Gebruikers handleiding
Centrale:
Onderdeel:
Versie:

Satel Integra
Handleiding Bediening
V1.1

Manager code:

Uw beveiligingssysteem kan worden bediend met o.a. onderstaande bediendelen.

`
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Korte beschrijving van het bediendeel

knippert – storing of storing in het geheugen,
overbrugde zones of alarm

– 1. groep (nummers: 1-32 / adressen 00-1F)
– 2. groep (nummers: 33-64 / adressen 20-3F)
– 3. groep (nummers: 65-96)

AAN – alle blokken die bediend kunnen worden op het
bediendeel, zijn ingeschakeld
knippert – bepaalde blokken zijn ingeschakeld

– 4. groep (nummers: 97-128)
(knippert
– LED–UIT;
LED AAN
service–mode
gestart

AAN of knipperend – alarm of alarm in het geheugen
[CODE]

– in/uitschakelen / alarm herstellen

Snel inschakelen:

0

- volledig inschakelen

1

- volledig inschakelen + overbruggen

2
9

- inschakelen zonder volgzones

– stopt het aftellen van de uitgangsvertraging

3 - inschakelen zonder volgzones en zonder
[CODE]ingangsvertraging
– het gebruikersmenu openen
Snelkoppelingen gebruikersmenu:
1
Wijzig eigen code
2
Gebruikers
21
Nieuw
22
Wijzig
23
Verwijder
4
Overbruggen
41
Tijdelijk
42
Permanent
5
Logboek
51
Selecteer
52
Alles
6
Tijd / Datum
7
Systeem status
8
Uitgangen sturen
9
Service mode
0
Downloaden
01
Start DWNL-RS
02
Stop DWNL-RS
03
Start DWNL-MOD.
04
Start DWNL-TEL
07
ETHM-1 DLOADX
08
ETHM-1 GUARDX
09
INT-GSM DLOADX
00
INT-GSM GUARDX
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Snelkoppeling toetsen (ongeveer 3 seconden
indrukken):
1 – controleer zone status
4 – controleer blok status
5 – bekijk alarm gebeurtenis geheugen
6 – bekijk storing gebeurtenis geheugen
7 – bekijk storingen
8 – BEL signaal AAN/UIT
9 – display omschakelen tussen de stand-by mode en
de blok status mode
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Inschakelen van uw alarmsysteem

1. Volledig
2. Gedeeltelijk

( niemand meer in huis, alle detectie punten zullen actief worden gezet.)
(Personen nog in huis, alleen geprogrammeerde thuis zones worden actief gezet.)

Volledige inschakeling
Toets uw code gevolgd door

of

Gedeeltelijke inschakeling
Toets uw code gevolgd door  voor: ………………………………………………………………………………………
Toets uw code gevolgd door  voor: ………………………………………………………………………………………
Toets uw code gevolgd door  voor: ………………………………………………………………………………………
Toets uw code gevolgd door  voor: ………………………………………………………………………………………

Uit schakelen van uw alarmsysteem
Uit schakelen van het alarm is bij gedeeltelijk en totaal ingeschakeld systeem het zelfde.
Toets uw code gevolgd door

of

Uit schakelen bij Alarm
Uitschakelen bij Alarm kan op twee manieren:

Toets uw code gevolgd door
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Toetsen
De toetsen met cijfers en letter maken het mogelijk de code en gegevens in te voeren bij gebruik van de
functies in het menu. Tevens is het mogelijk (indien geconfigureerd door de installateur) om op één van de
volgende toetsen voor ongeveer 3 seconden in te drukken, om zo:
1 - de zones status te bekijken,
4 - de blok status te bekijken,
5 - het alarm logboek te bekijken (uit het gebeurtenislogboek),
6 - het storing logboek te bekijken (uit het gebeurtenislogboek),
7 - de storingen te bekijken,
8 - het belsignaal in het bediendeel aan of uit te zetten,
9 - om te schakelen tussen de normale weergave en de blok status weergave.
De overige toetsen geven de mogelijkheid om:
- toegang te verkrijgen tot het gebruikers menu (eerst code invoeren),
- annuleren van de functie.
of

- in- en uitschakelen en alarm herstellen (eerst code invoeren),
- selecteren van de gekozen functie,
- het bevestigen van ingevoerde gegevens.

    - navigeren door het menu. (blader door getoonde berichten, functies en opties en het
verplaatsen van de cursor),
- uitvoeren van de door de installateur ingestelde functies (eerst code invoeren).

Overbruggen van geopende zones bij inschakelen van het systeem
Indien inschakelen niet mogelijk is en een bericht op het display u informeert dat er geopende zones zijn,
dan kunt u deze zones in een lijst laten weergeven door op de 2 toets te drukken. U kunt met gebruik van
de  en  toetsen door deze lijst heen bladeren. Door het drukken op toets 4 zal het mogelijk zijn de
desbetreffende zone te overbruggen. Hierna zal een bericht worden weergegeven waarin u gevraagd wordt
dit te bevestigen met de 1 toets.
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Codes programmeren
Om codes bij te kunnen programmeren dient u de manager code bij de hand te hebben, deze code heeft u
bij het opleveren van het alarmsysteem gekregen van de installateur.

Een nieuwe gebruiker toevoegen
1. Voer de manager code in en bevestig deze met de
toets.
2. Druk op toets 2 en vervolgens op toets 1. De lijst met gebruiker functies wordt nu weergegeven.
3. Gebruik de juiste functies voor het instellen van de nieuwe gebruiker.
4. Druk op de
toets.
5. Als een melding verschijnt waarin u gevraagd wordt de wijzigingen op te slaan, druk dan op de 1 toets.
6. Een bericht zal worden weergegeven dat de nieuwe gebruiker aangemaakt is. Druk op de
terug te keren naar het GEBRUIKERS submenu.

toets om

Een gebruiker wijzigen
1. Voer de manager code in en bevestig deze met de
toets
2. Druk toets 2 twee keer in. De lijst met gebruikers wordt nu weergegeven.
3. Gebruik de  en  toetsen om een gebruiker te selecteren.
4. Druk op de toets. De lijst met te wijzigen functies zal worden weer gegeven.
5. Selecteer de te wijzigen functies voor de gebruiker en pas deze aan.
6. Druk op de
toets.
7. Als een melding verschijnt waarin u gevraagd wordt de wijzigingen op te slaan, druk dan op de 1 toets.
8. Een bericht zal worden weergegeven dat de nieuwe gebruiker gewijzigd is. Druk op de
terug te keren naar gebruikerslijst.

toets om

Een gebruiker verwijderen
1. Voer de manager code in en bevestig deze met de
toets.
2. Druk op toets 2 en vervolgens op toets 3. De lijst met gebruikers wordt nu weergegeven.
3. Gebruik de  en  toetsen om een gebruiker te selecteren.
4. Druk op de

toets. Een bericht zal worden weergegeven dat de gebruiker verwijdert is.

5. Druk op de

toets om terug te keren naar gebruikerslijst.
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App instellingen. Android toestellen
Instellingen configureren voor de INTEGRA CONTROL applicatie. Te downloaden in de Google play store.
Indien u de applicatie voor de eerste keer opstart zal het “Nieuw alarmsysteem” tabblad
worden weergegeven. Hier kunt u de instellingen configureren welke nodig zijn om
verbinding met het alarmsysteem te kunnen maken.
1. Voer de naam van het alarmsysteem in. De naam helpt u het systeem te identificeren als
de applicatie in gebruik is (u kunt meerdere alarmsystemen toevoegen).
2. Als u een andere communicatie methode wilt gebruiken dan de standaardmethode, tik op
het scherm in het gedeelte "Communicatie methode" en maakt uw selectie.
3. Voer de parameters in die vereist zijn voor de geselecteerde communicatie methode.
- directe communicatie met de module: module netwerk adres, TCP poortnummer en de
data encryptie sleutel(GUARDX SLEUTEL),
- communicatie via de SATEL server: module MAC adres, module ID en de data
encryptie sleutel (GUARDX SLEUTEL). U kunt deze parameters inlezen via de QR
code, tik op
en lees de QR code.
4. Bepaal hoe de macro's wilt toevoegen. Standaard staat ingesteld dat de macro's uit de
module geïmporteerd zullen worden (deze worden gedownload als u voor de eerste keer
verbinding maakt). Indien u geen macro's wilt importeren of deze uit een bestand wilt
importeren, tik dan op het "Macro's” veld en wijzig de instellingen. Indien u de macro's uit
een bestand wilt importeren dient u de locatie aan te geven waar het bestand met macro
commando's staat.
5. Tik op

om de instellingen op te slaan.
Adres (IP Adres)
Poort
GUARDX sleutel
MAC adres (ETHM-1)
Module ID (ETHM-1)
IMEI (INT-GSM)
Module ID (INT GSM)

7091

Verbinding maken
Tik op de naam van het alarmsysteem. Het virtuele bediendeel zal worden weergegeven.
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App instellingen. IOS toestellen
Instellingen configureren voor de INTEGRA CONTROL applicatie. Te downloaden in de IOS App store.
Indien u de applicatie voor de eerste keer opstart zal het “Systemen” tabblad worden weergegeven.
1. Tik op “Wijzig”.
2. Tik op “Nieuw”.
3. Voer de naam van het alarmsysteem in. De naam helpt u het systeem te identificeren als de
applicatie in gebruik is (u kunt meerdere alarmsystemen toevoegen).
4. Specificeer de communicatie methode. Standaard staat deze ingesteld voor directe communicatie
met de Ethernet module. Indien de applicatie verbinding moet maken met de SATEL server, schakel
dan de “Server Satel” optie in.
5. Voer de parameters in die vereist zijn voor de geselecteerde communicatie methode.
- directe communicatie met de module: module netwerk adres, TCP poortnummer en de
data encryptie sleutel(GUARDX SLEUTEL),
- communicatie via de SATEL server: module MAC adres, module ID en de data
encryptie sleutel (GUARDX SLEUTEL). U kunt deze parameters inlezen via de QR
code, tik op
en lees de QR code.
6. Bepaal de gewenste taal voor het alarmsysteem.
7. Bepaal hoe de macro's wilt toevoegen. Standaard staat ingesteld dat de macro's uit de
module geïmporteerd zullen worden (deze worden gedownload als u voor de eerste keer
verbinding maakt). Indien u geen macro's wilt importeren of deze uit een bestand wilt
importeren kunt u dit instellen door "Geen macro's” te kiezen of bij "Lokale bestanden” het juiste
bestand te kiezen.
8. Tik op “Bewaar” om de instellingen op te slaan.
Adres (IP Adres)
Poort
GUARDX sleutel
MAC adres (ETHM-1)
Module ID (ETHM-1)
IMEI (INT-GSM)
Module ID (INT GSM)

7091

Verbinding maken
Tik op de naam van het alarmsysteem. Het virtuele bediendeel zal worden weergegeven.
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