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1 Säkerhet
1.1

Målgrupp
Instruktionerna i denna dokumentation är avsedda för följande målgrupp:

1.2
1.2.1

Målgrupp

Kvalifikationer

Arbetsuppgift

Produktstatus

Slutanvändare

Instruktion av
tekniska specialister
erfordras.

Utför endast
procedurerna för
korrekt drift av
produkten.

Produkten är redan
installerad och
konfigurerad.

Allmänna säkerhetsföreskrifter
Allmän information




Spara detta dokument som referens.
Detta dokument ska alltid följa med produkten.
Ta också hänsyn till eventuella landsspecifika, lokala säkerhetsstandarder och
föreskrifter beträffande projektplanering, drift och kassering av produkten.

Ansvarsfriskrivning


1.2.2

Gör inga ändringar eller modifieringar av utrustningen om de inte uttryckligen
nämns i denna handbok och är godkända av tillverkaren.

Transport
Skada på enhet under transport



1.2.3

Behåll emballagematerialet för framtida transporter.
Utsätt inte utrustningen för mekanisk vibration eller stötar.

Drift
Farlig situation på grund av falsklarm



1.2.4

Meddela alla berörda parter och assistansgivande myndigheter innan du testar
systemet.
För att undvika panik bör du informera alla som befinner sig på platsen innan
du testar larmutrustning.

Service och underhåll
Risk för elektrisk stöt vid underhållsarbete


Underhållsarbete får endast utföras av utbildade servicetekniker.

Risk för elektrisk stöt vid rengöring


Använd inga rengöringsvätskor eller -sprejer som innehåller alkohol eller
ammoniak.
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Säkerhet
Varningsmarkeringarnas innebörd

1.3

1.4

Varningsmarkeringarnas innebörd
Signalord

Typ av risk

FARA

Risk för dödsfall eller svår kroppsskada.

VARNING

Risk för dödsfall eller svår kroppsskada.

FÖRSIKTIGHET

Risk för utrustningsskada eller mindre
allvarlig kroppsskada.

VIKTIGT

Risk för funktionsfel.

Varningssymbolernas betydelse
VARNING
Varning för farligt område

VARNING
Varning för farlig elektrisk spänning

4
Vanderbilt

A6V10343791
01.10.2015

Direktiv och standarder
EU-direktiv

2

2 Direktiv och standarder
2.1

EU-direktiv
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU-direktiven 2004/108/EEG “Direktivet om
elektromagnetisk kompatibilitet”, 2006/95/EC “Lågspänningsdirektivet”, och
1999/5/EC Direktivet för radio och teleterminalutrustning (R&TTE). EUdeklarationen om överensstämmelse finns tillgänglig för ansvarig myndighet på:
http://pcd.vanderbiltindustries.com/doc/SPC

EU-direktiv 2004/108/EEG om elektromagnetisk kompatibilitet
Att produkten uppfyller EU-direktiv 2004/108/EEG har kontrollerats genom test
enligt följande standarder:
EMC-utstrålning

EN 55022 klass B

EMC-immunitet

EN 50130-4

EU-direktiv 2006/95/EEG Lågspänningsdirektiv
Att produkten uppfyller EU-direktiv 2006/95/EG har kontrollerats genom test enligt
följande standard:
Säkerhet

EN 60950-1
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Inledning

3 Inledning
IPAW8-10 trådlöst personlarm (WPA) är en panikenhet med tre konfigurerbara
knappar, som fästs på bältet.
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4 Knappar och indikatorer för WPA

Knapp/lysdiod

Beskrivning

1

Vänster knapp - Grön

Programmerbar sändningsknapp som kan
konfigureras till att användas ensam eller i
kombination med andra knappar för att aktivera
en tilldelad funktion (t.ex. panik, överfall,
misstanke, händelse).
När en kombination används måste dessa
knappar tryckas ned samtidigt i två sekunder för
att aktivera funktionen.

2

Övre knapp - Gul

Programmerbar sändningsknapp som fungerar
ungefär som den gröna knappen. Aktiverar en
tilldelad funktion (t.ex. bråk, överfall, misstanke
och händelse).

3

Sändningsindikator (lysdiod)

Tänds vid knappnedtryckningar under
sändningar.

4

Höger knapp röd

Programmerbar sändningsknapp som fungerar
ungefär som den gröna knappen. Aktiverar en
tilldelad funktion (t.ex. bråk, överfall, misstanke
och händelse).
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Knappar och indikatorer för WPA

OBSERVERA
Fråga din installatör vilka funktioner som ställts in för enheten under
installationen.
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5 Kontroll av status för en WPA
1. Logga in på SPC-webbläsaren.
2. Välj Status -> WPA.
 En lista över alla WPA:er som har registrerats i systemet visas med sin
aktuella status.

3. Klicka på knappen Uppdatera för att uppdatera WPA-statusskärmen.
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Visa WPA-händelser

6 Visa WPA-händelser
1. Logga in på SPC-webbläsaren.
2. Välj Logg -> WPA-logg.
 En lista över alla WPA-händelser visas med datum och klockslag.
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7 Testa en WPA
För att utföra ett WPA-test via manöverpanelen, måste installatören ha registrerat
WPA:n.
1. Skrolla till TEST > WPA-TEST.
2. Tryck på VÄLJ.
 Manöverpanelskärmen blinkar AKTIVERA WPA.
3. Tryck och håll ned samtliga 3 knappar på WPA:n.
 Lysdioden på WPA:n tänds.
 Sändar-ID, status och signalstyrka för WPA visas på manöverpanelen.
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Återställning av WPA-larm
Återställning av WPA-larm via en standardmanöverpanel

8 Återställning av WPA-larm
8.1

Återställning av WPA-larm via en
standardmanöverpanel
OBSERVERA
WPA-larm kan endast återställas via manöverpanelen om attributet Misstanke
ljudlarm är inställt i systeminställningar. Om detta attribut är inställt,
vidarebefordras alla WPA-larm till larmövervakningscentrat och inga
larmindikationer är varken synliga eller hörbara på manöverpanelen.
WPA-larm indikeras på manöverpanelen med en blinkande gul varningslysdiod och
genom aktivering av summern. Manöverpanelen indikerar varningstillståndets plats
och karaktär.
Möjligheten för en användare att återställa varningar beror på hur säkerhetsgraden
ställts in i systemet (enligt standarder). Användare kan begränsas från att använda
funktionen Återställ om en installatör väljer att inte välja Återställ i menyn för
användarbehörighet för vissa användare.
Ett varningstillstånd visas på displayen bara när systemet är FRÅNKOPPLAT.
Om systemet är TILLKOPPLAT när ett varningstillstånd inträffar, ger
manöverpanelen ingen indikation på detta varningstillstånd förrän när systemet
FRÅNKOPPLAS.
För att återställa ett varningstillstånd som utlösts av en WPA:
1. Ange en giltig användarkod på manöverpanelen.
 Meddelandet ÅTERSTÄLLA LARM? visas.
2. Välj alternativet ÅTERSTÄLL (höger funktionsknapp).
 Ett BRÅK-, MISSTANKES- eller ÖVERFALLS-meddelande med namnet på
WPA:n som orsakade larmet visas på den översta raden.
3. Tryck på höger menytangent för att återställa varningen.
 Meddelandet ALLA FEL ÅTERSTÄLLDA visas.
 Den blinkande varningslampan släcks.

8.2

Återställning av WPA-larm via en
komfortmanöverpanel
WPA-larm kan endast återställas via manöverpanelen om attributet Misstanke
ljudlarm är inställt i systeminställningar. Om detta attribut är inställt, vidarebefordras
alla WPA-larm till larmövervakningscentrat och inga larmindikationer är varken
synliga eller hörbara på manöverpanelen.
WPA-larm indikeras på komfortmanöverpanelen med en blinkande gul
varningslysdiod och genom aktivering av summern.
För att återställa ett varningstillstånd som utlösts av en WPA:
1. Ange en giltig användarkod på manöverpanelen.
 LARM-meddelandet visas med en blinkande larmsymbol och blinkande
lysdiod.
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2. Tryck på sofkey-tangenten under den blinkande larmsymbolen.
 Ett BRÅK-, MISSTANKES- eller ÖVERFALLS-larmmeddelande med
namnet på WPA:n som orsakade larmet visas.
 Om larmet kan återställas, visas följande larmsymbol.

3. Tryck på funktionstangenten under symbolen för att återställa larmet.
Om larmet inte kan återställas, visas följande larmsymbol.

!!

Var vänlig kontakta din installatör om denna symbol visas.
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