Efter avslutad test skall brytarna ställas i ENERGI sparläge för maximal livslängd på
batteriet.
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Detektorn levereras med denna inställningen!
1 är från = lysdiod indikerar inte vid larm
2 är från = låg känslighet (normalt läge )
3 är till = 5 minuter mellan detekteringarna
4
= Från (Rör ej)

Lysdioden indikerar inte för påverkan och larmintervallet är ställt till 5 minuter för att
spara batteri. Sätt på kåpan och systemet är klart att använda.

Användare handledning
STRÖMSTYRINGS CENTRAL
med larmfunktioner

GSM-A22
Energi spararen!

IR Detektor lågt batteri varning
När IR detektorns batteri är lågt och behöver bytas blinkar lysdioden snabbt under 1 minut vid varje detektering.
Batteri tiden är mer än 2 år vid batteri av god kvalitet.

Brandvarnare lågt batteri varning
När brandvarnarens batteri är lågt och behöver bytas avges en akustisk signal
med 1 minuts mellanrum.
Batteri tiden är mer än 2 år vid batteri av god kvalitet.

Avlyssning vid larm
A22 har en inbyggt mikrofon som möjliggör avlyssning när larmet.
Detta är endast möjligt när larmet är aktiverat (på).
Vid avlyssning ringen man in till Gsm A22 som svara efter cirka 3 signal.
Samtalet avslutas med att uppringaren lägger på luren.
Den inbygga mikrofonens känslighet justeras med volympotentiometern i botten på
A22

Styr 4 kanaler med trådlösa vägguttag
Varje kanal kan ha många uttag
Automatisk frostsäkring

OBS!
Vid svag signalstyrka i GSM nätet kan en störning uppstå, man hör så kallat
”GSM-brum” vid användande av mikrofon.
Uppstår detta fenomen kan man erhålla väsentligt bättre ljudkvalitet med att
byta till extern antenn för förbättrad mottagning.
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Brandvarnaren monteras i taket. Anslut till systemet med snabbkopplingen och sätt i
batteriet. Ingången för brandvarnaren är av så kallad 24 timmars typ och ger alltid larm
vid utlöst brandvarning oavsett om larmet är till eller från .

Montering av IR Detektor
Irdetektorn monteras och riktas mot det område som skall bevakas, området den täcker
är 120 grader och upp till 8-10 m långt. Montera gärna hörn och rikta in i rummet bort
från fönster. Får ej monteras så att den utsättes för direkt solljus eller reflexer.
Anslut till systemet med snabbkopplingen och sätt i batteriet. IR detektorn är ansluten
till en larmingång och ger larm vid detektering om larmet är till..

Inställning av IR Detektor
I detektorn finns ett antal så kallade DIP brytare som manövreras genom att skjuta i
sidled med en penna eller dylikt mellan on/off lägena.

LED

Känsl. Vilo tid

Relä

ON Hög

5 min

NC

OFF Låg
1
2

2 sek
3

NO
4

Detektorn levereras med denna inställningen!
1 är till = lysdiod indikerar vid larm
2 är från = låg känslighet (normalt läge )
3 är från = 2 sekunder mellan detekteringarna
4
= Från (Rör ej)

Gångtest av IR detektor
LED

Bruksanvisning: 09 mars 05
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4

Detektorn levereras med denna inställningen!
1 är till = lysdiod indikerar vid larm
2 är till = hög känslighet
3 är från = 2 sekunder mellan detekteringarna
4
= Från (Rör ej)

Sätt brytarna i markerat läge. Sätt på höljet! Gå runt i rummet och kontrollera att detektering erhålls in önskat område. Räckvidden (längd) justeras genom att skjuta detektorplattan uppåt eller nedåt.
Uppåt = kortare. Nedåt = längre.
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Manövrering av larmet med SMS

Inledning

Tillkoppling, skicka följande SMS: AON

GSM typ A22

Svar: ALARM ON! 1,1*2,0*.
Detta SMS-svar berättar att larmet nu är till, och att ingång 2 redan är påverkad och
kommer att vara satt ur funktion.
Frånkoppling, skicka följande SMS: AOFF
Svar: ALARM OFF! 1,0*2,0*.
Detta SMS-svar berättar att larmet nu är från, och ingen ingång har larmat.
Fråga status larm och ingångar: AON?

Tack för att vi har fått förtroendet att leverera GSM A22 till er.
Läs noga igenom anvisningarna före A22 tas i bruk.
GSM A22 är utvecklad med tanke på övervakning och styrning av objekt som normalt saknar fast telefonförbindelse. Detta kan vara stugor/hytter, husvagnar arbetsbodar m.m.

Tekniska specifikationer:

Svar ALARM ON! 1,1*2,0*. eller ALARM OFF! 1,1*2,0*.
Detta SMS-svar berättar att, larmet är till/från (on/off) och att ingång 2 inte är klar för
tillkoppling.
Fråga status larm och larmminne: AOFF?

Telefon typ:
SIM kort:
Antal utgångar:

GSM 900/1800
Standard litet
4 st för styrbara trådlösa vägguttag typ NEXA
2 st lågnivå 20 mA 12 VDC
2 st Digitala I/O programmerbara NO/NC
1 st Intern givare
1 st Inbyggd mikrofon med volymkontroll
3 st Alkaline typ AA för 12-24 tim reservdrift
1 st 220 VAC till 6 VDC
20 mA typiskt
Max ca 300 mA vid uppkopplad talförbindelse

Svar
ALARM ON! 1,1*2,0*3,0*4,1*. Eller ALARM OFF! 1,1*2,0*3,0*4,1*
Detta SMS-svar berättar att, larmet är till/från (on/off) och att ingång 1 har larmat.

Antal ingångar:
Temperaturmätning:
Ljud
Intern batteri
Strömförsörjning:
Strömförbrukning:

Användning av lösenord genom SMS

Mått 70 x 170 x 30 mm ( b x h x d ).
Temp område: -20 till 85 °C.

Det är möjligt att använda ett lösenord för att inte obehöriga skall
kunna styra eller förändra inställningar som är gjorda på GSM A22. Detta lösenord kan
var 3-6 siffror långt. Lösenordet väljes, bytes eller raderas genom att sända ett SMS till
GSM A22. Lösenordet skrives först i SMS-meddelandet följ av det kommando som är
skyddat av lösenordet.

OBS! Provad med Telia och Europolitan simkort !

Välj lösenord 1234: PSW*/1234:
Byte lösenord 1234 till 2580: PSW*1234/2580:
Radera lösenord: PSW*2580/:
Användning av lösenord
PSW*1234:Här kommer det kommando som är skyddat av lösenord
Om lösenordet är bortglömt, måste GSM A22 skicka till fabrik för återställning .
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Allmänt

A22 Som larm

Strömstyrningsenhet GSM A22 kan automatiskt styra grundvärmen till en ekonomiskt fördelaktig nivå men ger dig också en uppvärmd:
Lägenhet, hus, sommarstuga eller husvagn, när du behöver det!
GSM A22 ger användaren mycket, men är ändå enkel att montera och använda.

GSM A22 kan med fördel även användas som ett larm för att på ett kostnadseffektivt sätt bevaka din egendom mot intrång eller brand.
Vi levererar färdiga larmsatser eller lösa detektorer med färdiga kontakter, sladdar
och kopplingsstycke för snabb och enkel inkoppling till A22. Denna inkoppling
kan utföra av den händige användaren. Till/frånkoppling av larmet sker med SMS
till systemet.

GSM-A22 Paketet.
I grundutförandet finns det 2 larmslingor med följande funktion.

I ett standard paketet ingår:
GSM A22 centralen
Nättadapter för 230 VAC
Trådlös strömstyrningsplugg, 1 st. ingår.
Det kan kompletteras med 3 st alkaline batterier typ AA LR6 1.5V, för reservdrift på ca 12 timmar . Denna tiden ökas med batteri av bättre kvalitet.
GSM A22 kommer då att sända larm vid längre strömavbrott.
Paketet kan kompletteras med fler strömstyrningspluggar.
Denna beskrivning är för dig som vill ha allt enkelt, bara styra värmen för att förhindra frostskador, men samtidigt ha det varmt och skönt när du kommer fram till
bostaden.

Slinga 1:

Avsedd för larmgivare typ magnetkontakter eller IR detektorer.
Manövreras med SMS

Slinga 2:

Avsedd för brandvarnare eller dylikt.
Denna larmslinga är av 24 timmars typ det vill säga den är alltid
till och skickar SMS även när larmet är frånkopplat (av).

Larmslingorna är av öppen typ (NO) och ger larm vid en slutning.
Det innebär att man kan parallellkoppla flera larmgivare.

Om du önskar att komplettera med brandvarnare och inbrottslarm, se sidan 9.
Kontakta din Återförsäljare för mera information.

Funktion
Strömpluggen placeras mellan kontakten och värmekällan. En plugg kan belastas
med maximalt 3500 watt. I pluggen är det monterat en radiomottagare och väljare
för huskod och kanal, förhandsprogrammerat för huskod A och kanal 1. Centralen
kan mäta innetemperaturen och med sin radiosändare styra pluggen så att temperaturen inte understiger + 3C. Värmen slås automatiskt av vid +7C.

RJ 12 T-skarv

Användaren kan manuellt överstyra funktionen med att trycka på knappen på fronten eller skicka ett SMS meddelande. När användaren skall besöka Boenheten
skickar man i god tid i SMS meddelandet” HEATON ”. Meddelandet överstyr den
automatiska styrning och det är varmt och gott när man anländer. Värmestyrningen
har nu övertagits av den ordinarie elementtermostaten. Om besöket inställs, kan
man skicka SMS meddelandet ”TERMON”, och då aktiveras automatiken för frostfri grundvärme igen.
RJ 12 T-skarv
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Lathund kommande

Om det blir så kallt att den inkopplade värmekällan inte orkar att hålla frostfri temperatur över +3C kommer A22 att skicka varning för låg temperatur.
Användaren kan då aktivera en extra värmekälla på någon av de andra 3 kanalerna.
Om den extra värmekällan finns på kanal 2 skickar man SMS meddelandet
”ON*2*” som då aktiverar denna kanal.

Skicka:

Betydelse

Svar

Kommentar

A22!!

Aktivering av A22 samt
fabriksinställningar.

A22 OK

Endast vi installation

STATUS?

Statusbegäran.

A22 Mains OK,
Batt OK Temp +0xx,
Term off, Heat off.
Sign xx

Översikts information

TERMON

Aktivera termostat från
+3C till +7C.

TERMON = termostat
till

Frostvakt aktiv.

TERMOFF

Slå av termostaten.

TERMOFF= termostat
från

Frostvakt ej aktiv

HEATON

Överstyrning av termostaten.

HEATON = värme till

Tillslag av värmen

HEATOFF

Överstyrning av termostaten

HEATOFF = värme från

Frånslag av värmen

TEMP?

Fråga temperatur.

Temp +xxC

Temperatur kontroll.

ON*2*

Tillslag kanal 2.

NEXA ON= 2

Gäller även kanal 3 & 4

OFF*2*

Frånslag kanal 2.

NEXA OFF

Gäller även kanal 3 & 4

TELE!*2,(nr)

Programmering av
TELE Nr1,0702123456
ytterligare larm nummer. Nr 2,0702456789 Nr 3,
Nr 4,Nr 5,Nr 6, Nr7, Nr
8,

Översikt programmerade
mobilnummer.

TELE??

Fråga vilka larm nummer som finns programmerade.

TELE Nr1,0702123456
Nr 2,0702456789 Nr 3,
Nr 4,Nr 5,Nr 6, Nr7, Nr
8,

Översikt programmerade
mobilnummer.

A22 har en antenn på toppen. Det kan bli nödvändigt att byta denna mot en yttre
antenn vid dålig GSM täckning eller svåra mottagningsförhållande.

HOUSE!*E

Sätt huskod till kanal E.

HOUSE**E;

A till K är tillåtna.

Om dina grannar har samma eller liknande utrustning den det bli nödvändigt att
använda en annan huskod än A, se sidan 7.

Du kan när som helst fråga om aktuell innetemperatur med att skicka ” TEMP? ”.

Planering av installationen
De flesta elektriska element har jordad stickpropp och inbyggd termostat. Vanligtvis finns det ett element i varje rum. En del rum är känsligare än andra, i badrum
och kök finns det vattenrör och vatten i toalettstolen.
Om Boenheten har öppen planlösning eller man lämnar dörrarna öppna,l kan man
klara sig med ett mindre antal element.
I en Boenhet på 3 rum + bad kan det förnuftigt med 5 strömpluggar. En i varje rum
på kanal 1 och en extra på kanal 2. Kanal 2 tjänar då som reserv vid extrem kyla.
A22 centralen kräver strömförsörjning från 220 volts nätet. Vi rekommenderar en
placering av centralen i det rum som kan vara mest utsatt när det blir kallt.
Placera centralen 0,5 till 1 m över golvet. Den är inte tät och kan inte placeras i
utrymme där den kan bli våt. Placering på eller i närheten av stor metall föremål
som kylskåp kan kraftigt reducera mottagning och sändning.
A22 har inbyggd inetemperaturmätning.

I centralen skall det sitta ett standard GSM SIM-kort. Kontantkort kan användas
men tänk på att det måste fyllas på minst en gång om året.
Systemet är testat med TELIA och Vodafone.
Om du sätter i batteri i A22 kommer den att vara i funktion även under strömavbrott och du får SMS meddelande automatiskt om detta.
Med 3 st standard batterier är reservdrift tiden minst 12 timmar. Batterierna övervakas och varning för lågt batteri skickas. Med batterier av bästa kvalitet kan tiden
utökas till 24 timmar.
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Montering

Ändring av huskod

Sätt först i alla strömpluggarna. Kontrollera att det är rätt huskod och kanal, A1.
Centralen sätts upp på väggen med två små skruvar.
Kontrollera SIM-kortet i din egen mobiltelefon genom att:
Avaktivera PIN koden!!!
Provring och sänd SMS meddelande
Sätt i SIM-kortet på sidan av A22, kontaktfältet mot dig och fasningen upp till
vänster. Kortet stannar bara inne i hållaren om det är rätt monterat.

Om dina grannar har samma eller liknande utrustning den det bli nödvändigt att
använda en annan huskod än A. Ställ om strömpluggarna till t.ex. D och programmera om A22 enligt nedan.

Sätt i nätdelen, den översta lysdioden börjar blinka rött.
Sätt i batterierna under det blå locket ( plus uppåt)
När A22 är klar för användning blinkar den översta lysdioden grönt.

Du har nu ändrat till huskod D1-4. Obs alla kanalerna ändras.

Skicka följande SMS från din mobiltelefon till A22:
A22!!
Du för svar tillbaka: A22 OK.

Skicka SMS meddelandet: HOUSE!*D
Svar:

HOUSE**D;

Lägga till telefonnummer
För att lägga till telefonnummer 070123456 som nummer 2 på listan gör så
här, tag bort första nollan och skriv till landsnumret som är +46 för Sverige, då blir det +4670123456.

Skicka nytt meddelande:
STATUS?
SVAR: A22 Mains OK, Batt OK , Temp +0XX, Term off Heat off. Sign XX
Du har nu programmerat in ditt telefonnummer på plats 1 i nummer listan.
Om det uppstår ett fel, nät avbrott, låg batteri eller låg temperatur får du ett SMS
om detta.

Indikeringar

Skicka ett SMS som ser ut så här:
TELE!*2,+4670123456
Svaret får man strax tillbaks med de telefonnummer som finns sparade.
Det kan finnas total 8 telefonnummer på listan.
För att fråga vilka telefonnummer som finns på lista, skicka ett SMS som
ser ut så här

Den tvåfärgade indikeringen överst betyder:
Blinkar röd:
Uppstart
Blinkar grön:
Normal drift
Fast grön:
Gsm aktiv
Kort grön:
Batteridrift (Mains saknas)
Kort grön/röd: Lågt batteri (Mains saknas)
Kort röd:
Ur funktion

TELE??

Med knappen ON/AUTO/OFF kan du lokalstyra termosten:
Ett tryck
Två tryck
Tre tryck

Fast på
Termostat till, ej aktiv (värme av )
Termostat till, aktiv ( värme på )
Automatik av

Fast gult sken
Kort gul blink
Lång gul blink
Släckt

Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum Boðtækni í síma 554 0500

Efter tre tryck på knappen börjar den om från början igen.
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