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01 Automatiskt bortkopplad sektion visas ej i manöverpanelens logg.
Manöverpanelens logg visar endast att det blivit en automatisk bortkoppling av någon
sektion, för att se vilken sektion som avses måste logg läsas via dator.

02 En sektion som bortkopplas automatiskt under 2 tillkopplingar i rad, genererar ej
felaktig tillkoppling.
En sektion som är påverkad vid tillkoppling ögonblicket generar förlängd och felaktig
tillkoppling och sektionens adress visas i displayen, men om sektionen fortsätter att vara
påverkad även under nästa tillkoppling, så genereras ingen felaktig tillkoppling, tiden
förlängs inte och sektionens adress visas inte, dock visas texten “AUT BORTK.ADRESS
FINNS” och summern i manöverpanelen piper under hela till kopplingen.

03 Felaktig tillkoppling utan synbar orsak
Detta ställs felaktigt ut utan att visning,vid kortvariga TELEFEL som ej hinner registreras i
logg eller under okvitterade larm. Orsaken är kortvariga TELEFEL eller GSM fel som fastnar
i larm minnet om felet ställs ut under tillkopplingstid. Endast RESET kan få bort felet.

04 Hotkod med höjning av sista siffran vid frånslag fungerar ej
Rättat i 2.130 och 2.120 prom.

05 Omedelbart larm, om man vid inpassering trycker KOD+TILL, istället för FRÅN.
Rättat i 2.130, men man måste dock koppla från 2 gänger om man gör detta fel i 2.130.

06 GSM LÅG NIVÅ återställs ej automatiskt. Då låg nivå ställs ut på GSM signal, återgår
detta ej trots full signalstyrka, det går endast att återställa genom reset av centralen.

07 Tidsmässiga hål i loggen Felet beror på att loggen, slutar att läsas så fort en
felregistrerad händelse hittas. Loggen finns egentligen där, men de delar som ligger efter
den korrupta registreringen kan ej utläsas.
Fenomenet är relativt sällsynt och kan även ha naturlig orsak.D.V.S att det varit så lång
mellan logga läsningarna att äldre händelser i minnet börjat skrivas över.

08 Användarmall:Totalradering av CA vid användning avnvändarmall
Vid programmering med användarmall ska endast 2.130R0E och den nya användarmallen
som finns för nedladdning i webshopen användas.

10 Kontrolluppringning genererar SMS med texten KOMFEL MP OK
Då kontroll uppringning används, och även sms är aktiverade, fås ett sms i samband med
varje tillkoppling med texten “KOMFEL MP OK”



11 Automatisk visning av sabotage fungerar ej på område 5 och 6.

12 Visning av UNDER TILLKOPPLING fungerar ej i MP med höga adresser: DIsplay
visningen “UNDER TILLKOPPLING” fungerar inte på ett bra sätt vid MP med högre
adresser. Detta gäller bara den text som ska visas under extra aktiveringstid. Texten kommer
upp, men det kan ta ända upp till 30 sekunder. Detta blir bara ett problem om den extra
aktiveringstiden är inställd på under 1 minut.

13 Återkommande kommunikationsfel som kommer och går under dagtid
På ett fåtal stora anläggningar med mycket rörelse dagtid (Skolor) har problem uppstått med
återkommande kommunikationsfel. Detta uppstår för att systemet blir upptaget med att
hantera alla händelser som uppstår vid all rörelse i objektet dagtid. Detta har ingen praktisk
betydelse för anläggningens funktion i tillkopplat läge, men i vissa fall kan manöverpanelen
pipa störande och uppdatering till 2.130R0E rekommenderas då.

14 Manöverpanelen piper ända upp till 1,5 minuter.
Detta är ett mycket ovanligt fenomen, men har följande orsak:
Fenomenet uppträder endast då automatisk visning av larm och sab är påslagen.
Fenomenet uppträder då det finns många larm och sab aktiverade samtidigt som något
systemfel. Systemfel pipet sänds ut och släcks via sk.broadcast, och om det kommer mycket
texter till MP, via automatiska visningen kan dessa slå undan tystningen av summern.
Manöverpanelen tajmar dock själv ut pipet efter 1,5 min.

15 Locksabben får områdestillhörighet även från 24-timmarsområden
Om “sabotage tillkopplad” är ikryssad på sirenutgång, kan det bli en överaskning här!
Då  det helt plötsligt tjuter då man öppnar locket trots att anläggningen är i frånkopplat läge.
Det räcker då inte med att frånkoppla för att tysta larmdonen, utan först när larmet kvitteras
tystnar larmdonen. Detta gäller dock bara om det finns 24 timmars sektioner på
centralapparaten, eller någon UC.

16.Larm vid tillkoppling med okvitterat systemsab
Även om det inte finns 24-timmars sektioner kan det uppstå ett annat scenario.
Om ett okvitterat systemsab finns vid TILLKOPPLING orsakar detta att larmdonen aktiveras.
Dock överförs inga larm.
Enklast att komma runt detta är att kryssa ur funktionen sabotage tillkopplad, eller uppdatera
promet.

17.Larmöverföring av sabotage från manöverpanelens ingångar
fungerar ej.

18.Hotkod fungerar ej om om sista siffran i koden är ojämn.

19.En sektion som ligger konstant påverkad under tillkoppling kan trots det generera
att indikering som växlar mellan “OK” och “FEL”.



20.Trots att en felaktig sektion bortkopplas kan det i vissa fall ges indikering om att
tillkoppling utförts OK. Då finns inte heller någon felaktig tillkoppling i logg.

21. Om D1 TiLLKOPPLAD kryssas i för ett 24-timmars område kommer det att stå
TILLKOPPLAD hela tiden i MP. Detta är en logisk följd, men 24-timmars områden kan inte
påverka denna text i senare prom.

22.Utgång Aktiverad av A-LARM ska återgå efter en fast tid på 4 minuter
Detta fungerar inte. Utgången återgår aldrig, utan man tvingas till reset av CA.
Funtionen används för att trigga extern uppringare.


