QUICK GUIDE, ALARM INPUT
ALARM OPSÆTNING WT-1011

1.

Indsæt simkort i enheden (husk ingen pin kode, og alle 3G funktioner deaktiveret fra udbyderen, dette er
gjordt på TDC kort fra os.)

5.1

Programmering af Administrator Numrer

2. Programmering af Administrator numrer (dem der kan sende kommandoer og modtage alarmer fra
enheden)
Kommando for at tilføje en Adminstrator *TELn#xxxxxxxx (husk altid store bogstaver) xxxx= administrator
numrerene. n = Administrator 1-8
F.eks man vil sætte 12345678 som Administrator 1, så skal man sende følgende SMS:
*TEL1#12345678 derefter vil man få en SMS retur der ser sådan ud #TEL1=12345678
Man kan tilføje op til 8 numrer.
5.5.1
3.

Slå indgangene til

Først skal man slå indgangene til, det gøres med kommandoen *CTR1#1 og *CTR2#1
(CTRn#m n=indgang 1 eller 2, m=1 on, 2 off) Retur besked #INCTR1=ON

5.5.1

Vælg function for indgangen

4. For at modtage SMS ved input på enheden skal man vælge en funktion for indgangen.
Indgang 1 har kun 2 funktioner, Funktion 1 så virker den kun som pulstæller, I Funktion 2 vil den virke som
pulstæller samt sende en SMS så snart indgangen får signal, samt sende en SMS når signalet forsvinder fra
indgangen igen.
For at stille indgang 1 til Funktion 2 sendes følgende kommando *CTC1#2
For Input 2 er der 8 forskellige Funktioner, for bare at modtage en SMS når indgangen er trigget skal man
vælge funktion 7 og hvis man vil have SMS når den bliver trigget og mister signalet igen skal man vælge
funktion 8. (*CTC2#7 / *CTC2#8)
Retur SMS for *CTC1#2 vil være #CTC1=<2>
For yderligere om Funktioner, se i manual under pkt. 5.5.1

5.5.3

Programmering af alarm tekster

5. SMS ved input triggered *STR1#xxxxxx (f.eks. man vil have den til at sende en SMS der sige alarm hus Y
*STR1#alarm hus Y
For alarm tekst ved signal tilbage til normal er kommandoen *STO1#xxxxxxx (F.eks. alarm hus Y off
STO1#alarm hus Y off ).
Det er de tekst strenge man vil modtage når en indgange får signal eller mister signal.

5.5.2

Programmering af modtagerer af alarm beskeder

6. Programmering af hvem der skal have alarm beskeder.
Der er op til 8 administratorer som kan få beskeder.
Kommandoen er *RERn#xxxxxxxx
n = input nr.
Xxxxxxxx = administratorene (1 -8)
Hvis man vil have at administrator 1, 2 og 3 får 1 SMS når input 1 er triggered sender man følgende
kommando *RER1#11100000 (1 står for 1 SMS og 0 for ingen SMS.
Man kan skrive 0 til 9, for 0 til 9 SMSer ved alarm)
Retur SMS #RER2=11100000
Ydeligere kommandoer som kan have interesse under input, er *DLYn#xxxxx som angiver forsinkelse på indgangene i 1/10 sekunder. Se
PKT. 5.5.7.
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