimesta,
katso asennusohje sivu 48 "Kotisoitto"


