Indkodning når der ringes til vagtcentral der anvender IBS protokol
Tilslut programmeringstelefon
Tilslut 230 VAC
Tryk og hold Reset knappen indtil der høres 3 bip
Aktiver programmeringstelefon
Afbryd toner med tryk på # tasten
Indkod ID nummer:………………………………………………*0 <ID nummer> #
Indkod Alarmnummer:……………...…………..………*1 <Telefonnummer> **2 #

Elevatoralarm
TSA5100
AutoDial

Indkod Baggrundsopkaldsnummer:………………...…..*5 <Telefonnummer> **1 #
Afslut programmering med aktivering af baggrundsopkald:………………………**#
(TSA5100 AutoDial ringer efter ca. 10 sekunder op med et test opkald)
Fjern Programmeringstelefon.
Aktiver nødtrykket i kabinen for at teste alarmopkald og 2-vejstale.

Indkodning når der ringes til vagtcentral der anvender ABP protokol
Tilslut programmeringstelefon
Tilslut 230 VAC
Tryk og hold Reset knappen indtil der høres 3 bip
Aktiver programmeringstelefon
Afbryd toner med tryk på # tasten
Indkod ID nummer:………………………………………………*0 <ID nummer> #

PSTN

Indkod Alarmnummer:……………...…………..………*1 <Telefonnummer> **1 #
Indkod Baggrundsopkaldsnummer:………………...…..*5 <Telefonnummer> **1 #
Afslut programmering med aktivering af baggrundsopkald:………………………**#
(TSA5100 AutoDial ringer efter ca. 10 sekunder op med et test opkald)
Fjern Programmeringstelefon.
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Aktiver nødtrykket i kabinen for at teste alarmopkald og 2-vejstale.
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Oversigt

Forbindelser


Tilslut mikrofonen til mini Jack stikket for forsiden af TSA5100 (se figur 1).



Forbind telefonlinjen til klemme 1 og 2 på klemrækken (se figur 3).



Forbind programmeringsenhed (telefon eller DTI1500) til klemme 3 og 4 på
klemrækken (se figur 3).



Forbind kabinens nødtryk til klemme 5 og 6 på klemrækken (se figur 3).



Forbind evt. lydgiver (sirene/klokke) til klemme 11 og 12 på klemrækken,
bemærk at der kræves ekstern strømforsyning (se figur 3).



Forbind evt. nødlys til klemme 13 og 14 på klemrækken (se figur 3).

Figur 1: TSA5100 Autodial set forfra
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Figur 2: TSA5100 Autodial set bagfra
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