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Vklop in izklop Alarma za stanovanje ali električnega porabnika
s pomočjo tipkovnice.
Alarm za stanovanje (model ALC ali model ALC 2) lahko vklopimo in izklopimo s ključem
ali pa s tipkovnico. Šifra za vklop in izklop je lahko 4 do 9 mestna in jo vstavimo preko
tipkovnice. Začetna šifra je 0000 in jo nastavimo tako, da minimalno 5s tiščimo tipko S1.
Nastavitev začetne šifre je potrjena z dvema piskoma. Imamo 2 uporabniški šifri.
Tok elektronike v stanju pripravljenosti (Stand-by), pri napajalni napetosti 13,6 V je:
- 4 mA, ko je alarm vklopljen.
- 4 mA, ko je alarm izklopljen.
Ploščica TIV-a CodeLock10 a se priključi na priključne špice od tipkovnice. Ploščica ima štiri
priključne sponke. Označene so z J1, J2, J3 in J4. Povežemo jih s sponkami na ploščici od alarma za
stanovanje.
Pri modelu ALC povežemo sponko J1 z J12, sponko J2 z J11, sponko J3 z J5 in sponko J4 z J4.
Pri modelu ALC 2 povežemo sponko J1 z J12, sponko J2 z J11, sponko J3 z J7 in sponko J4 z J8.
Opomba: Če tipkovnico ne montiramo v ohišje alarmne centrale, potem prestavimo zeleno
(signalizira vklop centrale) in rdečo (signalizira alarm) LED diodo, iz ohišja alarmne centrale, v ohišje
tipkovnice. Led diodo D5 uporabimo za signaliziranje vklopa alarma v primeru, ko imamo zeleno in
rdečo diodo na alarmni centrali, torej ju ne prestavimo v ohišje tipkovnice.

Električna shema za CodeLock10 a (Za alarm, model ALC 2)

Avtor: Rudi Šlejkovec, http://www.avr.4mg.com, e-mail: rudi.slejkovec@siol.net
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Električna shema za CodeLock10 a (Za alarm, model ALC)

Montažna shema
za CodeLock10 a
Element R5678 ni
potreben!

CodeLock10

Avtor: Rudi Šlejkovec, http://www.avr.4mg.com, e-mail: rudi.slejkovec@siol.net
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Navodila za nastavitev šifer za vklop in izklop Alarma.
1a) Prva sprememba prve kombinacije - vnašanje Vaše šifre pod zap. št. 1
Želimo nastaviti kombinacijo-šifro, ki naj bo: 220 515
1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: 1
( Kombinacija-šifra pod zap. št. 1. )
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: 0 0 0 0
( Začetna kombinacija-šifra. )
5. Pritisnemo: #
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: 2 2 0 5 1 5
( Vaša kombinacija-šifra št. 1. )
8. Pritisnemo: #
Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.
Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.
Alarm vklopimo tako, da odtipkamo: 220515 in pritisnemo #. Enako ga tudi izklopimo.
1b) Ponovna sprememba prve kombinacije – spreminjanje Vaše šifre pod zap. št. 1
Želimo nastaviti novo kombinacijo-šifro, ki naj bo: 400 300 200
1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: 1
( Kombinacija-šifra pod zap. št. 1. )
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: 2 2 0 5 1 5
( Vaša stara kombinacija-šifra št. 1 )
5. Pritisnemo: #
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: 4 0 0 3 0 0 2 0 0
( Vaša nova kombinacija-šifra št. 1 )
8. Pritisnemo: #
Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.
Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.
Alarm vklopimo tako, da odtipkamo: 400300200 in pritisnemo #. Enako ga tudi izklopimo.
2a) Prva sprememba druge kombinacije - vnašanje Vaše šifre pod zap. št. 2
Želimo nastaviti kombinacijo-šifro, ki naj bo: 440 515
1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: 2
( Kombinacija-šifra pod zap. št. 2. )
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: 0 0 0 0
( Začetna kombinacija-šifra. )
5. Pritisnemo: #
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: 4 4 0 5 1 5
( Vaša kombinacija-šifra št. 2. )
8. Pritisnemo: #
Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.
Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.
Alarm vklopimo tako, da odtipkamo: 440515 in pritisnemo #. Enako ga tudi izklopimo.
2b) Ponovna sprememba druge kombinacije - spreminjanje Vaše šifre pod zap. št. 2
Želimo nastaviti novo kombinacijo-šifro, ki naj bo: 600 500 400
1. Pritisnemo: *
2. Pritisnemo: 2
( Kombinacija-šifra pod zap. št. 2. )
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: 4 4 0 5 1 5
( Vaša stara kombinacija-šifra št. 2. )
5. Pritisnemo: #
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: 6 0 0 5 0 0 4 0 0
( Vaša nova kombinacija-šifra št. 2. )
8. Pritisnemo: #
Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.
Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.
Alarm vklopimo tako, da odtipkamo: 600500400 in pritisnemo #. Enako ga tudi izklopimo.
Avtor: Rudi Šlejkovec, http://www.avr.4mg.com, e-mail: rudi.slejkovec@siol.net

