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1. INLEDNING 
PowerMaster®är ett PowerG-aktiverat allt-i-ett-system för trygghet, brand och säkerhetssystem. PowerMaster stöder 
avancerade applikationer och Visonics PowerG™ tvåvägs, Time Division Multiple Access (TDMA) och Frequency 
Hopping Spread Spectrum (FHSS) trådlös teknik. Detta erbjuder oöverträffad trådlös stabilitet, bättre räckvidd och lång 
batteritid. Det är en perfekt och användarvänlig lösning både för övervakningstjänsteleverantörer och professionella 
installatörer. 
Systemet består av PowerMaster-33 G2 kontrollpanel som fungerar tillsammans med en trådlös knappsatsdisplay (KP-
250 PG2). Kontrollpanelen rymmer alla styrkretsar och driftprogramvara för ett programmerbart 64-sektions 
larmsystem, medan knappsatsdisplayen möjliggör för installatören och användaren att ange sina kommandon, och 
tillhandahåller visuell och hörbar återkoppling. PowerMaster-33 G2 kontrollpanel har dubbel konfigurationssökväg: IP 
via Ethernet till gateway i kundens lokaler, och cellulärt modem (2G eller 3G). Rapporteringen sker genom IP primärt 
och mobilmodem sekundärt. 
Beroende på vilken konfiguration du behöver kan en av följande moduler installeras på PowerMaster-33 G2: 

 ioXpander-2x1 – intern kabelexpandermodul 
Denna konfiguration tillåter PowerMaster-33 kontrollpanel för att driva två ytterligare trådbundna 
sektioner, trådbundna sirener, talbox och en PGM. 

 ioXpander-8 – intern kabelexpandermodul 
Denna konfiguration tillåter PowerMaster-33 kontrollpanel att driva ytterligare åtta 
programmerbara trådbundna ingångar/utgångar (sektioner eller PGMs) och ett kablat 
talboxgränssnitt. 

I följande tabell jämförs egenskaperna hos ioXpander-2x1 och ioXpander-8-modulen: 
 

Externa anslutningar Expandermodul 

ioXpander-2x1 ioXpander-8 

Mikrofoningång Differential Differential 

Högtalarutgång Differential Differential 

12v utgångsström 450 mA max 450 mA max 

Sektioner (ingångar) 2 8 

PGMs (utgångar) 2 

 

Denna handbok avser PowerMaster-33 G2 v19.4 och senare. De senaste manualerna kan hämtas från 
Visonics webbplats http://www.visonic.com.. 

Obs: "Pmaster" används som en förkortning för "PowerMaster". 
Systemet levereras med 3 bruksanvisningar: 
 PowerMaster-33 G2 installatörshandbok (denna handbok) – för användning av systeminstallatören vid 

systemets installation. 
 KP-250 PG2 installatörshandbok – för användning av systeminstallatören vid installationen av 

KP-250 PG2 och konfigureringen av PowerMaster-33 G2. 
 KP-250 PG2 bruksanvisning – för användning av systeminstallatören vid systemets installation och 

konfiguration. Lämna över denna handbok till systemets huvudanvändare när installationen är klar. 

 
  

http://www.visonic.com/
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1.1Systemets funktioner 

I tabellen nedan listas funktionerna i PowerMaster-33 tillsammans med en beskrivning av respektive funktion och dess 
användning. 

Funktion Beskrivning Konfigurera och använda 

Visuell larmbekräftelse 
 

När PowerMaster-33 används tillsammans 
med Next CAM PG2 PIR-kamerasensor 
och mobil- eller IP-kommunikation kan den 
förse larmcentralen med klipp tagna i 
larmsituationer. Systemet skickar 
automatiskt klippen till larmcentralen vid 
inbrottslarm och, beroende på inställning, 
även vid brand och personliga nödlarm. 

1. Installera mobilkommunikation: se 
mobil modulinstallation (avsnitt 3.5) 

2. Konfigurera kamerainställningar: läs 
installationsanvisningarna för Next 
CAM PG2 

3. Aktivera brand- och personligt 

nödlarmbekräftelse: läs 
installatörsanvisningarna för KP-250 
PG2 avsnitt 3.6.6 Konfigurera 
rörelsekameror för videolarmbekräftelse 

Klipp på begäran från 
kameror 
 

PowerMaster-33 kan skicka bilder från 
Next CAM PG2-kameran på begäran från 
en PowerManage-fjärrserver. Bilderna tas 
på kommando från larmcentralen. För att 
skydda kundernas integritet kan systemet 
anpassas att endast aktivera "På begäran-
visning" i vissa systemlägen (Frånkoppla, 
Hemma, Borta) och även till ett visst 
tidsfönster efter en larmhändelse. 

1. Installera funktionen På begäran: läs 
installatörsanvisningarna för KP-250 
PG2 avsnitt 3.6.6 Konfigurera 
rörelsekameror för videolarmbekräftelse 

2. Begära och granska bilder: läs kapitel 
5 i användarhandboken för 
PowerManage, Visa och hantera 
händelser  

Enkel registrering PowerG-enheterna registreras från 
kontrollpanelen. För-registrering kan även 
genomföras genom att man matar in 
PowerG-enhetens ID-nummer och sedan 
aktiverar enheten i närheten av 
kontrollpanelen. 

Registrera och för-registrera enheter: 
läs installatörsanvisningarna för KP-250 
PG2 avsnitt 3.4.2 Lägga till nya trådlösa 
enheter eller trådanslutna detektorer 
 

Konfigurera enhet Enhetsparametrar och relaterat 
systembeteende kan konfigureras från KP-
250 PG2-knappsatsen eller från en 
fjärrenhet. 
Alla PowerG-enheter har sina egna 
inställningar. Konfigurera inställningarna 
via KP-250 PG2-knappsatsen, gå till 
menyn ENHETSINSTÄLLNINGAR. 

Konfigurera enheter från KP-250 PG2: 
läs installatörsanvisningarna för KP-250 
PG2, kapitel 3 Programmering, samt den 
enskilda enhetens 
installationsanvisningar. 
Konfigurera enheter från en annan 
plats: läs kapitel 3 i användarhandboken 
för PowerManage, Arbeta med centraler, 
samt kapitel 6 och 7 i användarhandboken 
för PC-programvara för 
fjärrprogrammering. 

Diagnostik för kontrollpanel 
och tillbehör 

Du kan funktionstesta samtliga trådlösa 
sensorer som används i det skyddade 
området och på så sätt samla in 
information om mottagen signalstyrka för 
var och en av sändarna och granska 
ackumulerade data efter testet. 

Diagnostisera och ta emot indikering 

på signalstyrka: läs 
installatörsanvisningarna för KP-250 PG2, 
avsnitt 3.9 Diagnostik. 
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Genomföra regelbundna 
tester 

Systemet bör testas minst en gång i 
veckan och efter ett larm. Testerna kan 
genomföras lokalt eller från en avlägsen 
plats (med hjälp av en icke-tekniskt kunnig 
person på platsen). 

Genomföra ett gångtest lokalt: läs 
installatörsanvisningarna för KP-250 PG2, 
avsnitt 4 Regelbundet test med 
installatörskod eller bruksanvisningen för 
KP-250 PG2, avsnitt 8 Regelbundet test 
med användarkod. 
Genomföra ett gångtest från en annan 

plats: läs kapitel 6 i användarhandboken 
för PC-programvara för 
fjärrprogrammering, 
Datainformationstabeller. 

Områden När funktionen områdesstyrning är 
aktiverad delas larmsystemet upp i olika 
områden som vart och ett fungerar som ett 
separat larmsystem. Områdesstyrning kan 
användas i installationer där det är mer 
praktiskt med delade säkerhetssystem, till 
exempel kontor i hemmet och 
lagerbyggnader.  

1. Aktivera områdesstyrning: läs 
installatörsanvisningarna för KP-250 
PG2, avsnitt 3.13 Områdesstyrning 

2. Programmera områdestilldelning för 

varje enhet: läs 
installatörsanvisningarna för KP-250 
PG2, avsnitt 3.4.2 Lägga till nya 
trådlösa enheter eller trådbundna 
detektorer 

Mer information om områdesstyrning: 
läs installatörsanvisningarna för KP-250 
PG2, BILAGA B. Arbeta med områden.  

Enhetskonfigureringsmallar Standardparametrarna med vilka en ny 
enhet registreras i systemet kan ställas in 
innan enheterna registreras. Denna 
standardmall sparar tid vid 
enhetskonfigurering. 

1. Definiera registreringsstandarder för 

enheter: läs installatörsanvisningarna 
för KP-250 PG2, avsnitt 3.4.7 Definiera 
standardkonfiguration för 
enhetsinställningar 

2. Registrera och för-registrera 
enheter: läs installatörsanvisningarna 
för KP-250 PG2, avsnitt 3.4.2 Lägga till 
nya trådlösa enheter eller trådanslutna 
detektorer 

SirenNet - distribuerad 
siren med hjälp av 
rökdetektorer 

Alla PowerG:s rökdetektorer kan fungera 
som sirener och utlösas vid alla 4 typer av 
larm i systemet: brand, gas, inbrott och 
översvämning. 

Aktivera och konfigurera SirenNet för 

varje rökdetektor: läs 
installationsanvisningarna för SMD-426 
PG2 / SMD-427 PG2. 

   

Trådbunden sirens uteffekt Kontrollpanelen kan styra en trådbunden 
siren och blixtljusenheter 

Installera och anslut trådbunden siren: 
läs avsnitt 3.8 Tillvald expandermodul 

Trådbundna zoner och 
programmerbara uteffekter 
(PGM) 

Kontrollpanelen har stöd för trådbundna 
detektorer och kan styra 
automatiseringsenheter med 
programmerbara trådbundna uteffekter. 

1. Anslut en trådbunden sektion eller 

PGM-enhet: läs avsnitt 3.4 Lägga till en 
trådbunden sektion och siren. 

2. Programmera den trådbundna 

sektionen: läs 
installatörsanvisningarna för KP-250 
PG2, avsnitt 3.4.2 Lägga till nya 
trådlösa enheter eller trådbundna 
detektorer 

3. Programmera PGM-uteffekters 
beteende: läs installatörsanvisningarna 
för KP-250 PG2, avsnitt 3.7 PGM-
uteffekt. 
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Rapportering till privata 
användare och/eller 
larmcentral via telefon, 
SMS och IP-
kommunikation 

PowerMaster-33-systemet kan 
programmeras att sända meddelanden om 
larm och andra händelser till 4 privata 
telefonprenumeranter via röst1 och även till 
4 mobiltelefonnummer för SMS, och 
rapportera dessa händelser till 
larmcentralen via SMS, PSTN eller IP-
kommunikation. 

Konfigurera meddelanden till privata 

telefoner: bruksanvisningen för KP-250 
PG2, läs kapitel 6, avsnitt B.12 
Programmera privat rapportering via 
telefon och SMS 
Konfigurera rapportering till 

larmcentralen: läs 
installatörsanvisningarna för KP-250 PG2, 
avsnitt 3.6.4 Konfigurera 
händelserapportering till larmcentraler 

Snabbinstallation med 
länkkvalitetsindikering 

Med PowerG-enheter finns det inget 
behov av att konsultera KP-250 PG2-
knappsatsen vid montering av en trådlös 
enhet eftersom PowerG-enheter har 
inbyggd länkkvalitetsindikering. Att välja 
monteringsplats görs snabbt och enkelt. 

Läs kapitel 2 Välja monteringsplats för 
information om hur du väljer plats för 
montering av trådlös enhet. 

Enhetssökare Hjälper dig att snabbt och enkelt identifiera 
den enhet som visas på LCD-skärmen på 
KP-250 PG2.  

Läsa mer om enhetssökaren: läs 
bruksanvisningen för KP-250 PG2, kapitel 
3 Till- och frånkoppling av systemet 
Använda enhetssökaren vid 
förbikoppling eller vid rensning av en 
förbikopplad sektion: läs 
bruksanvisningen för KP-250 PG2, kapitel 
6, avsnitt B.1 Ställa in schema för 
förbikoppling av sektion. 
Använda enhetssökaren när du utför 
det regelbundna testet: läs 
installatörsanvisningarna för KP-250 PG2, 
kapitel 4 Regelbundet test med 
installatörskod eller bruksanvisningen för 
KP-250 PG2, kapitel 8 Regelbundet test 
med användarkod. 

Väktarnyckelskåp PowerMaster-33 kan kontrollera ett skåp 
innehållande t.ex. nycklar som endast är 
åtkomliga för områdets vaktmästare eller 
larmcentralens väktare i händelse av ett 
larm. 

1. Anslut skåpet till panelen: läs avsnitt 
3.8 Montering av tillvald 
expandermodul, figur 3.8b 

2. Konfigurera nyckelskåpets 
sektionstyp till "Väktarsektion": läs 
installatörsanvisningarna för KP-250 
PG2, avsnitt 3.4.2 Lägga till nya 
trådlösa enheter eller trådbundna 
detektorer 

3. Installera väktarkod: läs 
installatörsanvisningarna för KP-250 
PG2, avsnitt 3.3 Ställa in 
installatörskoder 

Tillkopplingsknapp Externt system kan styra tillkoppling och 
frånkoppling av PowerMaster-33-systemet 

Anslut det externa systemets uteffekt 
till panelen: läs avsnitt 3.8 Montering av 
tillvald expandermodul, figur 3.8b 

                                                                    
1 Har stöd i specifika PowerMaster-33 G2-varianter (för mer information, kontakta din Visonic-representant). 
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Systemarkitektur: 

 

 

Säkerhetsdetektorer och sändare   Kontrollpanel och 
displayknappsats  Fjärrkontroller, knappsats 

och keyprox  

 

Next CAM PG2 
Rörelsedetektor 

med kamera  

 

Next CAM PG2 
Rörelsedetektor 

 

MC-302 PG2 

Magnetkontakt 

 

TOWER-30AM 

PG2 

Spegeldetektor 

  

 

 

 

PowerMaster-33 G2 

 

KP-250 PG2  

 

 

 
KF-234 PG2 

 
KF-235 PG2 

Tvåvägs-
fjärrkontroll 

 

KP-140 PG2 

Tvåvägs-
knappsats 

  

  

Trygghetsdetektorer   

 

KP-160 PG2  

 

SMD-426 PG2 

Rökdetektor  

 

SMD-427 PG2 
Rök- & 

värmedetektor 

 

TMD-560 PG2  
Temperaturdetektor 

  

 

GSD-441 PG2 
Gasdetektor (metan) 

 

GSD-442 PG2 

Kolmonoxiddetektor 

(CO) 

 

FLD-550 PG2  

Översvämmnings-

detektor 

  Sirener 

 

SR-730 PG2 
Utomhussiren 

 

SR-720 PG2 

Inomhussiren 
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2. VÄLJA MONTERINGSPLATSEN 
Följande punkter bör beaktas för att säkerställa bästa möjliga monteringsplats för PowerMaster-33-kontrollpanelen: 
 Platsen bör vara placerad ungefär i mitten av installationsplatsen mellan alla sändare, företrädesvis på en 

undangömd plats.  
 Placera i närheten av en växelströmkälla. 
 Placera i närheten av en telefonlinjeförbindelse om PSTN används. 
 Placera i närheten av en trådbunden hemmarouter Ethernet-anslutning om ett Ethernet-nätverk används. 
 Säkerställ att den mobila täckningen är god, om mobilmodul används. 
 Placera långt från trådlösa störningskällor som: 

o  Datorer eller andra elektroniska apparater, starkströmskablar, trådlösa telefoner, ljusdimmer osv. 
o  Stora metallföremål som metalldörrar och kylskåp. 

Obs! Ett avstånd på minst 1 meter (3 fot) rekommenderas. 
Observera följande vidmontering av trådlösa enheter: 
 Se till att signalens mottagningsnivå för varje enhet antingen är Stark eller God, men inte Svag. Om mottagningen 

för mobilmodulen är dålig, använd en extern mobilantenn. 
 Trådlösa magnetkontakter ska installeras i vertikalt läge och så högt upp som möjligt på fönster eller dörr. 
 Trådlösa PIR-detektorer ska installeras upprätta på den höjd som anges i installationsanvisningarna. 
 Repeaters ska placeras högt på väggen mitt emellan sändarna och kontrollpanelen. 
VARNING! För att överensstämma med exponeringsvillkoren från FCC och IC RF ska kontrollpanelen placeras på ett 
avstånd på minst 20 cm från alla personer under normal drift. Antennerna som används för denna produkt får inte 
placeras vid eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. 

Utrustning och anslutning i kundens lokaler 

 

A. Nätverksleverantörens faciliteter F. Larmuppringningsutrustning 
B. Telefonlinje G. Svarssystem 
C. Nätavgränsningspunkt H. Oanvänt RJ-11-uttag 
D. RJ-31X-uttag I. Fax 
E. Telefon J. Dator 
Obs: REN används för att avgöra antalet enheter som kan vara anslutna till en telefonlinje. För många REN på en telefonlinje kan 
orsaka att enheterna inte ringer vid ett inkommande samtal. I de flesta men inte alla områden ska antalet REN inte överstiga fem (5.0). 
För att fastställa antalet enheter som kan vara anslutna till en linje, enligt högsta antal REN, kontakta det lokala telefonbolaget. 

Anslutning till betalautomater från telefonbolag är förbjudet. Anslutning till grupptelefonlinjer är föremål för lokala avgifter. 

Installatören ska bekräfta linjetagning. Var uppmärksam på andra telefonlinjetjänster som till exempel DSL. Om det 
finns DSL på telefonlinjen måste du installera ett filter. DSL-larmfiltret av modellen Z-A431PJ31X som tillverkas av 
Excelsus Technologies, eller motsvarande, rekommenderas. Detta filter kopplas in i RJ-31X-uttaget och tillåter 
larmrapportering utan att bryta internetanslutningen. 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

E

E

H

J
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3. MONTERING AV POWERMASTER-33 G2 
Verktyg som behövs: Philips borr #2. 
Monteringsprocessen för PowerMaster-33 G2 visas i figur 3.1 - 3.10. 

3.1.1 PowerMaster-33 G2 ledningsdiagram med ioXpander-8-modul 

 
 

A. Platt kabel för 
expandermodul 

B. Trådbunden zon/ 
Terminalblock för 
specialsiren 

C. Batterikontakt D. Registreringsknapp 

E. Framdel F. Bakdel G. Terminalblock för 
ioXpander-8-
modulledningar 

H. Energiförsörjning  

I. Expandermodul 
ioXpander-8  

J. Strömkontakt K. Telefonledningskontakter L. Mobilmodul 

* eller extern strömförsörjningsenhet 
** eller Extern strömanslutning 
*** eller Terminalblock i nordamerikanska paneler 

Bild 3.1.1 – PowerMaster-33 G2 ledningsdiagram med ioXpander-8-modul 
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3.1.2 PowerMaster-33 G2 ledningsdiagram med ioXpander-2x1-
expandermodul 

 
A. Platt kabel för 

expandermodul 
B. Trådbunden zon/ 

Terminalblock för 
specialsiren 

C. Batterikontakt D. Registreringsknapp 

E. Framdel F. PGM-5-modul G. Terminalblock för 
ioXpander-2x1-
modulledningar 

H. Bakdel 

I. Energiförsörjning J. Expandermodul 
ioXpander-2x1 

K. Strömkontakt L. Telefonledningskontakter 

M. Mobilmodul  
* eller extern strömförsörjningsenhet 
** eller Extern strömanslutning 
*** eller Terminalblock i nordamerikanska paneler 

Bild 3.1.2 – PowerMaster-33 G2 ledningsdiagram med ioXpander-2x1 och PGM-5-modul 
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3.2 Öppna PowerMaster-33 G2:s kontrollpanel och fäste 

 

För att montera enheten: 
1. Lossa skruvarna 
2. Ta bort främre locket 
3. Markera 5 borrpunkter på monteringsytan, borra 5 

hål och sätt i väggplugg och fäst sedan bakdelen 
med 5 skruvar 

A. Monteringsyta 
B. Bakdel 
C. 5 skruvar 
* För bakre sabotagekontakt 

Figur 3.2 – Bakdelsmontering 

3.3 Ansluta till telefonlinjen 

TELEFONANSLUTNING 

 
Anslut telefonkabeln till SET-kontakten och anslut telefonlinjekabeln till LINJE-kontakten (genom den 
anslutningskabelingång du vill använda). Se figur 3.1.1 symbol K eller figur 3.1.2 symbol L för mer information. 
Obs! Telefonkabeln ska inte vara längre än 3 meter. 
A. LINE  B. SET  C. Vägguttag för telefonlinje 

Figur 3.3a – Telefonanslutning 
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TELEFONANSLUTNING I NORDAMERIKA 

 
A. LINE 
B. SET 
C. RJ-31X-sladd 

D. RJ-31X-uttag med 8 
positioner 

E. Brun 
F. Röd 

G. Grön 
H. Grå 
I. RJ-31X-uttag 

J. Linje från gata 
K. Telefoner i byggnaden 

 

Figur 3.3b – Telefonanslutning i Nordamerika 

Telefonanslutning i Storbritannien: Linjeterminaler måste anslutas till stift 2 och 5 i vägguttaget. 
För alla installationer: Om det finns DSL på telefonlinjen måste du leda telefonlinjen genom ett DSL-filter Se 2.VÄLJA 
MONTERINGSPLATS, om DSL-filter för mer information. 

3.4 Ansluta trådbundna zoner och siren 

Om expandermodulen inte är installerad kan en trådbunden sektion och en lågspänningssiren anslutas direkt till 
frontpanelens PCB. Se figur 3.1.1.eller 3.1.2 och identifiera symbol B. 

LEDNINGSDRAGNING FÖR TRÅDBUNDEN SEKTION2& SIREN 

A. Jord 
B. Trådbunden 

zon 
C. Siren 
D. För framtida 

användning 
E. Extern siren 

MG 
electronics 
MG441PDS 
eller 
motsvarand
et 6-12VDC, 
150 mA 
Max 

F. Magnetkont
akt eller 
någon 
annan 
kontakt men 
inte en 
detektor 

G. Larm N.C. 

 
Figur 3.4 – Ledningsdragning för trådbunden sektion och siren 

                                                                    
2Trådbundna sektioner kan registreras i en sektion i PowerMaster-33 G2:s kontrollpanel från 1 till 64 
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3.5 Mobilmodul och SIM-installation 

Se figur 3.1.1.eller 3.1.2 beroende på konfiguration. 

 

 
 
 

Montera extern mobilantenn med hjälp av 
följande steg: 

 Montera den tillvalda externa 
mobilantennen på erforderlig platsyta. 

 Anslut kontakten till den interna 
mobilmodulen och sätt i SIM-kortet. 

Observera! 

För att ta bort den externa antennen vid behov, 
håll i kontakten och dra ut den. 

Försök inte att ta bort antennen genom att hålla och 
dra i kabeln. 

 
Koppla in mobilmodulen och fäst den enligt bilden ovan. Se till 
att de två ledande spåren på båda sidor om mobilmodulen 
glider längs de två ledande räfflorna på den främre enheten. 
A. Mobilmodul 
B. Ledande räfflor  
C. Ledande spår (1 av 2) 
D. Framdel 
Varning! Sätt inte in eller ta ut mobilmodulen när systemet 
drivs med växelström eller reservbatteri. 

Sätt in SIM-kortet i mobilmodulen enligt figur 3.4 
ovan. 
1. Skjut upp den övre luckan. 
2. Öppna luckan 
3. Passa in SIM-kortet i luckan (observera luckans 

riktning) 
4. Skjut in SIM-kortet i luckan 
5. Vrid luckan för att stänga 
6. Lås luckan för att stänga 
VIKTIGT! Sätt inte in eller ta ut SIM-kortet när 
kontrollpanelen drivs med nätström eller batteri. 

Figur 3.5 – Montering av tillvald mobilmodul och isättning av SIM-kort 
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3.6 PGM-5-installation 

PGM-5 är en gränssnittmodul för uteffekt som är utformad för att tillhandahålla signaler om larm, händelser och status 
till externa enheter som till exempel trådlösa övervakningssändare med lång räckvidd, övervakningskamerasystem, 
hemautomationssystem och LED-meddelandepaneler. 
Se figur 3.1.2, symbol F identifierar platsen för PGM-5-modulen. För mer information om hur du installerar PGM-5-
modul, se D-302182 PGM-5Installationsanvisningar.  
 
PGM-5-modulen kan endast användas i panelen om ioXpander-8-modul eller PowerLink3-modul inte används. 
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3.7 Installation av PowerLink3 

PowerLink3 används för att visa och kontrollera PowerMaster-33-systemet via Internet. 
Installera PowerLink3 med hjälp av följande steg: 

 
Obs! Driften av PowerLink3 stöds inte av 
kontrollpanelens batteri och stängs av vid VS-fel. 

1. Montera den interna PowerLink3 i bakdelen 
och fäst den med 2 skruvar: 

2. Anslut plattkabeln (B) från frontpanelen till 
PowerLink3 enligt följande: Connector B1 till 
frontpanelen; kontakt B2 till PowerLink3. 

3. Anslut Cat-5-kabeln från PowerLink3 till 
hemroutern. 
Obs! För att undvika interferens till PG2-
antennen, så får Cat-5-kabeln inte dras 
genom brytöppningen till kabelföringen på 
panelens högersida. 

A. Cat-5-kabel för hemrouter 
B. Plattkabel 

B1. Denna sida för framdelen 
B2. Denna sida för PowerLink3  

 

figur 3.6 – Montering av PowerLink3 
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3.8.1 Installation av oXpander-8-modul 

ioXpander-8 är en tillvalsmodul.  
Se figur 3.1.1. och identifiera symbol I. 
Montera expandermodulen enligt Figur 3.8a med hjälp av följande steg: 

1. Tryck nedåt på expandermodulen mellan de 2 klämmorna för att sätta i modulen på bakpanelen. Se figur 3.7a 
ioXpander-8-modul (A) för att identifiera klämmorna.  

2. Anslut  ioXpander-8-modulen med plattkabeln till frontpanelens expanderskåra "EXPANDER".  
 

 

Figur 3.7a – ioXpander-8-modul 
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ioXpander-8-MODULLEDNING 
 

 
A. Bakdel 
B. Platt kabel för ioXpander-8 
C. Ansluta enheter 
 
Pin 1 till 8 kan konfigureras antingen som 
sektionsingångar eller som PGM utgångar. 
 
 

Vad gäller trådbundna sektioner klassificerar kontrollpanelen 
händelserna enligt den resistens den uppmäter enligt tabellen 
nedan. 
EOL- eller tillkopplingsknappresistens 
Omfång Zon-  Tillkopplingsknapp 

~0 kΩ - 1,76 kΩ Sabotage/kortslutning Sabotage 
1,77 kΩ - 2,64 kΩ Normal Normal 
2,65 kΩ - 3,52 kΩ Sabotage Sabotage 
3,53 kΩ - 5,26 kΩ Alarm  Alarm 

5,26 kΩ - ∞ Sabotage  Sabotage 

 
 
 

 

Figur 3.7b – ioXpander-8-modulledning 
 
Anteckningar för ioXpander-8-mdulledning: 
Terminaler för trådbundna sektioner kan anslutas till en normalt stängd anslutning för en detektor, brytare (till exempel 
en sabotagebrytare för en enhet) eller en tryckknapp, via en 2.2 K-resistor.12V-terminalen kan användas för att 
mata 12V till detektorer med låg effekt med upp till 10mA standbyströmuttag som DA-5; PL-1; Next_PIR; Vi-Motion; Vi-
Pet. 
Talboxen är en trådbunden fjärrhögtalare och mikrofonenhet för inomhusbruk. Det ger tvåvägskommunikation mellan 
användaren och centralstationen med hjälp av kontrollpanelen. 
 
Varning! Montera inte och ta inte bort ioXpander-8-modulen om kontrollpanelen drivs med nätström eller batteri. 
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3.8.2 Installation av ioXpander-2x1-modul 

 
 

A. Bakdel 
B. Anslutningsenheter och expandermodul LE 
C. Intern siren eller blixtljus 6-12 VDC,  

150 mA Max. 
D. Extern siren MG441PDS eller liknande siren 

12 VDC (nominal) 350 mA Max. 
E. Anslut trådbundna detektorer enligt bilden. 

Observera! 
Den trådbundna detektorn ska installeras 
minst 2 meter bort från kontrollpanelen. 

 

Vad gäller de två trådbundna zonerna klassificerar 
kontrollpanelen händelserna enligt den resistens den 
uppmäter enligt tabellen nedan. 
EOL- eller tillkopplingsknappresistens 
Omfång Zon-  Tillkopplingsknapp 

0 kΩ 1.76 kΩ Sabotage Sabotage 
1.76 kΩ 2.64 kΩ Normal Tillkoppl 
2.64 kΩ 3.52 kΩ Sabotage Sabotage 
3.52 kΩ 5.26 kΩ Alarm  Frånkoppla 

5,26 kΩ ∞ Sabotage  Sabotage 

F. Detektor utan sabotagebrytare eller tillkopplingsknapp 
G. Detektor utan sabotagebrytare eller 

tillkopplingsknappsabotage 
H. PGM-enhet 
I. Trådbundna zoner 
J. Jord 

Figur 3.8 – Ledningsdragning för zon och siren 
 
Anteckningar för ioXpander-2x1-mdulledning: 
*  Terminaler för trådbundna zoner kan anslutas till en normalt stängd anslutning för en detektor, brytare (till 

exempel en sabotagebrytare för en enhet) eller en tryckknapp, via en 2.2 K-resistor.12V-terminalen kan 
användas för att mata 12V (upp till 36mA) till en detektor (vid behov). 

**  EXT-terminalen kan användas för att utlösa en extern siren. 
IN-terminalen kan programmeras för en "intern siren" eller "blixtljus". 
12V- och JORD-terminalerna kan anslutas till en siren (för konstant likströmtillförsel).  

***  12V-försörjningen till PGM-enheten har säkringar. Strömmen begränsas till 100 mA. 
VIKTIGT! Terminalerna för interna och externa sirener är DC-utgångar avsedda för 12V-sirener. Att ansluta en 
högtalare till någon av dessa utgångar orsakar kortslutning och skadar enheten. 
 
Varning! Montera inte och ta inte bort expandermodulen om kontrollpanelen drivs med nätström eller batteri.  
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3.9 Ansluta ström till kontrollpanelen 

Obs! Denna utrustning ska installeras enligt kapitel 2 i den nordamerikanska National Fire Alarm Code, ANSI/NFPA 
72. 
Anslut strömkabeln och stäng kontrollpanelen enligt figur 3.9a – 3.10.  

UTTAGNING AV STRÖMKABELKLÄMMA OCH TRÖMANSLUTNINGFÖR INTERN STRÖMFÖRSÖRJNING 

 
 

Utför steg 1 & 2 på en arbetsbänk innan montering. 
1. Tjock kabel: Dra ut erforderlig ledningsplastdel (1 

av 4). 
2. Ta ut kabelklämma (I) för användning i nästa steg. 
3. För in strömkabeln genom erforderlig ledningskanal 

(A). Led den till strömförsörjningsenheten (E) och ta 
bort säkerhetsskyddet (D).  
Anslut de 2 ledningarna till strömförsörjningens 
terminalblock (F) med en skruvmejsel.  
Dra åt skruvarna hårt. Fäst strömkabeln med dess 
klämma (B eller C) och stäng säkerhetsskyddet (D). 

4. Anslut strömförsörjningens utgångskabel (G) till 
strömkontakten (H) i frontpanelen. 

A. Valfria ledningskanaler 
B. För tunn kabel 
C. För tjock kabel (omvänd klämma) 
D. Säkerhetsskydd 
E. Strömförsörjningsenhet 
F. Strömförsörjningens terminalblock 
G. Strömförsörjningens utgångskabel 
H. Strömkontakt 
(*) Dra inte ledningar i detta område, så att 

kontrollpanelen kan stängas. 
I. Kabelklämma. 

 

Figur 3.9a – Uttagning av strömkabelklämma och strömanslutning för intern strömförsörjning 
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EXTERN STRÖMANSLUTNING 

 
Anslut strömadaptern till strömkontakten i frontpanelen. 

Figur 3.9b – Extern strömanslutning 

3.9.1 Insättning av batteri 

Öppna batteriluckan. Sätt i ett 6-pack 
eller 8-pack batterier och anslut dess 
anslutning enligt Figur 3.8c. 

A. Framdel 
B. Batterikabel 
C. Batterikabelanslutning 
D. Spår för batterikabel 

 
Figur 3.9c – Insättning av batteri 

3.9.2 Ansluta ström till enheten 

Anslut ström till PowerMaster-33 G2 till nätuttaget (se figur 3.9a och 3.9b).  
Bortse från eventuella "problem"-meddelanden som uppstår på grund av brist på batteri eller telefonlinjeanslutning. 

För att efterleva europeiska säkerhetsbestämmelser: 
a. Modellen ska installeras enligt lokala elektriska föreskrifter. 
b. Strömbrytaren ska vara lättillgänglig. 
c.  Märkningen på den externa strömbrytaren ska vara 16A eller mindre. 
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3.10 Stäng PowerMaster-33 G2 kontrollpanel 

Slutgiltig stängning av kontrollpanelen visas nedan. 

För att stänga kontrollpanelen: 
1. Anslut de platta kablarna, mellan fram- och bakdel, i sina 

respektive anslutningar. Man kan ha högst 3 anslutningar, 
beroende på konfigurationsalternativ. 

2. Se till att "Ström"-indikatorn på kontrollpanelen lyser grönt. 
3. Stäng panelen och dra åt de 2 skruvarna. 

  
Figur 3.10 – Slutgiltig stängning 
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4. VISUELLA INDIKATIONER, FÖRSTA 
KNAPPSATSREGISTRERING OCH ANVÄNDNING AV 
KODBRICKA 
4.1 LED-indikationer på PowerMaster-33 
I följande tabell ges en detaljerad beskrivning av LED-indikationerna på PowerMaster-33-panelen. 
 Färg Definition LED-drift 

 
Grön Lokal strömindikering FAST SKEN: Indikerar att systemet har nätspänning 

BLINKANDE: Svag batteristatus 
INGET SKEN: Strömfel 

 Grön Indikering Klar/Inte klar FAST SKEN: Alla områden är klara 
INGET SKEN: Inte klar/Minst ett område är inte klart 

 
Röd Statusindikering för 

tillkoppling av systemet 
FAST SKEN: BORTA/Minst ett område är BORTA 
BLINKANDE: HEMMA/Minst ett område är HEMMA och inga 
områden är BORTA 
INGET SKEN: Systemet är för närvarande i frånkopplat läge 

 
Orange Indikering för system ej 

online 
FAST SKEN: Systemet är inte tillgängligt 
(synkar/uppdaterar/i meny) 
INGET SKEN: Systemet är inte tillgängligt 

 
Orange Indikering för 

systemproblem 
FAST SKEN: Systemet har problem 
INGET SKEN: Inget problem – allt är bra 

4.2 Registerring av den första KP-250 PG2-knappsatsen 
PowerMaster-33 G2 är avsedd att användas trådlöst med KP-250 PG2-knappsats installerad var som helst inom de 
skyddade lokalerna. Den första knappsatsen registreras alltid som knappsats nr. 1.  
Obs! Registreringsproceduren som beskrivs här är endast för den första KP-250 PG2-knappsatsen. Registrering av 
ytterligare knappsatser sker via den först registrerade KP-250 PG2-knappsatsen (anvisningar finns i 
installatörsanvisningarna för KP-250 PG2, avsnitt 3.4.2). 
Steg Åtgärd 

1 Tryck på knappen Registrera under 2 sekunder. Registreringsknappen är fysiskt placerad inuti 
frontpanelen på PowerMaster-33 G2 kontrollpanel, se figur 3.1.1 eller 3.1.2 symbol D. Om ingen knappsats 
existerar på den första platsen blinkar Registreringslampan på PowerMaster-33 G2 långsamt under 1 
minut (gå till steg 3). 
Om det redan finns en knappsats på den första platsen lyser Registreringslampan på PowerMaster-33 
G2 med fast sken under 10 sekunder (gå till steg 2). 
Obs! Om du trycker på knappen Registrera går systemet ur menyläget (Installatörsläge, 
Användarinställningar och Regelbundet test). 

2 Tryck på knappen Registrera igen inom tidsgränsen (10 sekunder). Eventuell knappsats som var 
registrerad på knappsats nr. 01 tas bort från systemet. 
Registreringslampan på PowerMaster-33 G2 blinkar långsamt under 1 minut. 

3 Under denna 1-minutersperiod, håll nere knappen  i 5-7 sekunder tills lampan  på knappsatsen lyser 
rött, och släpp 3. Registreringslampan på PowerMaster-33 G2 indikerar resultatet för 
registreringsproceduren. 
PowerMaster-33 G2 LED-indikering för REGISTRERING Resultat 
Blinkar snabbt under 5 sek. Lyckad registrering av knappsats 
Blinkar stadigt under 5 sek. Fel enhetstyp 

                                                                    
3Om KP-250 PG2-enheten drivs med batteri: tryck först på någon knapp på KP-250 PG2-knappsatsen tillfälligt för att ta KP-250 PG2-

knappsatsen ur viloläge och håll sedan inne knappen  i 5-7 sekunder, tills lampan  på knappsatsen lyser rött, och släpp. 
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4 För V19.3 och uppåt: efter att registreringen är klar kommer knappsatsen att få motsvarande uppdatering 
av aktuell PM SW-version. Detta förfarande tar flera minuter och kommer automatiskt att hoppas över om 
KP SW-versionen är kompatibel. Stäng inte av och återställ inte PM eller KP under denna procedur. För att 
utföra den här proceduren måste bra batterier sättas in i KP-enhet. KP i tillstånd SVAGT BATTERI går inte 
in i denna procedur och kommer inte kunna använda systemet. 

5 När registrering och SW-versionernas justering är klara (start vid V19.3), är knappsatsen klar för omedelbar 
användning även om systemet för närvarande är i tillkopplat tillstånd. 

4.3 Använda kodbrickor 

Kodbrickor kan användas för att ge behörighet åt 
personer för tillträde till avgränsade områden. Systemet 
frånkopplas om du presenterar en giltig kodbricka för 
kodläsaren (enligt bilden) medan systemet är tillkopplat. 
Systemet tillkopplas om du presenterar en giltig kodbricka 
för kodläsaren medan systemet är tillkopplat på läge 
BORTA (alternativt HEMMA). Läs bruksanvisningen för 
KP-250 PG2 för att registrera/ta bort kodbrickor. 
Obs! 
1. Användning av kodbrickor är tillval. 
2. Kodbrickor är inte kompatibla för användning om 

områdesstyrning är aktiverat. 
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5. UNDERHÅLL 
5.1 Nedmontera kontrollpanelen 
A. Ta bort den skruv som fäster framdelen till bakdelen, se figur 3.2. 
B. Ta bort de 4 skruvar som fäster bakdelen till monteringsytan, se figur 3.2 och ta bort kontrollpanelen. 

5.2 Byta ut reservbatteriet 
Att byta batteri och sätta i batteri för första gången görs på liknande sätt, se bild 3.9c. 
Med ett nytt batteripaket, korrekt isättning och åtdragen batterilucka bör PROBLEM-indikatorn på KP250 PG2-
knappsatsen släckas. Men meddelandet för MINNE blinkar fortfarande på displayen (orsakad av sabotage-larmet du 
utlöste när du öppnade batteriluckan). Rensa det genom att tillkoppla systemet och sedan direkt frånkoppla det igen. 

5.3 Byta säkring 
PowerMaster-33 G2 har flera interna säkringar som har automatisk återställning. Därför behöver inte säkringarna bytas 
ut. 
När belastningen blir för hög bryter säkringen strömkretsen. Efter att den felaktiga spänningen har tagits bort under 
flera sekunder återställs säkringen automatiskt och tillåter att ström flödar genom kretsen igen. 

5.4 Byta ut/flytta detektorer 
Närhelst underhållsarbete innefattar utbyte eller omplacering av detektorer ska alltid ett fullständigt diagnostiskt test 
utföras enligt avsnitt 12.9 i bruksanvisningen för KP-250 PG2.  
Varning! En svag signal är inte godtagbar. 

5.5 Årlig systemkontroll 
Obs! PowerMaster-systemet måste kontrolleras av utbildad tekniker minst en gång vart tredje (3:e) år (helst årligen). 
Den årliga systemkontrollen är utformad för att säkerställa larmsystemets korrekta funktion genom följande kontroller: 
 Periodiskt test 
 Till-/Frånkoppling 
 Inga felmeddelanden visas på den kontrollpanelen 
 Klockan visar rätt tid 
 Rapportering: skapa en händelse som skickas till larmcentralen och till användaren. 
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BILAGA A. Specifikationer 

A1. Funktioner 

Antal sektioner Upp till 64 trådlösa sektioner. ioXpander-8-modulen omfattar 8 kabelanslutna ingångar och 
ioXpander-2x1-modulen inkluderar 2 kabelanslutna ingångar. 

Krav för kabelanslutna zoner 2.2 kEOL-resistens (högsta resistens för ledningar 220  
Högsta loopström 1,5 mA  
Högsta loopspänning 3,3 V 
Kort loopspänning 0 – 1,38 V (0 – 1,76 Ω) 
Normal loopspänning 1,38 – 1,69 V (1,77 k Ω – 2,64 k Ω) 
Öppen loopspänning 2,18 – 3,3 V (5,26 k Ω - ∞ Ω) 
 
Installatörs- och 
användarkoder 

 En masterinstallatörskod (9999 som standard)* 
 En installatörskod (8888 som standard)* 
 En masteranvändarkod (1111 som standard)* 
 Användare nr 2–48 
*Koderna får inte vara identiska 

Kontrollfunktioner - Integrerad knappsats, trådlösa fjärrkontroller och knappsatser 
- SMS-kommandon via tillvald mobilmodul. 
-  Fjärrkontroll via telefon. 

Tillkopplingslägen BORTA, HEMMA, BORTA-DIREKT, HEMMA-DIREKT, DÖRRNYCKEL, FORCERAD, 
FÖRBIKOPPLING. 

Larmtyper Tyst, personliga panik-/nödsituationer, inbrott, gas, brand och översvämning. 
Sirensignaler Oavbruten (intrång/24 timmar/panik); trippelpuls – kort paus – trippelpuls...(brand); 

fyra pulser – lång paus – fyra pulser... (gas); 
lång puls – lång paus – lång puls... (översvämmning). 

Sirentimeout (signal) Programmerbar (fyra minuter som standard) 
Intern ljuduteffekt Minst 85 dBA vid 10 ft (3 m) 
Övervakning Programmerbar tidsram för inaktivitetslarm 
Specialfunktioner - Klockspelssektioner 

- Diagnostiskt test och händelselogg 
- Lokal- och fjärrprogrammering över telefon, mobilanslutningar. 
- Nödanrop med en nödlägessändare 
- Spåra inaktivitet hos äldre, personer med fysisk funktionsnedsättning och sjukdomar. 
- Meddelandecenter (inspelning och uppspelning) 

Datahämtning Larmminne, fel, händelselogg 
Realtidsklocka Kontrollpanelen bibehåller och visar (med KP-250) tid och datum  Funktionen används 

även för loggfilen genom att datum och tid för samtliga händelser visas. 
Batteritest En gång var tionde sekund 
Observera! 
Med PowerMaster-33-systemet kan du ge behörighet åt upp till 48 personer att till- och frånkoppla systemet genom att förse 
var och en med en unik 4-siffrig personlig säkerhetskod (0 är inte tillåtet, maximalt antal varianter av PIN-koder för varje 
användare – 10000 för logiska nycklar), och tilldela dem olika säkerhetsnivåer och funktioner. Mer information finns i kapitel 6, 
avsnitt B.4 i bruksanvisningen för KP-250 PG2. 
Mer information om programmerbara funktioner, information om antalet ogiltiga kodinmatningar innan användargränssnittet 
inaktiveras, se kapitel 6, avsnitt A1, A2 i bruksanvisningen för KP-250 PG2. 
Upp till 1000 händelser sparas i händelseloggen och kan granskas via PC-programmet för fjärrstyrning eller med 
PowerManage-fjärrservern. Mer information om händelseloggens kapacitet finns i kapitel 9, Underhåll av KP-250 PG2. 
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A2. Trådlöst 
RF-nätverk PowerG ‒ tvåvägssynkroniserad frekvenshoppning (TDMA/FHSS) 
Frekvensband (MHz) 433 – 434 868 - 869 912 - 919 
Hoppningsfrekvenser 8 4 50 
Region Globalt  Europa  Nordamerika och utvalda 

länder 
Kryptering AES-128 
Maximal Tx-effekt 10 dBm vid 433 MHz, 14 dBm vid 868 MHz 
Mobilfrekvens (MHz) 2G-band 3G-band 

850, 900, 1800, 1900 850. 900, 1900, 2100 
Obs: Ovanstående frekvenser beror på land och operatör. 
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A3. Elektricitet 
Extern växelströms-
/likströmsadapter 

Ej tillämpligt 
 

Extern växelströms-
/likströmsadapter 

Extern (väggmonterad) växlande strömtillförsel 100VAC till 240VAC, 50/60 Hz, 1A / 12,5 
VDC, 1,5A 
 

Intern VS/LS  Intern växlande strömtillförsel: 
Ingång: 100-240VAC/1A, 50/60 Hz 
Utgång: 12,5 VDC, 1,5A. 
 

Strömläckage Cirka 260 mA standby i början (ström PÅ) och sedan ned till 60 mA, med 1 400 mA max 
strömuttag vid larm. 
Genomsnittlig strömförbrukning av varje SPT-sändtagare – vid IP: 120 mA, vid mobil: 150 
mA 
Högsta strömförbrukning av varje SPT-sändtagare – vid IP: 440 mA, vid mobil: 280 mA 
 

Gränsvärde för svagt batteri 7,2 V (6-batteripaket) 
9,6 V (8-cells batteripaket) 
 

Reservbatteripaket Reservbatterialternativ:  
(1) De externa enheterna måste vara anslutna mellan 12V och jord. Strömmen för varje 

specificerad reservperiod kan dras från batterierna med intern mobilmodul och 
kodläsare ansluten till PowerMaster-33 G2. 

(2) 7.2V 1300 mAh, laddningsbart NiMH-batteripaket, p/n 130AAH6BMX, tillverkat av 
GPeller p/n LTT-AA1300LSDX6B, tillverkat av LTT. 

(3) 9.6V 1800 mAh, laddningsbart NiMH-batteripaket, p/n GP180AAH8BMX, tillverkat av 
GP eller p/n LTT-AA1800LSDX8B, tillverkat av LTT. 

(4) 9.6V 2200 mAh, laddningsbart NiMH-batteripaket, p/n 220AAH8BMX, tillverkat av GP 
eller p/n LTT-AA2200LSDX8B, tillverkat av LTT.  

Varning! Risk för explosion om batteriet byts ut mot felaktig typ. Kassera använda batterier 
enligt tillverkarens anvisningar. 
Obs! 

1. För att uppfylla EN-krav måste batterireservperioden vara minst 24 timmar 
2. För att uppfylla UL-krav måste batterireservperioden vara minst 12 timmar 
 

Tid att ladda 80 % (< 30 tim) för alla batterityper 
 

Tillvalet reservbatteripaket Se tabellen "Reservbatterialternativ" ovan 
Laddningstid (tillvalet 
reservbatteripaket) 

Ej tillämpligt 

Total ström för trådbundna 
detektorer 

36* mA max. 

Ström för extern siren på 
plats (EXT) 

450* mA max @ 12,5 VDC när driven av VS/LS (10,5 VDC i standbyläge) 

Ström för intern siren på plats 
(INT) 

450* mA max @ 12,5 VDC när driven av VS/LS (10,5 VDC i standbyläge) 

 * Total utström för PowerMaster-33 G2 (för INT- & EXT-sirener, PGM-uteffekt och 
detektorer) får inte överskrida 550 mA. 

PGM Strömsänka till kontrollpanel jord 100 mA max. 
Högsta externa LS-spänning +15 VDC 

Skydd mot hög 
spänning/kortslutning 

Alla utgångar är skyddade (automatisk återställning av säkring) 
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A4. Kommunikation 

Kommunikation PSTN; mobil; IP 
Inbyggt modem 300 baud, Bell 103-protokoll 
Typ av SPT-
sammankopplingar (IP och 
mobila moduler) till CIE 
(kontrollpanel) 

Seriella UART-gränssnitt 

STP substitutionssäkerhet Kontrollpanelen har ett unikt ID som används för registrering till servern och som bränns 
under tillverkningsprocessen. Servern har en särskild procedur som operatören använder 
för att leverera ett krypterat meddelande med ID till panelen. 
 

Informationssäkerhet Keep alive-meddelanden skyddas genom TLS-protokoll som förhindrar att överförda data 
läses samt byter ut serverns namn och IP-adress (PowerManage). Händelserapportering 
och händelsedirigering nedåt med ATS skyddas med AES 128-kryptering. 

Dataöverföring till lokal dator Via RS232 serieport 
Rapportdestinationer 2 larmcentraler, 4 privata telefoner 
Alternativ för 
rapporteringsformat 

SIA, Kontakt-ID, Scancom, SIA IP, Visonic PowerNet. 

Pulshastighet 10, 20, 33 och 40 pps – programmerbart 
Meddelande till privata 
telefoner 

Ton eller röst, sms 

Signalidentifiering Enheten har inte stöd för signalidentifiering utan LS-spänning på telefonlinjerna. 
 

Obs! 
1. När samtliga felmeddelanden har granskats och om ett SIM-kort finns installerat i kontrollpanelen visar KP-

250 knappsatsen följande indikationer: 
Mobilsignalstyrka: indikeras som MOBIL RSSI STARK / MOBIL RSSI GOD / MOBIL RSSI SVAG. 
Nätverkstyp: indikerar den typ av nätverk i vilket det mobila modemet är registrerat. Representeras av två 
tecken, t.ex. 2G eller 3G. 
Mobilleverantör: indikerar namnet på den mobilleverantör till vilket det mobila modemet är registrerat. 
Representeras av 13 tecken, t.ex. Telia. 

2. Om en PIR-kamera finns registrerad i larmsystemet visas GPRS-initiering för att indikera att modemet 
håller på att initieras. Meddelandet visas i slutet av felmeddelandena omedelbart efter det att 
mobilsignalstyrkan har visats (om SIM-kort är installerat). Felindikeringarna (belyst FEL-indikator och 
blinkande FEL-meddelande) rensas så snart du eliminerat orsaken till felet. I nedanstående tabell beskrivs 
olika systemfel och korrigerande åtgärder som ska vidtas för respektive fel. Om du inte vet hur du ska 
åtgärda ett fel vänder du dig till installatören för att få råd. 

Fel Innebörd 
MOBILNÄTFEL Mobilkommunikatören kan inte ansluta till mobilnätverket. 
KOMM. FEL Ett meddelande kunde inte skickas till larmcentralen eller till en 

privattelefon (eller så har ett meddelande skickats men inte 
bekräftats). 

3. För användarprogrammeringsfunktioner och information om inmatning av ogiltig användarkod, se kapitel 6, 
avsnitt A1 och A2. 

4. Med PowerMaster-33-systemet kan du ge behörighet åt upp till 48 personer att till- och frånkoppla systemet 
genom att förse var och en med en unik 4-siffrig personlig säkerhetskod (0 är inte tillåtet, minsta antal 
varianter av PIN-koder för varje användare – 10000 för logiska nycklar), och tilldela dem olika 
säkerhetsnivåer och funktioner. Mer information finns i kapitel 6, avsnitt B.4 i bruksanvisningen för KP-250 
PG2. 

5. Upp till 1000 händelser sparas i händelseloggen och kan granskas via PC-programmet för fjärrstyrning eller 
med PowerManage-fjärrservern. 
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A5. Fysiska egenskaper 

Drifttemp.intervall 14 °F till 120 °F (-10 °C till 49 °C) 
Förvaringstemp.intervall -4 °F till 140 °F (-20 °C till 60 °C) 
Luftfuktighet 85 % relativ fuktighet, @ 30 °C (86 °F) 
Storlek (BxHxD) 266 x 201 x 46 mm (10-7/16 x 7-7/8 x 1-13/16 tum) 
Vikt 1.44 kg (3.2 pounds) (med batteri) 
Färg Vit 

 

A6. Kringutrustning och tillbehörsenheter 

Moduler Mobil (2G eller 2G/3G), IP 
Ytterligare trådlösa enheter 64 detektorer, 32 fjärrkontroller, 32 knappsatser (10 KP-250 PG2), 8 sirener, 4 repeaters, 

32 kodbrickor 
Trådlösa enheter och 
kringutrustning 

Magnetkontakt: MC-302 PG2, MC-302E PG2, MC-302EL PG2, MC-302V PG2 
Rörelsedetektorer: Next PG2; Next K9 PG2, TOWER-32AM PG2, TOWER-32AM K9 
PG2, TOWER-30AM PG2, TOWER-30AM K9 PG2, TOWER-20 PG2, TOWER-CAM PG2, 
CLIP PG2 
PIR-kameradetektorer: Next CAM PG2; Next CAM-K9 PG2 
Rökdetektor: SMD-426 PG2, SMD-427 PG2  
Mobilmodul: Mobilmodul 
Handsändare: KF-234 PG2, KF-235 PG2 
Knappsats: KP-140 PG2/KP-141 PG2, KP-160 PG2, KP-250 PG2  
Inomhussiren: SR-720 PG2 
Utomhussirener: SR-730 PG2, SR-740 PG2, SR-740 HEX PG2  
Repeterare: RP-600 PG2 
Gas: GSD-441 PG2, GSD-442 PG2 
Glaskross: GB-501 PG2 
Temperatur: TMD-560 PG2 
Översvämning: FLD-550 PG2 
Stöt: SD-304 PG2  
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BILAGA B. Överensstämmelse med standarder 
 

 
Europeiska: EN 300 220, EN 300 330, EN 301489, EN 50130- 4, EN 60950-1 , EN 50130-5, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 
50136-1, EN 50136-2 
För kontrollpanel PMASTER-33 EXP : EN 50131-10 
 
Härmed förklarar Visonic Ltd. att radioutrustningstypen PM-33 överensstämmer med direktiv 2014/53/EG. 
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: 
http://www.visonic.com/download-center. 
Enligt den europeiska standarden EN50131-1 och EN 50131-3 är PowerMasters säkerhetsklassificering 2 – "låg till medelhög risk" 
och miljöklassificering är II – "inomhus allmänt" och typen av strömkälla är A. EN 50131-6, och ATS kategori SP4, genom GPRS 
(endast modul, DP4 med IP-modul primär väg och GPRS sekundär, enligt EN50136-1, EN50136-2 (driftlägepassering) och enligt 
EN50131-10 – SPT-sändtagare. 
Certifierad av Applica T&C i enlighet med EN 50131 och EN 50136. 
Storbritannien: PowerMaster 33 G2 är lämplig för användning i system som är installerade i enlighet med PD6662:2010 vid grad 
2 och miljöklass II. DD243 och BS8243. 
Säkerhetsnivå: grad 2 
Miljöklass: klass II 
  

 
VARNING! Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens 
rätt att använda utrustningen. 

  

http://www.visonic.com/download-center
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VISONIC BEGRÄNSAD GARANTI 
Visonic ("Säljaren") garanterar endast Produkterna till den ursprungliga köparen 
("Köparen") mot felaktig tillverkning och material vid normal användning av Produkterna 
under en period av tolv (12) månader från Säljarens leveransdag.   

Denna garanti beror helt på att Produkterna har installerats, underhållits och drivits under 
normala användningsförhållanden i enlighet med Säljarens rekommenderade installations- 
och bruksanvisningar.  Produkter som har blivit defekta av någon annan anledning, enligt 
Säljarens gottfinnande, till exempel felaktig installation, underlåtenhet att följa 
rekommenderade installations- och driftsinstruktioner, försummelse, skadegörelse, felaktigt 
bruk eller vandalism, oavsiktlig skada, ändring eller alternering eller reparation utförd av 
någon annan än Säljaren, omfattas inte av denna garanti. 

Det finns absolut inga garantier för programvara, och alla programvaruprodukter säljs med 
en användarlicens enligt villkoren i programvarulicensavtalet som medföljer med en sådan 
produkt.   

Säljaren representerar inte att dessa Produkter inte kan komma att äventyras och/eller 
kringgås, eller att Produkterna kommer att förhindra dödsfall och/eller personskada och/eller 
skada på egendom till följd av inbrott, rån, brand eller annat, eller att Produkterna i vart fall 
kommer att ge adekvat varning eller skydd. Produkterna, korrekt installerad och underhållen, 
minskar endast risken för sådana händelser utan varning och utgör inte någon garanti eller 
försäkring att sådana händelser inte kommer att inträffa.  

Förhållanden som gör garantin ogiltig: Denna garanti gäller endast för defekter i delar och 
utförande i samband med normal användning av Produkterna.  Den täcker inte: 

 skador som uppkommer från leverans eller hantering; 
 skador som orsakats av katastrof som brand, översvämning, vind, 

jordbävning eller blixtnedslag;  
 skador på grund av orsaker som står utanför säljarens kontroll, såsom hög 

spänning, mekanisk chock eller vattenskada; 
 skador som orsakats av obehörig fastsättning, ombyggnader, ändringar eller 

användning av främmande föremål med eller i samband med produkter; 
 skador orsakade av kringutrustning (såvida inte denna kringutrustning 

tillhandahölls av säljaren; 
 defekter orsakade av underlåtenhet att tillhandahålla en lämplig 

installationsmiljö för produkterna; 
 skador som orsakats av användning av produkter för andra ändamål än för 

dess avsedda ändamål; 
 skador från felaktigt underhåll; 
 skador som uppstår på grund av någon annat ovett, felaktig hantering eller 

felaktig tillämpning av produkter. 

Punkter som inte täcks av denna garanti: Förutom de punkter som gör garantin ogiltig, 
skall följande punkter inte omfattas av garantin: (i) fraktkostnaden till serviceverkstad; (ii) 
tullavgifter, skatter eller mervärdesskatt som kan bero på; (iii) Produkter som inte är 
identifierade med säljarens produktetikett och partinummer eller serienummer; (iv) Produkter 
som tagits isär eller reparerats på ett sådant sätt att det påverkar prestandan negativt eller 
förhindrar tillräcklig kontroll eller provning för att verifiera garantianspråk.  Passerkort eller 
taggar som returneras för utbyte enligt garantin kommer att krediteras, alternativt bytas ut 
(säljarens val). 

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ERSÄTTER UTTRYCKLIGEN ALLA ANDRA 
GARANTIER, ÅTAGANDEN ELLER FÖRPLIKTERSEL, OAVSETT SKRIFTLIGA, 
MUNTLIGA, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA , INKLUSIVE GARANTIER FÖR 
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER PÅ ANNAT 
SÄTT.  I INGET FALL SKA SÄLJAREN HÅLLAS ANSVARIG FÖR EVENTUELLA 
FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR FÖR BROTT MOT DENNA GARANTI 
ELLER ANDRA GARANTIER SOM HELST, SOM NÄMNTS OVAN.  

 

SÄLJAREN SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR 
SPECIELLA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅND ELLER 
FÖR FÖRLUST, SKADA ELLER KOSTNADER, INKLUSIVE FÖRLUST AV 
ANVÄNDNING, VINSTER, INTÄKTER ELLER GOODWILL, DIREKT ELLER INDIREKT 
TILL FÖLJD AV KÖPARENS ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA 
PRODUKTEN, ELLER FÖR FÖRLUST ELLER FÖRSTÖRELSE AV ANNAN EGENDOM 
ELLER FRÅN NÅGON ANNAN ORSAK, ÄVEN OM SÄLJAREN HAR INFORMERATS OM 
MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.  

SÄLJAREN HAR INGET ANSVAR FÖR NÅGON DÖD, PERSONLIG OCH / ELLER 
KROPPSSKADA OCH / ELLER SKADA PÅ EGENDOM ELLER ANNAN FÖRLUST VARE 
SIG DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJD ELLER PÅ ANNAT SÄTT, BASERAT 
PÅ ETT PÅSTÅENDE ATT PRODUKTEN INTE FUNGERAT. Om säljaren är ansvarig, vare 
sig direkt eller indirekt, för förlust eller skada som uppkommer under denna begränsade 
garanti ska SÄLJARENS MAXIMALA ANSVAR (OM NÅGOT) INTE I NÅGOT FALL 
ÖVERSTIGA INKÖPSPRISET FÖR DEN BERÖRDA PRODUKTEN som ska fastställas 
enligt vite och inte som ett straff, och ska vara den kompletta och exklusiva åtgärden mot 
Säljaren.  

När Köparen tar emot leveransen av Produkterna samtycker denne till nämnda villkor för 
försäljning och garanti och erkänner sig att ha blivit informerad om dem. 

Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag eller begränsning av tillfälliga skador eller 
följdskador, så dessa begränsningar kan komma att inte gälla under vissa omständigheter.  

Säljaren ska inte ha något som helst ansvar som härrör från korruption och/eller 
funktionsstörningar i någon telekommunikation eller elektronisk utrustning eller andra 
program. 

Säljarens skyldigheter under denna garanti är begränsade till enbart reparation och/eller byte 
efter Säljarens gottfinnande, av eventuell Produkt eller del som därav måste bevisas vara 
defekt.  Eventuella reparationer och/eller byten ska inte förlänga den ursprungliga 
garantiperioden.  Säljaren ska inte vara ansvarig för demontering- och/eller 
ominstallationskostnader.  För att utnyttja denna garanti måste Produkten skickas till 
Säljaren med förbetald frakt och försäkring.  Alla frakt- och försäkringskostnader är Köparens 
ansvar och ingår inte i denna garanti. 
 

Denna garanti ska inte ändras, modifieras eller förlängas, och Säljaren tillåter inte någon 
person att agera på dennes vägnar gällande modifiering, ändring eller förlängning av denna 
garanti. Denna garanti ska endast gälla Produkterna.  Alla produkter, tillbehör eller fästen 
från andra som används tillsammans med Produkterna, inklusive batterier, täcks enbart av 
sina egna garantier om någon.  Säljaren är inte ansvarig för några skador eller förluster, vare 
sig direkta, indirekta, oavsiktliga, eller på annat sätt, som orsakas av fel som uppstår på 
grund av produkter, tillbehör eller fästen från andra, inklusive batterier, som används i 
samband med Produkterna. Denna garanti är exklusiv för den ursprungliga Köparen och kan 
inte överlåtas.  

Denna garanti gäller i tillägg till och påverkar inte dina lagliga rättigheter. Alla bestämmelser i 
denna garanti som strider mot lagen i den stat eller det land där produkten levereras ska inte 
gälla.  

Tillämplig lag: Denna friskrivning från garantier och begränsad garanti är tillämplig för den 
nationella lagstiftningen i Israel.   

Varning  

Användaren måste följa Säljarens installations- och driftsinstruktioner inklusive tester av 
produkten och hela dess system minst en gång i veckan och att vidta alla nödvändiga 
försiktighetsåtgärder för sin egen säkerhet och skydd av hans/hennes egendom. 
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Snabbguide över drift av huvudsaklig larmkontroll med KP-250 PG2-knappsatsen 

Snabbguiden riktar sig åt systemets användare. Ta ut detta löstagbara ark 

och lämna det till användaren. 

Tillkoppling och frånkoppling av systemet 

Steg Funktion Användaråtgärder Respons för knappar 
och knappsats 

Ti
llv

al
 1 Tryck på områdesval och välj 

sedan ett OMRÅDE  
(om områdesstyrning är 
aktiverat) 

 följt av någon kombination av 

 

Tangenten som valts 
blinkar. 

 2 Tillkoppla BORTA 
 + [ ] eller ange kod 

Tangenten som valts och 
lampan för ”Håll upp 

kodbricka” ( ) börjar 
blinka för att uppmana dig 
att hålla upp din kodbricka 
eller mata in din 
användarkod. 
Tangentsatsens lysdiod 
blinkar rött en gång för att 
indikera att kommandot för 
tillkoppling av 
larmsystemet skickas till 
centralapparaten.  
Lampan och summern 
indikerar sedan 
kontrollpanelens respons – 
se kapitel 4 Systemstatus 
och indikeringar i 
bruksanvisningen för KP-
250 PG2. 

 Tillkoppla HEMMA 
 + [ ] eller ange kod 

 Frånkoppla (AV) 
 + [ ] eller ange kod 

Ti
llv

al
 

Snabbtillkoppla BORTA  
(om snabbtillkoppling är 
aktiverat)  

Snabbtillkoppla HEMMA  
(om snabbtillkoppling är 
aktiverat)  

Forcerad tillkoppling BORTA  
(system ej klart)  + [ ] eller ange kod 

 för att tysta "protest"-summern 
Forcerad tillkoppling HEMMA 
(system ej klart)  + [ ] eller ange kod 

 för att tysta "protest"-summern 

Ti
llv

al
 

3 DIREKT (Efter tillkoppling HEMMA/BORTA) 

 
DÖRRNYCKEL 

 
Obs! Standardhuvudkoden är 1111. Koden krävs inte om snabbtillkoppling har tillåtits av installatören. Ändra så snart 
som möjligt den fabriksinställda koden till en hemlig kod (se kapitel 6, avsnitt B.4 i bruksanvisningen för KP-250 PG2). 

Utlösa larm 

Larm Åtgärder Anmärkningar 
Nödlarm 

 ( 2 sek.)  
När du trycker på brand- eller nödlägesikonen börjar KP-250 
PG2 att pipa. När du hållit knappen intryckt i cirka två sekunder 
skickar KP-250 PG2 kommandot. Brandlarm 

 ( 2 sek.)  
Paniklarm 

 ( 2 sek.) 



 
 

 
 

Förbereder tillkoppling 

Före tillkoppling kontrollerar du att KLART visas på skärmen. 

HH:MM KLAR  
 

Detta indikerar att alla zoner är säkrade och du kan tillkoppla systemet efter behov. 

Om minst en zon är öppen (störd) visar displayen:  

HH:MM EJ KLAR  
 

Detta indikerar att systemet inte är klart för tillkoppling och i de flesta fall att en eller 
flera zoner inte är säkrade. Emellertid kan det även betyda att det finns ett olöst 
tillstånd, t.ex. vissa störningar, beroende på systemkonfigurationen.  

För att granska de öppna sektionerna trycker du på . Information och plats för den första öppna 
zondetektorn (vanligen en öppen dörr eller fönstersensor) visas. För att åtgärda den öppna zonen lokaliserar du 
sensorn och säkrar den (stäng dörren eller fönstret) – se "enhetslokalisator" nedan. Varje tryck på  visar en 
annan öppen sektion eller problemindikation. Det rekommenderas starkt att åtgärda den öppna zonen (eller 
öppna zonerna), vilket innebär att systemet återställs till "klar för tillkoppling". Fråga installatören om hjälp om du 
inte vet hur man gör detta. 

Obs! För att när som helst avsluta och återgå till skärmen KLAR trycker du på Ta bort eller Avbryt. 

Enhetslokalisator: PowerMaster-systemet har en kraftfull enhetslokalisator som hjälper dig att identifiera öppna 
eller störda enheter som visas på LCD-displayen. När LCD-skärmen visar en öppen eller defekt enhet blinkar 
lampan på respektive enhet och indikerar "det är jag". Indikeringen ”Det är jag” visas på enheten inom högst 
16 sekunder och därefter så länge som enheten visas på LCD-skärmen. 

Zonförbikopplingsschema 

Förbikoppling tillåter endast tillkoppling av en del av systemet och tillåter samtidigt fri rörlighet för personer inom 
vissa zoner när systemet är tillkopplat. Man använder även förbikoppling för att tillfälligt ta bort defekt utrustning 
som behöver repareras och för att inaktivera en detektor om till exempel ett rum ska inredas. 
Du kan upprätta en lista över förbikopplade sektioner genom att bläddra igenom alla detektorer som registrerats 
i PowerMaster-systemet och sedan förbikoppla (inaktivera) defekta eller störda detektorer som är i antingen 
tillståndet KLAR eller EJ KLAR, eller rensa (återaktivera) förbikopplade sektioner (detektorer). 
Efter att du ställt in ett förbikopplingsschema kan du välja något av följande tre alternativ: 
 För att snabbt granska de förbikopplade sektionerna – se kapitel 6, avsnitt A.2 i bruksanvisningen för 

KP-250 PG2. 
 För att snabbt rensa en förbikopplad sektion dvs. att återaktivera den förbikopplade sektionen – se kapitel 6, 

avsnitt A.1 i bruksanvisningen för KP-250 PG2. 
 För att upprepa (komma ihåg) det senast använda förbikopplingsschemat – se kapitel 6, avsnitt A.3 i 

bruksanvisningen för KP-250 PG2. 

Obs! 
1.  Sektioner förbikopplas endast under den tillkopplingsperiod som ställts in. Om larmsystemet frånkopplas 

efter förbikoppling av sektioner inaktiveras hela förbikopplingsschemat, men du kan hämta och återanvända 
schemat på det sätt som beskrivs i kapitel 6, avsnitt A.3 i bruksanvisningen för KP-250 PG2. 

2.  Brandsektioner kan inte förbikopplas. 
 


