
Allmän Information om LarmNet till tekniker

Från och med Februari 2021 slutar vi att supporta LarmNet version 1!

För att vi ska kunna hjälpa dig på ett bra sätt på supporten måste din anläggning vara
av version 2 typ med 2.118 prom eller senare. Vi förutsätter att du som ringer kontrollerat
detta, innan du ringer. Du riskerar annars att få fel svar på dina frågor. Det finns en rad
funktioner som saknas eller fungerar på annat sätt både  i version 1 och i tidiga version 2
prom (före 2.118). Vi har idag ingen på Extronic som fullt ut kan supporta detta.
Vi har också märkt att man ibland ersätter ett skadat version 1 kort med ett begagnat
version 1 kort istället för att uppdatera. Oftast är dessa begagnade kort behäftade
med en hel del okända fel vilket kan uppta tid för oss på supporten. Detta är en annan
anledning till att vi nu stänger support för version 1.
Du kommer här att få information, samt svar på de vanligaste frågorna kring detta, bland
annat hur du skiljer på version 1 och version 2. Vi får många frågor  om vad man kan göra
via manöverpanelen i LarmNet. Vi har samlat detta i ett speciellt dokument. Generellt
sett ska man alltid ha med sig en dator när man ska åka ut på service till en LarmNet,
eftersom en LarmNet kan fungera väldigt olika beroende på hur den är programmerad.
Om vi på supporten inte kan få svar på våra frågor om hur centralen är programmerad får vi
svårt att kunna hjälpa dig.

Bakgrund

LarmNet version 1 och version 2 är 2 olika generationer av samma system, där
underenheter och manöverpaneler till viss del är kompatibla mellan systemen. Version 1
tillverkades mellan 1997 och 2006. Version 2 kom 2007 och tillverkades fram till 2010 med
analog nätdel och samma 17V trafo som version 1. 2010 kom nya switchade nätdelar med
24V transformator, för att uppfylla nya regelverkskrav. Den analoga nätdelen i version 1 och
tidiga version 2 har idag efter sina 15-20 år, nått maximal livslängd. Överhettad kylfläns, täta
batteribyten eller konstiga spänningsfall brukar vara en indikation på att något är fel. I vissa
fall kan t.o.m programmerad data  raderas. Larmsändaren i version 1 är inte heller
kompatibel med SIA 3. Eftersom larmcentralerna kontinuerligt uppdaterar sina mjukvaror,
kan detta medföra att en version 1 central utan förvarning kan stå utan larmöverföring.
Givetvis kan du göra enklare underhåll av en gammal anläggning själv, även om vi inte kan
supporta dig. Vi vill dock starkt råda till att på sikt uppdatera dessa anläggningar, då vi sett
att tekniker fått lägga ned mycket tid på konstiga fel där det blir svårt att debitera slutkunden.

Innan du kopplar upp dig
● Ta reda på om du har en version 1 eller version 2 central
● Ta reda på vilket prom som sitter i centralen.
● Gamla prom medför en risk för total radering av programmerad data, om

uppkopplingen bryts vid skrivning till centralen. Detta gäller alla version 1 prom utom
det sista som heter V1.30R, och version 2 prom före 2.118.

● Vi avråder starkt från uppkoppling innan du uppdaterat promet.



Vikten av backup om en Centralapparat går sönder
Allmänt:
Vi vill råda er till att lagra backup på programmeringen för de anläggningar ni sköter. Detta
bör göras centralt på en server. Inläsning av data bör göras kontinuerligt  i samband med
service och underhåll ute på era anläggningar. Vi vill också råda er att spara teknik kod och
er egen användarkod på detta sätt. Det finns ingen möjlighet att låsa upp en central om ni
förlorat koderna, Centralen måste då raderas och programmeras upp på nytt. Detta Kan bli
mycket tidsödande om backup saknas och anläggningen är stor.

Version 2. Om en central av version 2 går sönder kan man i bästa fall bara flytta över
ee-promen och vara igång med en ny centralapparat mycket snabbt. Efter brand eller
åsknedslag kanske detta inte fungerar. Det är då viktigt att ha en backup som är fullständig
och kompatibel med dagens centraler. En hemläsning av data från en LarmNet version 2
med 2.118 prom ger en kompatibel backup, som dessutom innehåller alla
användarkoder i krypterad form.
Observera att en backup som är hemläst med V2 prom före 2.118 inte är kompatibel med
dagens prom och den saknar för övrigt backup av användarkoder..

Version 1
Vi rekommenderar starkt att konvertera era version 1 anläggningar medans de
fortfarande fungerar till version 2 och sedan direkt ta en säkerhetsbackup.
Det finns inga nya centralkort till version 1 att köpa, och manöverpanelen som vi idag
säljer är inte fullt ut kompatibel med version 1.
Det förekommer en hel del begagnade centralkort men dessa är oftast behäftade med
diverse okända fel, och blir bara en tillfällig lösning. En backup som är inläst ifrån ett version
1 kort saknar användarkoder och kan inte heller användas direkt vid en konvertering. Data
måste i så fall först läsas in ned i en fungerande V1 central och därifrån in i den så kallade
konverteringsmallen. Ett fungerande V1 kort kan i nödfall lånas från oss för detta ändamål.
Kunden riskerar dock att bli utan larm en länge tid innan man får ordning på allt, därför
rekommenderar vi att göra konverteringen innan centralen ger upp.



LarmNet version 1

Hur tar jag reda på om en anläggning är av version 1 eller 2 typ?

A) Du kan se det redan innan du åker ut, om du tittar i datorn beroende på vilken mall
som används.
Står det (V1.30) så är det “version-1” och är det (2.10) så är det “version-2”.

B) På plats kan du se det i manöverpanelen bakom teknik koden i läge “TAG MENY”:
Står det version 1,30(X) så det “version-1” och står det 2.XXX är det ”version-2”.
X symboliserar här att det som står efter är ovidkommande.

C) Du kan se det direkt i centralen genom att Läsa på det avlånga promet.
För 1.30(X) så det “version-1” och står det 2.XXX är det “version-2”.

Är det samma mjukvara d.v.s prom i “version-1” och “version-2”
Svar: Nej

Vad gör jag med mina gamla version 1 anläggningar?

Svar: Dessa kan enkelt konverteras till “version-2”, det är endast huvudcentralen och
transformatorn till denna som behöver bytas.
Konverteringsförfarandet finns beskrivet i manualen steg för steg, men går i princip ut
på att man läser hem programmeringen från V1 centralen i en speciell mall som
sedan kan läsas in (konverteras) till en V2 central.
Mycket viktigt är att du har promet med den senaste mjukvaran för V1 centralen då
du läser ut data. Detta säkerställer att data utläses korrekt Detta prom heter V.130R
och finns att köpa hos oss.
Givetvis supportar vi dig med själva konverteringen om du behöver hjälp.



LarmNet version 2

Hur kontrollerar jag vilken mjukvara (prom version) jag har i centralen?

Följande kan du göra innan du åker ut:

A) Börja med att titta i programmerings mallen innan du åker ut
Titta under “ system konfig /antal UC” om programvaran är nyare än 2.118 skrivs
versionen ut i klartext på både CA och undercentraler, du får scrolla ned lite för att se
den. Om inget syns har du 2.118 eller äldre prom.

B) Ta reda på när anläggningen är gjord, är den gjord efter 2012 så har du ett 2.118
prom och då är allt ok.

Följande gör du på plats:

C) På plats kan du se det i manöverpanelen bakom teknik koden i läge tag meny:
Du kan också se det direkt i centralen genom att Läsa på det avlånga promet.



Fungerar gamla manöverpaneler och undercentraler som suttit i en V1 anläggning
efter konvertering till version 2?
Svar: Ja

Hur uppdaterar jag mjukvaran i en “version-2” anläggning?

Svar: Det är enkelt och tar cirka 5 minuter.
1) Du köper ett prom hos oss. Det bästa är att alltid ha minst 1 liggande i bilen.
2) Du behöver inte läsa hem någon särskild backup, ingen programmerad data

eller koder riskerar att försvinna. På plats gör du anläggningen strömlös och
tar ur det gamla promet.

3) Det nya promet har legat i ett rör och benen är vinklade mer än 45 grader.
Lägg därför promet med sidan mot en bordskant och tryck lätt så att benen på
båda sidor får 45 graders vinkel. Nu är det enkelt att sätta i promet.

4) Slå på strömmen. Kontrollera att anläggningen startar upp.
Uppdateringen är KLAR

Hur uppdaterar jag mjukvaran i en “version-2” anläggning med 2.0 prom?

Svar: På samma sätt som vid uppdatering av senare prom.
Det finns inget du behöver läsa hem eller spara undan innan en uppdatering.
Din programmering påverkas inte av att du uppdaterar mjukvaran.
2.0 prom är extra viktiga att bli av med eftersom dessa bara kan läsas hem i en
gammal mall, vilket medför att man inte har en backup som är up to date om
centralen skulle rasa. Viktigt är därför att läsa hem programmeringen i en ny mall
direkt efter uppdateringen, så du får en backup.



Nya manöverpanelen

Fungerar den nya talande manöverpanelen RS610T tillsammans med gamla
manöverpaneler?

Svar: Ja

Fungerar den nya talande RS610T i alla anläggningar?

Svar: Den fungerar fullt ut i alla V2 centraler förutsatt att man har det nya 2.130
promet.
Den nya manöverpanelen rekommenderas ej till V1.
Vissa grundläggande funktioner kommer dock att erhållas.

Följande kommer dock inte att fungera:
● Lysdioderna i den nya manöverpanelen för tillkopplingsindikering

(STATUS, samt system fels indikeringen (FEL) kommer inte att fungera.
● Talet kommer endast att fungera i samband med förlarm.
● Slår du en felaktig kod får du ingen information om att den är felaktig.
● Systemåterställning genom att skifta eeprom 1&7 kräver att en gammal

manöverpanel är ansluten.



Promversion

EXEMPEL:Prom version 2
V2=Programvara för centralapparater med hårdvara av version 2.
115= Version (innehållande vissa funktioner)
M=Revision (uppdatering) av denna version.

EXEMPEL:Prom version 1

OBS! Minnesarean rent fysiskt skiljer sig också åt mellan version 1 & 2 prom, så de
är inte på något sätt kompatibla även om antalet ben och de fysiska måtten
överensstämmer



Centralens tillverkningsår
Version 2:Tillverkas från 2007 fram till idag (Mellan 2007 och 2010) tillverkad
med analog nätdel och 17 V trafo,, därefter switchad nätdel och 24V.
Information om tillverkningsår finns på processorns etiketten. FP = Tillverkare
6119 = Serienummer
1406 = Tillverkningsdatum 2014 vecka 6

Version 1:Tillverkad mellan 1995 och 2006
1945=Serienummer
0343=Tillverkningsdatum 2003 vecka 43



Problem vid anslutning mot dator

• Kontrollera vilken virtuell kommunikationsport USB konvertern ligger på. Detta gör du i
enhetshanteraren i datorn.

• Ligger konvertern på en port som är högre än åtta kan den ej användas av prom writer.
• Kontrollera att du har installerat en drivrutin för USB konvertern.

Drivrutin kan du annars ladda ner från vår hemsida: Hittas under????
• Starta prom Writer.

Kontrollera att du har den senaste versionen av  prom Writer programmet
Prom Writer är själva skal programmet, som hanterar databasen, med kund
konfigureringar. Prom Writers version finns i denna lilla ruta som visas omedelbart efter
att man klickat på programikonen. Senaste version heter 5.09-7

• Under inställningar, kommer ett antal möjliga kommunikationsportar upp, välj den port
som tillhör konvertern.

• Öppna centralapparaten för programmering:Detta görs enligt följande:
Slå din användarkod
Stega fram till “öppna förprogrammering”
Slå din teknik kod
Välj 2 lokal programmering
Om du inte vill stänga av databussarna under programmeringen>Tryck avbryt
När du väl är inne under “TAG MENY” trycker du 9*A

• Tänk på att i vissa versioner av V1.30 ligger centralapparaten öppen endast i 30
sekunder.

• Om centralapparaten är upptagen med larmsändning kommer den ej att kunna nås för
programmering.

• Välj att läsa prom.

Ska vi ha detta kvar???

Om meddelandet ”Kommunikationsporten kan ej öppnas” kommer upp, kontrollera så att
inget annat PC-program upptar porten. Eventuellt kan vissa datorladdare störa överföringen,
prova med att bara köra datorn på batteri. Vid användning av windows 7&8 kan ibland
operativsystemet backa upp filer under app/data. Detta kan skapa korrupta filer och störa
promwriter. Sök reda på om katalogen ”files” finns på flera ställen i din dator, och radera
dessa i så fall. Alternativt döp om hela din LarmNet-katalog från LarmNet 6000 till LarmNet
6000_2.



Installation av ny Prom Writer

Prom Writers installationsfil hittar du i vår webshop.
OBS! du måste logga in för att kunna se den.
Gå sedan in under LarmNet/ filer och program och välj.
“Prom Writer för installatör 5-09-7”


