EkoTek System Installations- och
konfigurationsmanual
(Utgåva: 11.0)

Planering
Installation
Konfiguration
Underhåll

www.multitone.com

EkoTek System Installation and Configuration Manual

Innehåll
Uppfyllande av krav ............................................................................................................................. 4
Uppfyllande av FCC och Industry Canada Statement of Compliance ................................................... 4
WEEE-direktivet och produktåtervinning ............................................................................................. 4
1. Principer för EkoTek.......................................................................................................................... 6
2. Lokaliseringsrapportering ................................................................................................................ 7
3. Larm ................................................................................................................................................. 8
4. Platslarm .......................................................................................................................................... 8
5. Ledsignaler ....................................................................................................................................... 8
6. Tvåvägs kvittering ............................................................................................................................ 8
7. Tvåvägs radio ................................................................................................................................... 9
8. Frekvenshoppning ............................................................................................................................ 9
9. ESPA- och TAP-sökning In/Ut ........................................................................................................... 9
10. Konfiguration ................................................................................................................................. 9
11. Nätverksparametrar ..................................................................................................................... 10
12. Diagnostik och statistik ................................................................................................................ 10
1. Standard-hub.................................................................................................................................. 11
2. Maxi-hub ........................................................................................................................................ 11
3. Repeater och spänningsmatad repeater ........................................................................................ 12
4. Fast larmknapp coh spänningsmatad fast larmknapp (båda med repeaterfunktion) ................... 13
5. Larmknapp ..................................................................................................................................... 14
6. Larmsökare ..................................................................................................................................... 15
7. Laddstation för fyra larmsökare ..................................................................................................... 16
8. Larmknapp (Assistans) ................................................................................................................... 17
9. Larmsökare (Assistans)................................................................................................................... 17
10. Laddstation för larmsökare och larmknappar (Assistans)............................................................ 18

9261-8173 utgåva: 11

Sidan i
© 2014 Multitone Electronics Plc

EkoTek System Installation and Configuration Manual

11. Temperaturer i drift ...................................................................................................................... 18
1. Översikt .......................................................................................................................................... 19
1. Översikt .......................................................................................................................................... 21
2. Förutsättningar .............................................................................................................................. 21
3. Placeringsregler .............................................................................................................................. 21
4. Testsökaren .................................................................................................................................... 22
5. Hur man utför tester ...................................................................................................................... 25
1. Preparation .................................................................................................................................... 26
2. Installation av hub och IP slav-hub................................................................................................. 27
3. Installation av Maxi-hub ................................................................................................................ 28
4. Installation av repeater, spänningsmatad repeater och larmknapp .............................................. 30
5. Installation av synkroniserad Ethernet-repeater (SER) .................................................................. 34
6. Installation av PPP-modem ............................................................................................................ 35
7. Installation av laddstation med fyra platser för larmsökare .......................................................... 41
8. Inställning av läsarinterface ........................................................................................................... 42
9. Huvudmenyer ................................................................................................................................. 46
10. Underhållsmenyer ........................................................................................................................ 49
11. Konfigurationsmenyer .................................................................................................................. 53
13. Slutliga kontroller ......................................................................................................................... 76
14. Konfigurering av SER-enheter ...................................................................................................... 77
1. Personliga säkerhetsmeddelanden ................................................................................................ 81
2. Larmsökarens svarsmeddelanden .................................................................................................. 81
3. Underhållsmeddelanden ................................................................................................................ 81
1. Översikt .......................................................................................................................................... 84
2. Överlappande och mobile roaming-system.................................................................................... 84
1. Översikt .......................................................................................................................................... 86
1. Översikt over loggning ................................................................................................................... 87

9261-8173 utgåva: 11

Sidan ii
© 2014 Multitone Electronics Plc

EkoTek System Installation and Configuration Manual

2. Allmän formatering ........................................................................................................................ 87
3. Exempel på loggar .......................................................................................................................... 90
1. Revisionshistorik ............................................................................................................................. 95
2. Tillhörande dokumentation ............................................................................................................ 95

9261-8173 utgåva: 11

Sidan iii
© 2014 Multitone Electronics Plc

EkoTek System Installation and Configuration Manual

Godkännanden

Uppfyllande av krav
Denna produkt uppfyller krav enligt EU Radio & Telecommunications Terminal Equipment
Directive 99/5/EC.

Uppfyllande av FCC och Industry Canada Statement of Compliance
Denna enhet överensstämmer med Del 15 i FCC-reglerna samt med Kanadas
Industristandard RSS 210.
Vid användning måste man tänka på följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka
skadliga störningar och (2) enheten måsta acceptera att störningar kan ha oönskad inverkan
på enhetens funktion.
Icke auktoriserad modifiering av denna utrustning medför att användaren inte längre kan
fortsätta att använda enheten inom reglerna gällande för Industry Canada och FCC Part 15.
En komplett teknisk specifikation gällande denna produkt kan fås från Multitones
representant i Sverige, LOTS Security AB.

WEEE-direktivet och produktåtervinning
När denna product har tjänat ut, får den inte behandlas som hushållsavfall eller
vanliga sopor. Den ska lämnas till en lämplig station för återvinning av elektriska
och elektroniska produkter, eller återlämnas till leverantör för omhändertagande.
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Systemöversikt
EkoTeks säkerhetssystem för personer består av mobila enheter som sänder meddelanden
om assistans till andra fasta eller mobila enheter, där assistansmeddelandet och platsen för
den som söker assistans visas:

Meddelanden skickas via ett uppbyggt radionätverk, som använder repeatrar för att länka
meddelanden fram och åter i nätverket.
På grund av att meddelanden sänds i flera steg genom ett nätverk, bestäms den fysiska
uppbyggnaden och storleken på hur repeatrarna placeras, vilket kan vara i en
tredimensionell form, d.v.s. nätverket kan täcka flera våningar i en byggnad.
EkoTek är helt trådlöst (endast hubar och laddrack behöver AC-spänning), vilket gör
installation och utbyggnad snabb och enkel.
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1. Principer för EkoTek
Varje EkoTek-produkt är en del (nod) i ett självorganiserat radionätverk:

Varje nod i nätverket söker efter kontakt med närliggande noder, för att på det sättet skapa
ett finmaskigt nätverk. Organisationen i nätverket sker automatiskt av själva noderna, ingen
programmering behövs.
Då nätverket är självorganiserande, är det också självreparerande. Skulle en nod (repeater)
sluta fungera, kommer nätverket automatiskt att konfigurera om sig runt den icke fungerande
noden:

Dimensionerna på nätverket bestäms av hur och var repeatrarna placeras, d.v.s. hur
layouten arrangeras så att uppställda krav kan uppfyllas, t.ex. för bra mottagning i publika
miljöer som mottagningen i ett sjukhus, en olycksfall- och nödcentral eller alla våningar i en
byggnad för skydd av ensamarbetare.
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Det är lätt att skapa skalbara nätverk genom det stora antal repeatrar som EkoTek kan
hantera.
Repeatrar monteras normalt på väggar eller i tak. Genom att använda en extra kapsling kan
de också monteras utomhus. Huben placeras antingen på en vägg eller ett skrivbord, så att
dess display kan ses tydligt:

2. Lokaliseringsrapportering
När en användare utlöser en larmsignal är det viktigt att veta varifrån, så att assistans kan
komma till rätt plats så fort som möjligt.
EkoTek kan rapportera rätt plats baserat på de lokaliseringssignaler som sänds ut av
repeatrarna:
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3. Larm
En användare kan manuellt larma genom att trycka in den röda knappen på larmsökaren
eller larmknappen. Larm kan också utlösas automatiskt om bäraren ligger ner, (fallarm) om
bäraren inte rör sig och inte reagerar på uppmaning (inaktivitetslarm) eller finns på fel plats
(vandrarlarm). När ett larm aktiveras visas användarens identitet (namn), plats för larmet
samt typ av larm i displayen på huben och i de meddelanden som sänds till larmsökarna.
Assistans – Blå knapp
Larmsökarna (Assistans) och larmknapparna (Assistans) har också en blå knapp som vid
aktivering betyder en lägre prioritetsnivå. Denna ger användaren en möjlighet att kalla på
assistans, om detta behövs. Den röda knappen i alla produkter kvarstår som ”nödknapp”.
När den blå knappen trycks in, sänds ett i förväg inprogrammerat meddelande ut. Det finns
ingen ökande uppmärksamhetsnivå och det finns inga krav att kvittera assistanslarmet.
[Fanns inte i tidigare enheter.]

4. Platslarm
Funktionen platslarm innebär att larmsökare och larmknappar automatiskt löser ut larm om
en enhet kommer in ett område, som den lokala repeatern anser vara obehörigt område.
Användningen kallas också för “vandrarlarm”, eftersom larm utlöses om, exempelvis, en
patient går in i ett område, där personen i fråga inte förväntas, eller inte får, vara. Funktionen
är också användbar för besökare/hantverkare, som går in i del av en byggnad, där de inte
får vara.

5. Ledsignaler
Ledsignaler används för att uppdatera en repeater med information om vem som är dess
överordnade repeater. Huben och alla repeatrar sänder regelbundet ut två typer av
ledsignaler – systemsignaler och platssignaler.
Platssignaler har generellt en kortare räckvidd än systemsignaler. En repeater, larmsökare
eller larmknapp kan bara ha en överordnad enhet i taget. Varje sekund sänder repeatern till
larmsökaren eller larmknappen, vars position då uppdateras och fortsätter ta mot signaler
från repeatern (sin överordnade). Om larmsökaren förblir inom platssignalens räckvidd blir
positionen visad i larmsökarens display ”= [platsens namn]” (t.ex. = Konferensrum 1). Om
larmsökaren går utanför platssignalens räckvidd men fortfarande är kvar inom räckvidden för
systemsignalen, visas istället ”- [platsens namn]”, där platsens namn är namnet på den plats
där den senaste platssignalen togs emot. När en larmsökare eller larmknapp tar emot en ny
platssignal hämtar den platsinformation från den nya repeatern och uppdaterar sig själv med
den positionen.

6. Tvåvägs kvittering
Meddelanden från externa system och underhållsmeddelanden utgörs av envägs
meddelanden från huben till larmsökaren, medan larmmeddelanden, aktiverade av
användaren, är tvåvägs. För att lugna användaren, så måste ett larm från en larmsökare
eller larmknapp kvitteras av någon som kommer till hjälp. Denna kvittering returneras till
användaren i form av en lampa i larmknappen samt att summerns ljudsignal ändrar karaktär,
eller genom att larmsökarens display indikerar larmets status.
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7. Tvåvägs radio
Alla EkoTeks radiolänkar är tvåvägs, med kapacitet att både sända signaler till och ta emot
från alla enheter i nätverket.
Tvåvägs radio ger möjlighet att snabbt upptäcka och korrigera förlorade meddelanden, t.ex.
när ett meddelande reläas från en repeater till en annan så kommer den andra repeatern att
bekräfta mottagandet av meddelandet. Om den första repeatern inte får någon kvittering,
sänder den sitt meddelande en gång till. Denna kapacitet gör det möjligt för EkoTek att
fungera även i miljöer med radiostörningar eller dåliga signalförhållanden.
En annan fördel med tvåvägs radiokommunikation är möjligheten att trådlöst ladda ner
programvara till alla enheter från huben. Fasta enheter innehåller inte sin egen
konfiguration, då denna sänds av huben på begäran när varje enhet kopplas på. Även
larmsökare och larmknappar har sin konfiguration i huben, vilket gör det onödigt att hämta in
mobila enheter vid en konfigurationsändring, då alla uppdateringar sköts centralt från huben.

8. Frekvenshoppning
EkoTek radiolänkar kan konfigureras att arbeta på en fast frekvens eller hoppa mellan alla
16 tillgängliga frekvenser. Frekvenshoppande ökar förmågan hos EkoTek-system att klara
av radiostörningar. Om ett meddelande går förlorat på grund av störningar på en frekvens,
upptäcks detta omedelbart och meddelandet sänds igen på nästa frekvens i hoppserien.
Frekvenshoppande är speciellt värdefullt om en lokal radiomiljö är okänd eller utsatt för
förändringar. EkoTeks kombination av detektering av meddelandebortfall, automatisk
meddelanderetur och frekvenshoppning medför mycket säkra radiokommunikationer.

9. ESPA- och TAP-sökning In/Ut
I tillägg till sin inbyggda tvåvägskommunikation har EkoTek kapaciteten att samverka med
externa system via ett envägs sökarinterface. Detta innebär att EkoTek-systemet kan
antingen ta mot eller sända meddelanden till ett befintligt envägs sökarsystem.
Hubens sökarinterface kan väljas från ESPA eller TAP som en ingång eller utgång via Port A
samt genom att använda Port B TAP eller ESPA endast som ingång. Detta gör att EkoTek
kan användas som ett personsökarsystem, t.ex. för anslutning till ett sköterskesystem eller
för att sända meddelanden till ett befintligt envägs personsökarsystem.

10. Konfiguration
All konfiguration av EkoTek-systemet utförs via web-sidor lagrade i EkoTeks hub. Tillträde till
denna web-server sker antingen via 10/100Base-T Ethernet-porten eller genom användning
av PPP via en seriell RS232-port. Konfigurationen för alla enheter finns i huben och
nedladdas varje gång en enhet kopplas på.
Hubens förvalda programmering medger att ett nytt system kan fungera direkt som det
kommer från sin förpackning. Det behöver bara tilldelas platsnamn för repeatrar och
användarnamn för de mobila enheterna, vilka skrivs in på hubens web-servers
konfigurationssida.
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Varje enhet har sitt eget unika fabriksvalda serienummer för identifikation, men det finns
ingen förvald programmering av enheterna. Konfigurationen i huben, vald för enheterna
under installation, anger om enhetsfunktioner (t.ex. fallarm) ska vara använda eller inte.

11. Nätverksparametrar
Ett EkoTek-system, styrt av en enda hub, kan hantera upp till 500 enheter i denna version.
Se Appendix 2: Specifikationer för maximalt antal av varje enhetstyp.
Nätverkets radiokanaler kan konfigureras med hjälp av hubens web-serverinterface, med
upp till 16 kanaler tillgängliga för samtidig användning i ett enda EkoTek-system. Förvald
konfiguration för alla EkoTek-enheter är att använda kanal 15. Se Multitone-dokumentet
“Exempel på EkoTek-systems konfigurationer” för mer information om speciella
konfigurationer.
En enda EkoTek radiokanal kan hantera många repeatrar, men en begränsning av 70 per
kanal rekommenderas, för att tillåta dynamisk omkonfiguration (tyst byte av överordnad
enhet). Repeatrarna kan konfigureras i alla fysiska miljöer, så länge som varje repeater kan
etablera och bibehålla en något sånär stark signal med närliggande repeater, som har en
kommunikationsväg tillbaka till huben.

12. Diagnostik och statistik
Varje EkoTek-enhet samlar in statistik om hur nätverket fungerar. Denna statistik sänds
regelbundet till huben och kan ses med hjälp av web-servern.
Fel (t.ex. bortfall av nätverkstäckning) och indikering av låg batterispänning i EkoTekenheter, visas i statusföntsret i web-gränsnittet. Dessa meddelande visas också i
displayerna i hubar och/eller larmsökare, om detta valts vid konfigureringen.
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Komponenter
1. Standard-hub
En hub utgör den centrala enheten i ett nätverk. Alla
kommunikationer passerar till och från huben. Logiskt borde den
därför placeras nära nätverkets fysiska centrum, men den kan
sitta var som helst i nätverket.
En display i huben visar larmmeddelanden på ett liknande sätt
som en larmsökare.
För konfiguration ansluts en PC med en web-läsare via Ethernet
till den web-server som huben körs på.
Det finns anslutningar i huben för larmreläkontakter, externa system, tillgång till Internet via
PPP samt ingång för matningsspänning. Inbyggda, laddningsbara batterier gör att huben
fortsätter att fungera i händelse av spänningsavbrott.
För mer information om hur frontpanelen i huben kan användas, se 9621-8276 EkoTeks
hubs användarguide.

2. Maxi-hub
Maxi-huben har bättre kapacitet än standard-huben med fler funktioner och kan hantera
stora system. Konfigurationer och menyer är identiska med standard-huben, med de
undantag som omnämns i detta avsnitt.
Anslutningar och kontroller












CF: Används inte
COM1: ESPA/TAP in-/utgång
DC in: Spänning in
VGA: Skärmanslutning (endast visning av IP-adress)
USB: Tangentbord / mus (endast för inställningsfunktioner)
Audio: Används inte
HDMI: Används inte
LAN 1: Synkroniserad Ethernet-repeater (SER) eller anslutning för nätverksväxel
LAN 2: Används inte
COM2: ESPA/TAP
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På-/Avknapp

3. Repeater och spänningsmatad repeater
Repeatrar utgör ryggraden i ett egenkonfigurerat
radionätverk. Varje repeater skapar automatiskt länkar till
närliggande repeatrar, för att tillåta meddelanden att
passera tvärs igenom nätverket. Två skruvar håller
repeatern på plats i taket eller på vägg. Två inre alkaliska
batterier med storlek D, ger spänning till repeatern.
Batterispänningen är kontinuerligt övervakad och
rapporteras till huben och/eller larmsökarna och löser ut
larm om spänningen sjunker under bestämda nivåer,
indikerande att batterierna behöver bytas ut.
Den spänningsmatade repeatern fungerar i stort på samma sätt, men har en plint för
inkoppling av ledare från yttre nätaggregat, som omvandlar 230 AC till låg DC-spänning. I
enheten finns laddningsbara batterier som backup om spänningen skulle försvinna.
Repeatrar sänder också ut platssignaler, vilka används av mobila enheter för att fastställa
deras position, som sedan sänds tillsammans med larmmeddelanden.
Repeatrar kan utgöra delar i ett tredimensionellt nätverk, med radiolänkar vars signaler kan
passera genom väggar och tak, om detta skulle behövas.
Som förval arbetar alla repeatrar i samma radiokanal som huben. Detta är den normala
konfigurationen för mindre system. Denna kan behöva ändras, för användning av fler
kanaler i stora nätverk.
Det finns, emellertid, inga behov av att tvinga repeatrar att skapa länkar till vissa andra
repeaters, t.ex. när det krävs en länk byggnad-till-byggnad eller vid användning av Ethernetrepeatrar. Repeatrar kan genom huben konfigureras att arbeta endast på specifika kanaler.
Utbyte av batterier i repeatern görs snabbt och enkelt, genom att repeatern dras loss från sin
bakplatta och de gamla batterierna lyfts ur. Det behövs inga verktyg för detta. En extra
låsskruv kan användas om det behövs skydd mot manipulering av repeatern, t.ex. när den är
monterad i publik miljö inom räckhåll för förbipasserande.

9261-8173 utgåva: 11
2014 Multitone Electronics Plc

Sidan 12

©

EkoTek System Installation and Configuration Manual

Repeatrar testar kontinuerligt sina länkar till närliggande repeatrar, detekterar ett länkbortfall
och söker automatiskt efter, och etablerar nya länkar, om de ursprungliga inte fungerar.
Nätverkflyttning och/eller -utbyggnad åstadkoms genom att flytta eller lägga till nya enheter,
där detta behövs, vilket gör nätverksändringar snabba, enkla och ekonomiska.

4. Fast larmknapp och spänningsmatad fast larmknapp (båda med
repeaterfunktion)
Med denna larmknapp kan larm- och assistanssignaler
aktiveras med en röd knapp på framsidan av enheten,
eller genom en ingång för yttre, slutande kontakt eller
brytande kontakt.
Denna larmknapp kan anslutas till utrustning som har
en slutande kontakt (en enkel switch i ,exempelvis, en
takmonterad enhet med dragsnöre), för att lösa ut
larm.
Meddelanden om assistans kan programmeras separat
för den röda knappen och ingången för extern kontakt.
Den fasta larmknappen har en inbyggd summer (programmerbar Av/På), för att indikera
larm.
Den röda knappen kan programmeras att på olika sätt:
1. Används inte.
2. En intryckning löser ut larm.
3. Två intryckningar löser ut larm.
En lång intryckning av den röda knappen rensar alltid bort ett larm som utlösts från den röda
knappen eller från den externa larmkontakten.
Den spänningsmatade, fasta larmknappen har liknande funktioner, men är försedd med en
kopplingsplint för ett yttre likspänningsaggregat, som i sin tur matas från elnätet. Denna
knapp har inbyggda, laddningsbara batterier, som ger reservdrift om nätspänningen skulle
försvinna.
Den fasta larmknappen kan också fungera som en repeater, medan larmfunktionerna
fortfarande fungerar. Monteringsplatser i kroppshöjd rekommenderas inte, då kvaliteten som
radiolänk reduceras när en person står direkt framför enheten. Detta kan medföra att
enheter som kommunicerar via larmknappen förlorar sin kontakt med nätverket. Om enheten
monteras i taket, t.ex. tillsammans med en enhet med dragsnör, så utgör detta inte något
problem.
Det finns tillfällen när det är acceptabelt att montera enheten i kroppshöjd, även när
repeaterfunktionen används. Detta kan gälla om enheten fungerar som repeater endast för
mobila enheter. Man kan då välja en larmknapps kanal som ”nedströms”, där samma kanal
för andra enheter är programmerad som ”uppströms”.
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5. Larmknapp
Med denna larmknapp kan nödlarm utlösas, vilka använder
platssignalerna från repeatrar för att bestämma var larmet
aktiverades. Larmknappen har också funktionerna inaktivitetslarm,
fallarm och platslarm (vandrarlarm) [förklaras i avsnittet
Konfiguration].
Larmknappens konfiguration nedladdas från huben när larmknappen
startas upp.
Val av olika alternativ för larmknappen bestäms i hubens
konfiguration. Alla larmknappar är fysiskt identiska och har samma funktioner (om detta
valts i huben).
En lysdiod, summer och vibrator finns i larmknappen, vilka används för att indikera enhetens
signalstatus. Dessa ändras när ett larm accepteras av annan enhet, d.v.s. hub eller
larmsökare. Indikering av ”larm accepterat” anges på detta sätt.
Larmknappen drivs av ett batteri, storlek AAA. Det batteri som används är antingen
laddningbart NiMH-batteri eller alkalibatteri, som kan deponeras. Notera att laddningsbara
batterier inte kan laddas inne i larmknappen. De måste tas ur och placeras i en extern
laddare, när de behöver laddas upp.
För ytterligare information, se 9621-8277 EkoTeks användarguide för larmknapp.
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6. Larmsökare
Larmsökaren har följande viktiga funktioner:

 Visning av och respons för nödanrop från andra EkoTek



enheter
Visning av sökmeddelanden skapade av hubens webserver eller ett externt system
Utlöser nödanrop på liknande sätt till larmknappar
Säkerhetslina mot lossryckning (vissa modeller)

För mer information, se 9621-8275 EkoTek användarguide för larmsökare.
EkoTeks tvåvägs radionätverk medger att meddelanden kan förmedlas mellan enheter. Till
exempel, när en larmknapp sänder ett nödmeddelande visas detta i hub och larmsökare. En
larmsökar- eller hub-användare kan sedan acceptera nödmeddelandet, vilket rapporteras
tillbaka till larmsändaren och indikeras på densamma genom att lysdioden ändras och en
viss ljudsignal från larmsändare hörs så länge nödläget är aktiverat.
Sökarmeddelanden kan skapas, antingen via hubens web-server eller ett externt system.
Meddelanden från web-servern kan konfigureras att visa mottagande och en begäran om
respons Ja/Nej (endast från EkoTek larmsökare med denna tvåvägs sökarfunktion).
Okomplicerade system för uppdragshantering kan enkelt skapas.
På ett liknande sätt som larmknappar kan också larmsökare sända nödsignaler med hjälp av
en inbyggd, röd knapp, de inbyggda funktionerna för inaktivitetslarm, fallarm eller platslarm.
En larmsökare kan därför fungera både som larmmottagande och larmsändande enhet,
vilket eliminerar behovet av att användare ska bära med sig båda typerna av enheter.
Larmknappen drivs av ett batteri, storlek AAA. De batterier som används är antingen
laddningbara NiMH-batterier, eller alkalibatterier som kan deponeras. Det finns
laddningskontakter på larmsökaren, vilka används när sökaren sätts i en laddstation.
[Larmsökaren (Assistans) har endast laddningsbara batterier.]
Vissa larmsökare är försedda med en rycklina, vars ände är isatt i ett uttag på larmsökaren.
Den utlöser ett personlarm när linan rycks loss från enheten. Denna rycklina kan ersättas av
en blindplugg, om funktionen inte behövs.
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7. Laddstation för fyra larmsökare
I denna laddstation kan upp till fyra larmsökare laddas samtidigt, med
en maximal laddningstid på 12 timmar, för att ladda upp larmsökarens
batteri till 50% kapacitet.
Larmsökaren rapporterar batterinivå i sin normala statusrapport. En
extra rapport skapas när en larmsökare sätts i, eller tas ur, laddaren så
att huben snabbt kan uppdatera dess status.
När en larmsökare rapporterar sin batteristatus som ”under laddning”,
visas detta i enhetens statusdisplay.
Fallarm och inaktivitetslarm blir automatiskt bortkopplade när en
larmsändare sätts in i laddstationen.
När en larmsökare sätts in i laddstationen, så finns en, av användare
programmerbar funktion, som gör att larmsökaren kan ta emot eller
ignorera meddelanden, vilket innebär att larmsökaren kan fortsätta
fungera i laddstationen, om så önskas.
Standard EkoTek PSU (nätaggregat) används för att ge spänning till
laddstationen och har kapacitet att driva två laddstationer.
ANM! Larmsökaren måste vara försedd med NiMH laddningsbara batterier när de sätts i en
laddstation. Om man sätter larmsökare mad andra typer av batterier en laddstation kan
detta skada larmsökaren. Larmsökare Assistans får inte placeras i denna laddstation.
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8. Larmknapp (Assistans)
Denna larmknapp kan användas för att kalla på assistans, genom att
användaren trycker på en blå knapp, medan nödlägen aktiveras med
en röd knapp. Med hjälp av platssignaler från repeatrar bestäms var
assistans/nödhjälp behövs. Larmknappen är också försedd med
funktionerna fallarm och inaktivitetslarm [förklaras närmare i avsnittet
Konfiguration].
Konfigurationen för larmknappen nedladdas från huben när
larmknappen kopplas på.
De olika programmeringsalternativen för larmknappen bestäms vid konfiguration av huben.
Alla larmknappar (Assistans) är fysiskt helt identiska och har samma funktioner (om detta
valts i huben).
En lysdiod, summer och vibrator finns i larmknappen, vilka används för att indikera enhetens
signalstatus. Dessa ändras när ett larm accepteras av användare från annan enhet, d.v.s.
hub eller larmsökare. Indikering av ”assistans på väg” anges på detta sätt.
Ett laddningsbart batteri driver larmknappen. Den är försedd med laddningskontakter som
nyttjas när larmknappen placeras i rätt laddstation. [Detta batteri kan inte bytas av
användare, då denna larmknapp har kapslingsklass IP 67.]
För mer information, se 9621-8277 EkoTek användarguide för larmknapp.

9. Larmsökare (Assistans)
Denna larmsökare har följande viktiga funktioner:

 Visning och respons för assistans- och nödsignaler från andra




EkoTek-enheter
Visning av sökarmeddelanden skapade med hjälp av hubens
web-server eller ett externt system
Sänder assistans- och nödsignaler på ett sätt liknande vanlig
larmknapp
Säkerhetslina mot lossryckning

För mer information, se 9621-8275 EkoTek användarguide för larmsökare.
EkoTeks tvåvägs radionätverk medger att meddelanden kan utbytas mellan enheter, t.ex.
när en larmknapp sänder ett assistans- eller nödmeddelande visas detta i huben och
larsökarna. Användare av hub eller larmsökare kan då kvittera larmet, vilket sänds tillbaka
till larmknappen och indikeras för användaren genom en ändring av lysdioden och den
ljudsignal som hörs från larmknappen, när assistans-/larmsignal är aktiverad.
Sökarmeddelanden kan genereras antingen via hubens web-server eller ett externt system.
Sökarmeddelanden från web-servern kan konfigureras att visa mottagande och en begäran
Ja/Nej gällande respons (endast möjligt med EkoTeks sökare med denna tvåvägs
sökarfunktion). Okomplicerade system för uppdragshantering kan enkelt skapas.
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På ett liknande sätt som larmknappar, kan även larmsökare utlösa nödanrop med hjälp av
en röd knapp på sökaren, med de inbyggda funktionerna fallarm eller inaktivitetslarm eller
platslarm. Larmsökare kan därför fungera både som larmsändare och –mottagare, vilket
eliminerar att användare behöver bära med sig båda typerna av enheter.
Ett laddningsbart batteri ger ström till larmsökaren. Kontakter för laddning på larmsökaren
används när den placeras i en laddstation. [Detta batteri kan inte bytas ut av användaren då
larmsökaren har kapslingsklass IP67.]

10. Laddstation för larmsökare och larmknappar (Assistans)
Denna station kan samtidigt ladda upp till 4 larmsökare eller
5 larmknappar.
Larmknappens lysdioder blinkar för att visa deras
laddningsstatus:
 Regelbunden enstaka blink – laddning
 Dubbelblink - fullt uppladdad
En enhet laddas upp till 50% av sin fulla laddning inom12 timmar och ger cirka åtta timmars
drift efter 40 minuters laddning.
Fallarm och inaktivitetslarm kopplas automatiskt bort när enheten sätts i laddstället, men
enheten kan vara konfigurerad att ta emot eller bortse från meddelanden, när den är
placerad i laddaren.
Nätaggregat inköps separat och ingår inte i laddstället. Det finns olika nätaggregat
tillgängliga, som kan driva upp till 8 laddställ samtidigt.
Anm: Larmknappar/larmsökare, som inte är av typ Assistans, får INTE placeras i denna
laddstation.

11. Temperaturer i drift
EkoTek-system fungerar i dessa temperaturer:
 Standardrepeater: -20 t.o.m. +55°C
 Spänningsmatad repeater och fast larmknapp: 0 t.o.m. +40°C
 Laddare, SER och hub: 0 t.o.m. +40°C
 Larmsökare och larmknapp: -10 t.o.m. +55°C
(Assistans) EkoTek-system fungerar i dessa temperaturer:
 Standardrepeater: -20 t.o.m. +55°C
 Spänningsmatad repeater och fast larmknapp: 0 t.o.m. +40°C
 Laddare, SER och hub: 0 t.o.m. +40°C
 Larmsökare och larmknapp: 0 t.o.m. +50°C

9261-8173 utgåva: 11
2014 Multitone Electronics Plc

Sidan 18

©

EkoTek System Installation and Configuration Manual

Synkroniserad Ethernet-repeater

1. Översikt

Batteribortkopplare

Den Synkroniserade Ethernet-Repeatern (SER) fungerar på samma sätt som en vanlig
repeater. Den ger radiotäckning och platsinformation på liknande sätt som en
standardrepeater. Den viktigaste egenskapen hos Ethernet-repeatern, emellertid, är att den
ger synkroniserad radiotäckning över stora områden. SER utgör ett nytt, kraftfullt sätt att få
synkroniserad radiotäckning även i mycket stora installationer. Den medger att nätverket kan
delas upp i flera delar genom att använda separata kanaler. Detta innebär att nätverket kan
ha många fler repeatrar än ett normalt grundsystem.
Batteribortkopplaren används när SER är under transport, för att spara på batterierna.
Om ett externt larm ska aktiveras från SER-enheten, anslut då ett ledarpar från
larmutgången, vilken ses på bilden ovan (Alarm Out). Larmutgången är en enkel
slutande/brytande kontakt som kan användas för att styra ett, av användaren inköpt,
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larmrelä. Denna utgång är inte utformad att kunna ge direkt styrning av utrustning som
matas från elnätet.
Uppströms sker anslutning till huben via det lokala nätverket, istället för i form av en
radiolänk som för en standardrepeater.
Synkroniseringen ska inte förbises eller missförstås – detta är med säkerhet den mest
signifikanta egenskapen hos SER-enheten.
Rätt konfigurerat är synkroniserad radiotäckning mycket viktig egenskap, med stöd för
följande funktioner i EkoTek-installationer:
1. Ersätter långa kedjor av repeatrar – en länk mellan byggnader kunde tidigare
medföra att ett stort antal repeatrar måste installeras.
2. Ger stabil och tillförlitlig radiotäckning – med högre effektivitet i byggnader med flera
våningar eftersom radiovägen tillbaka till huben sker via LAN.
3. Upp till åtta SER-enheter kan anslutas till en enda hub, där en SER är huvudenhet
(Master) för systemets synkronisering.
4. Medger att huben i EkoTek kan monteras långt bort, bara det finns nära anslutning till
användarens lokala nätverk – tidigare krävdes en central placering i nätverket men
nu kan den sitta på annan plats i, exempelvis, en bemannad larmcentral.
5. Ger synkroniserad radioanpassning med andra SER-enheter via det lokala nätverket.
6. Utan synkronisering kan fasta nätverk eventuellt störa varandra och mobila enheter
kanske inte upptäcker nya nätverk.
7. Viktigast av allt är att det tillåter att stora system kan bli indelade i mindre nät.
Anm.: Ett stabilt och tillförlitligt LAN är avgörande vid användning av SER-enheter i
systemet.
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Nätverksdesign och planering
1. Översikt
Planeringen görs för att avgöra hur många repeatrar som krävs samt deras optimala
monteringsplatser. Det rekommenderas att planeraren läser igenom avsnittet
‘Systemöversikt’ (tidigare i detta dokument) för att förstå de grundläggande arbetsprinciperna.

2. Förutsättningar





Två testlarmknappar (2WSU)
Platsritningar
Kundkrav
Kännedom om eventuellt WiFi som används

3. Placeringsregler
Varje repeater ansluts till en hub eller SER, antingen direkt eller via en annan repeater.
Antalet repeatrar som krävs beror på storlek och utformning av byggnaden samt hur bra
radiosignaler kan fungera i miljön.
EkoTek hubar och repeatrar får inte monteras i områden med explosiva gaser eller stora
ansamlingar av damm. Enheter måste skyddas från vätskor, extrema temperaturer och
starka magnetfält. Installera inte enheterna på platser där de kan utsättas för starkt solljus
eller elektromagnetiska störningar.
Hub
En hub ska monteras på platser som kontrollrum eller i receptioner, där det är enkelt att se
displayen när så krävs. Andra faktorer, att ta hänsyn till, är att minimera antalet hopp det
krävs för en repeater att få kontakt med huben. Det är, om möjligt, bäst att placera huben
centralt i nätverket, om inte SER-enheter används. Huben måste ha tillgång till ett 230 V
eluttag samt en Ethernet-anslutning. Man måste också överväga om ett modem för
telekommunikation krävs. I det fallet måste det också finnas ett inkopplat telejack. Det är
viktigt att det finns flera repeatrar runt huben, så det finns flera kommunikationsvägar om en
väg till huben skulle blockeras.
Repeatrar
Idealiskt är om repeatrar sitter monterade med ett avstånd på 10 – 15 m. De bör inte sitta
närmare varandra än 6 meter, om det inte finns konstruktionshinder som dämpar
radiosignalen, t.ex. en kraftig vägg, mellan repeatrarna. Maximal räckvidd mellan repetrar är
20 meter, men placering på det avståndet bör undvikas då radiostörningar kan resultera i
bortfall av förbindelsen mellan repeatrarna.
Byggnad med många våningar
EkoTek kan användas i flervåningsbyggnader där planen skiljs åt av betonggolv. Dessa
betonggolv ger tillräcklig dämpning så att larmknappens eller larmsökarens plats anges till
rätt våning. I byggnader med en träkonstruktion mellan våningarna kan en enhet plocka upp
signaler från våningen ovanför eller nedanför, med resultatet att enheten ges fel placering.
Noggrann placering av repeatrar är därför viktigt vid träkonstruktioner eller öppen
planlösning med centralhall, om enhetens position är viktig att veta.
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För att fastställa vilken våning en larmknapp eller larmsökare finns på är det viktigt att
repeatrar är placerade vid nedre och övre entrén till ett trapphus. Den exakta placeringen av
repeatern kanske inte behöver vara i själva trapphuset utan i utrymmet som leder till det, så
att nödvändig separering av repeatrarna kan uppnås.
Korridorer
I långa korridorer är det ofta lämpligt att placera en repeater i mitten av korridoren samt i
dess vardera ände, för att försäkra sig om stabil radiokommunikation i systemnätet.
Placering i rum
När det gäller placeringen i enskilda rum, montera då repeatern så centralt i rummet som är
praktiskt möjligt. Placering i ena änden av rummet kanske medför att tillräckligt stark signal
går genom väggen, så att enheten uppfattas befinna sig i närliggande rum eller korridor.
Det är emellertid högst osannolikt att signalen kan passera genom mer än en vägg.
I stora utrymmen, t.ex. ett lager, kan det krävas mer än en repeater för att få tillräckligt bra
radiotäckning.
Mellan byggnader
Om byggnader ligger tillräckligt nära varandra, kanske radiosignaler kan nå mellan dem.
Men om, till exempel, ett fordon passerar mellan byggnaderna, kan detta orsaka en
signalminskning så att repeatern tappar kontakt med sin överordnade enhet. Av denna
anledning är det i flervåningshus bättre att låta enheter på första våningen utgöra en länk
mellan byggnaderna. Detta görs genom att ställa in länken nedströms, för den överordnade
enheten, till att arbeta på en viss kanal, medan länken uppströms i repeatern på den första
våningen i en byggnad och repeatern på den första våningen i närliggande byggnad, också
får samma kanal, (såvida inte SER-enheter används).
Nätstruktur
En repeater kan bara ha en överordnad enhet i taget. Principen i denna typ av nätverk är,
emellertid, att om en förbindelse misslyckas, så kan en repeater söka efter annan
överordnad enhet, för att åter få kontakt med systemet. Om det inte går att få kontakt med
annan överordnad enhet, så kommer denna del av nätverket att falla bort. Det är därför
viktigt att se till så en repeater har alternativa vägar till huben.

4. Testsökaren
Denna testsökare är gjord för att ge hjälp vid placering av repeatrar samt vid felsökning I
nätverket. Den har flera olika arbetslägen, beskrivna nedan. Pilknapparna ▲▼bläddrar
genom menyerna. En lång intryckning av knappen  kopplar på respektive av enheten.
Vid provtagning, håll alltid testsökaren på vänstra sidan för att undvika att blockera signalen,
enhetens antenn finns på höger sida. Undvik också att ha kroppen mellan testsökaren och
uppmätt enhet, då detta dämpar signalen.
Anm.: Testsökaren sänder kontinuerligt en signal och dess batteriers livslängd är därför
ganska kort. För att spara batteriet, stäng av enheten när den inte används.
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Testsökarens lägen
RSSI

I detta fönster anges signalstyrkan för varje kanal både vad gäller sändning (TX) och
mottagning (RX). Mätvärdet för varje kanal visas som en vertikal stapel. RSSI-värdet bör
ligga över på 30 och uppåt.
Kvalitet

I detta fönster anges kvaliteten för varje kanal både vad gäller sändning (TX) och mottagning
(RX). Mätvärdet för varje kanal visas som ett vertikalt stapelnummer. Omfånget för
rapporterade värden ligger mellan 0 – 99, där 99 anger bästa kvalitet. Värdet bör ligga på 90
och uppåt.
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Nätverkets övervakningsläge
Kanalaktivitet

Detta visar aktiviteten i varje kanal, vilket är värdefullt för att bestämma hur mycket Wi-Fi –
aktivitet det finns i systemet. Notera! Kanalaktivitet kan ta en hel del tid att detektera, så kör
detta test i minst en minut.
Repeater-information

I detta fönster visas information om den repeater som testsökaren är ansluten till. Stapeln
visar styrkan på repeaterns ledsignal, som tas emot av testsökaren i förhållande till
programmerad repeaters platsräckvidd. RSSI-värdet är en indikering av den signalstyrka
från överordnad enhet, som tas emot vid repeatern.
Utom räckvidd-signal

I detta fönster visas information om närliggande repeatrar. Stapeln visar styrkan i
förhållande till programmerad repeaters platsräckvidd.

9261-8173 utgåva: 11
2014 Multitone Electronics Plc

Sidan 24

©

EkoTek System Installation and Configuration Manual

5. Hur man utför tester
Använd en enda testsökare i läge “kanalaktivitet” för att detektera WiFi inom
anläggningsområdet och fråga kunden om de känner till något WiFi i bruk.
Använd ett par testsökare i RSSI-läge för att mäta upp dämpning orsakad av väggar och
byggnadsdetaljer. Det är inte alltid möjligt att med synen lokalisera exempelvis stödreglar av
aluminium och trådarmering och solfilm i/på glasrutor kan orsaka en kraftig dämpning av
radiosignalen. Det är alltid bra att testa varje vägg och golv, men enstaka test kan ge en god
bild av hur byggnaden är konstruerad.
Bestäm först en plats för huben. Det är viktigt att det finns gott om repeatrar runt huben, för
att garantera flera kommunikationsvägar till resten av nätverket och att hinder (människor)
inte blockerar huben.
Fråga kunden från vilka utrymmen det är viktigt att larm kommer fram och lokaliseras och
markera dessa platser som monteringsplatser för repeatrar. Det kan gälla alla rum, ett visst
känsligt område eller olika våningar. I mycket stora rum används oftast mer än en repeater.
Märk i ritningen också ut plats för repeatrar överst och nederst I alla trapphus, för att medge
spårning mellan våningar.
Kunden kanske också vill ha en platsändring (vandrarlarm) när personer lämnar ett kritiskt
område. Om så är fallet, rita in repeaters vid utgången från dessa kritiska områden.
När alla troliga monteringsplatser markerats i ritningen, inspektera platsen för att bedöma
om avståndet mellan repeatrar överstiger regeln med maximalt 10-15 meters separering.
Om det visar sig vara för långt avstånd mellan repeatrar, fundera då på om repeatrar på
våningen ovanför eller nedanför kan utgöra en kommunikationsväg för nätverket.
Om en repeater verkar hamna för sig själv, använd då testsökaren för att kontrollera RSSI.
Placera en sökare vid repeatern och mät upp RSSI-nivån vid närmaste granne. Tänk på att
närmaste granne kan sitta på annan våning. Om närmaste granne sitter på andra sidan om
en tjock vägg, kan andra markerade platser kanske utgöra en mer lämplig väg. Om
tveksamhet råder, är det ett gott råd att fylla på med fler repeatrar, då dessa också gör
nätverket med robust och problemfritt. Om uppmätt RSSI är under 20, montera då ännu en
repeater i utrymmet mellan repeatrarna.
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Installation
1. Preparation
Förutsättningar
Före installationen behövs följande saker:








Ritningar med hubens och alla troliga repeatrars monteringsplatser tydligt markerade.
Ett eluttag för spänning till huben
En Ethernet-anslutning till kundens LAN för huben
En fungerande telelinje och eluttag för PPP-anslutning (om detta krävs)
En linje för extern ESPA eller TAP systemanslutning (om detta krävs)
Identifiera vilken PC som ska användas för admin-tillträde och nedladdning av loggfiler
Om SER-enheter installeras behöver de eluttag plus anslutning till kundens LAN

Verktyg som troligen behövs
 Pozidrive skruvmejsel
 Skruvmejsel med rakt spets 2,5 mm
 Trappstege
 Batteridriven borrmaskin
 5 mm betongborr
 6 mm betongsborr
 Tumstock
 Laptop med Ethernet-port
 Ethernet-kabel
 Larmknapp och larmsökare från kundens system
 Testsökare
Utrustning som behövs
 EkoTek hub med nätaggregat
 Om det behövs ett modem för att komma ut på telenätet, använd då aktuellt,
rekommenderat modem med nätaggregat och en RS232 anslutningskabel. Se Appendix
3: RS232-kabelns stift för anslutning av modem till hub
 EkoTek-repeatrar: Kvantitet enligt förplaneringen. Ett gott råd är att ta med någon extra
repeater, om det skulle visa sig att det behövs någon enhet som planeringen missade
(Ethernet-repeatrar enligt planering)
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2. Installation av hub och IP slav-hub

Huben kan stå på en hylla eller ett skrivbord, eller monteras på vägg med bifogade skruvar.
För att ta bort fronten, tryck in de två utstående plastflikarna och separera fronten från
bakplattan.
Väggmontering
Markera skruvhålen på väggen. De två skruvarna ska sitta exakt 120 mm från varandra,
enligt skiss över bakplattan nedan:

120mm

Borra två hål med lämplig 5 mm borr, till ett djup av 25 mm.
Sätt i skruvplugg (om detta krävs) och skruva i skruvarna en bit. Lämna 7 mm kvar innan
bottenläge (Anm.: Skruvar och plugg medföljer inte.).
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Placera bakplattan över skruvskallarna och dra enheten nedåt tills den låses på plats.
Interfaceanslutningar

Jacka in nätaggregatet i eluttag Plug och in i DC-ingången i huben.
Jacka in Ethernet-kabeln till LAN eller PC. Se ‘Anslutning av huben till PC med hjälp av
Windows’.
Om ett externt larm ska aktiveras från huben, anslut ett ledarpar från larmutgången, visad I
inkopplingsskissen för interfacet. Larmutgången är en enkel slutande/brytande kontakt och
kan användas för att styra ett av kunden anskaffat larmrelä. Utgången är inte avsedd att
direkt styra nätspänning (230 V AC) till någon utrustning.
Anslut DB9 port A till kundens personsökarsystem, om så önskas. Anslutningskabeln ska
uppfylla specifikationer gällande för personsökarsystemet.
En PPP-anslutning kan göras, efter det att modemet ställts in, via port B.
Se ‘Installation av PPP-modemet’ (sidan 31) för mer detaljer.

3. Installation av Maxi-hub
Installationen av ett EkoTek-system och hub påverkas egentligen inte av användningen av
en Maxi-hub. Emellertid måste Maxi-huben användas tillsammans med en synkroniserad
Ethernet-repeater (SER) eller Slav IP-hub. Normalt delas stora system in i mindre delar
baserat på område/våning eller andra naturliga omständigheter. Dessa ska ha bestämts vid
planeringen och varje systemdel länkas till en SER-enhet. SER-enheter ska sedan kopplas
till en nätverksväxel, som ansluts direkt till huben. Konfigurationen är densamma som för
standardhubar (se avsnitt 15).
Ett tangentbord och en mus ska inte anslutas till huben, då detta kommer att medföra
felmeddelanden. En monitor kan kopplas in till huben för att visa den IP-adress den tilldelats.
(IP-adresser visas i Inloggningsfönstret.)
Huben är avsedd för installation i ett avlägset kommunikationsrum med Ethernet-anslutning
till SER-enheterna för att ge radiotäckning. Av detta skäl har inte huben några
användarknappar. Allt tillträde till huben och nätverksfunktioner görs via PC inloggad till
huben.
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Notera att gällande olika krav, så är utrustningen tested och godkänd enligt begränsningarna
för en digital enhet Klass A, i enlighet med EU EMC-direktivet 2004/108/EC samt Del 15 av
FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga
störningar, när utrustningen arbetar i en kommersiell eller industriell miljö.
Egenskaper och skärmar
Huben har förlorat sina sökaregenskaper och kan inte användas för att aktivera larm. Detta
är onödigt då den normalt är placerad borta från användare som skulle behöva använda
denna funktion.
Maxi-huben har följande utökade funktioner:
1. Total systemstorlek
Den totala systemstorleken är utökad till från 500 enheter (repeatrar, hubar, sökare
och knappar) till 750 enheter, när en Maxi-hub. [Antingen en SER eller en Slav IPhub krävs när Maxi-huben används].
För större system rekommenderas användning av synkroniserade Ethernet-repeatrar
för att segmentera nätverket, vilket reducerar ett stort radionätverk till mer
hanterbara, mindre nätverk. En test bör utföras, för att garantera full täckning och
funktion, i alla anläggningens delar.
2. Maximalt antal av visningsenheter
Det maximala antalet visningsenheter är inte begränsat genom Maxi-huben, annat än
det totala antalet enheter i ett system. Antalet sökargrupper har utökats till 120.
3. Larmhantering baserat på larmtyp

Larmhantering baserat på larmtyp tillåter att grupper av enheter kan bli uppkallade beroende
på vilken typ av larm (assistans) som aktiverats. Regler för detta bör skapas, för att
bestämma vilka grupper som ska ta mot vilka typer av larm.
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Spänning På/Av
För att koppla på




För att koppla på huben, sätt först i nätaggregatet på baksidan av enheten och anslut
sedan nätaggregatet till ett eluttag för 230 V AC.
Tryck på den röda knappen på framsidan för att sätta på huben.

För att stänga av



I fönstret Hemma, välj Stäng av
I optionsfönstret, välj Starta om eller Stäng av

Anm.: Maxi-huben ska inte stängas av med strömbrytaren på fronten.
Nedkopplingssekvensen ska följas genom att använda något av alternativen beskrivna ovan.
Uppgradering av mjukvara




Mjukvaruversioner finns på Multitones hemsida http://www.multitone.com/softwaredownloads.html
För att ladda ner ny mjukvara, öppna fönstret Konfiguration och välj Uppgradera.
Ange filnamnet och välj sedan Uppladda.

Uppgradering från en befintlig hub
Vare sig uppgraderingen sker från en standard-hub eller en Maxi-hub så kan arkivdatabasen
laddas upp från en befintlig hub till en ny hub, med bibehållande av systemets
konfigurationer. Denna procedur följer densamma som för standard-huben.
OBS! En Maxi-hubs arkivdatabas kan inte laddas upp till en standard-hub.

4. Installation av repeater, spänningsmatad repeater och larmknapp

Montering av repeater eller larmknapp (inkl. spänningsmatade varianter)
Ta bort bakplattan genom att lossa skruven A och sedan skjuta överdelen och underdelen åt
olika håll, visade av de gröna pilarna.
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I figuren på föregående sida visas en standard-repeater. Larmknappar och
spänningsmatade enheter öppnas på samma sätt.
Vid montering av spänningsmatade enheter kan det vara enklast att lossa spänningskabeln
från kretskortet genom att försiktigt dra ur dess kontakt. De spänningsmatade
repeatrarna/larmknapparna kan levereras med spänningskabeln omonterad.
Använd bakplattan för att markera läget för skruvhålen i väggen. Larmknappen kan
monteras i bordshöjd, men om den också används som repeater bör den monteras enligt
samma förutsättningar som en normal repeater. Kontakten i larmknappen bör då förses
med en switch (t.ex. med en takmonterad dragtråd). Tänk på att människor kan blockera
radiosignaler med sina kroppar.

44m
m

Vid montering på sten/betong, borra först två hål med en 6 mm betongborr, minst 30 mm
djupa, och sätt sedan i skruvplugg.
Skruva fast bakplattan på väggen och tänk då på att skruvarna ska dras in jämnt med
bakplattan.
Vid installation av en spänningsmatad repeater, se ‘Inkoppling av spänningsmatad
repeater/larmknapp’.
Vid installation av en larmknapp, som behöver kopplas till extern switch, se ‘Inkoppling av
larmknapp till en extern switch’.
Efter installation, lås enheterna (om så krävs) med den lilla skruv som medföljer, indikerad
av A i bilden på sedan 30.
Inkoppling av spänningsmatad repeater/larmknapp
Anm.:
1. Den spänningsmatade repeatern kräver en DC-spänning på 9,5 – 15 V, 15 mA.
2. Den spänningsmatade larmknappen kräver en DC-spänning på 11 – 15 V, 25 mA.
3. Vid inkoppling av flera repeatrar i en kedja är det viktigt att specificera systemets
nätaggregat och kabelareor, så att spänningen från nätaggregaten, även längst bort i
kedjan, ligger inom dessa gränsvärden, då inräknat kabelresistansen. Ett gott råd är att
mäta spänningen med ett mätinstrument, efter det att installationen är slutförd.
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Skapa ett utgångshål för för kabeln i de spänningsmatade enheterna genom att med en
plattång bryta bort den plastbit som visas i figuren nedan.

Koppla på den spänningsmatade enheten genom att lossa bygeln från repeaterns kretskort.
Koppla in spänningsledarna till skruvplinten. –
Anm.: Se till att koppla in rätt polaritet som den anges på klisterlappen.
Lossa denna bygel och vrid den 90
grader (på ett stift) så att batteriet
kan bortkopplas i framtiden.

Kopplingsplint.
Observera polaritet.

Lossa denna kontakt, om så önskas,
medan bakstycket monteras. Kom ihåg att
koppla in den igen efter monteringen.

Innan den spänningsmatade enheten sätts tillbaka på bakplattan, jacka in spänningsledarna
igen till kretskortet. Kontrollera att batterierna sitter på sin plats och skjut sedan på enheten
ovanpå bakplattan. Var försiktig så att spänningsledarna inte skadas.
Inkoppling av larmknapp till en extern switch
Larmknappen kan sammankopplas med en extern switch, om larm ska kunna utlösas på ett
visst avstånd från själva knappen.
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Skapa ett utgångshål för för kabeln i de spänningsmatade enheterna genom att med en
plattång bryta bort den plastbit som visas i figuren nedan.

Larmknappen levereras med ett i förväg inkopplat framstycke och man bör ta extra stor
hänsyn till att ledarna förläggs enligt figure nedan. Var försiktig, så att ledarna inte skadas,
när framstycket skjuts på sin plats i bakstycket.

Placera ledarna
på detta sätt.

Framstycket är inkopplat på detta sätt:
Stift 1 (blå) = Aktivering från externt larm.
Stift 2 (grön) = Jord (för båda kontakterna).
Stift 3 (röd) = Larm avbryts externt. Slutning av till denna ingång mot jord har samma effect
som en lång intryckning av knappen på larmknappens framsida och rensar bort ett larm som
larmknappen har aktiverat.

9261-8173 utgåva: 11
2014 Multitone Electronics Plc

Sidan 33

©

EkoTek System Installation and Configuration Manual

5. Installation av synkroniserad Ethernet-repeater (SER)

SER-enheten kan monteras på vägg (rekommenderas) eller placeras på en icke metallisk
yta. Den måste ha tillgång till 230 V AC (via nättaggregat) samt en Ethernet-anslutning.
Vid väggmontering, mät avståndet mellan monteringshålen på baksidan och markera, borra
och plugga de två monteringshålen.

90mm

Notera: SER-enhetens design kan komma att ändras.
Läs EkoTek SER användarguide innan SER-enheter konfigureras.

9261-8173 utgåva: 11
2014 Multitone Electronics Plc

Sidan 34

©

EkoTek System Installation and Configuration Manual

6. Installation av PPP-modem

Inkoppling av modemet
PPP-anslutningen (port B) till huben kan göras med ett modem av typ US Robotics 5630D.
1. Jacka in modemet i en seriell port i PC med hjälp av den medföljande modemkabeln.
Använd en adapter om PC:n inte har någon seriell port. (Se Appendix 3: RS232-kabelns
stift för anslutning av modem till hub (sidan 82) för detaljer om kabelstiftsutgångar).
2. Installera US Robotics mjukvara i datorn; använd den CD som medföljer modemet.
3. Efter installationen, sök reda på mjukvaran i PC:ns programmenyer och starta upp
programmet.

Mjukvaran känner automatiskt av om modemet är inkopplat.
Klicka på Konfiguration manager och gå till fliken Call control.

9261-8173 utgåva: 11
2014 Multitone Electronics Plc

Sidan 35

©

EkoTek System Installation and Configuration Manual

Ange “Antal ringsignaler före svar” (Number of rings to answer call) till 1.
Klicka på knappen “Spara till modem (Save to modem), vilken sparar aktuella värden från
konfigurationshanteraren till det skrivbara minnet i modemet.
Gå till fliken DTE interface och välj under DTR att ignorera DTR (Ignore DTR).

Använd Windows Hyperterminal för att bestämma modemhastigheten
Ett terminalprogram är en applikation som gör att en PC kan kommunicera direkt med ett
modem. Om använd dator har operativsystemet Windows XP eller Windows 7, går det att
använda Windows Hyperterminal-program då det ingår i dessa operativsystem.
1. Kontrollera att modemet är anslutet till en seriell port i använd PC.
2. Ladda in HyperTerminal:
 Klicka på Start > Kör
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 I den ruta som visas, skriv in HYPERTRM
 Klicka på OK
Om felmeddelandet 'Cannot find HYPERTRM' visas, måste ni installera HyperTerminal:
 Klicka på Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Lägg till/Ta bort program.
 Under Lägg till/Ta bort program, välj Egenskaper och klicka sedan på fliken
Windowsinställningar.
 Dubbelklicka på Kommunikationer
 Markera kryssrutan för HyperTerminal
 Klicka på OK, och sedan OK igen för att installera
 Notera: Windows installationsdisk kan efterfrågas under denna procedur
3. När Hyper Terminal startar visas en dialogruta ”Anslutningsbeskrivning” (Connection
description).
 Klicka på Lämna (Cancel) för att fortsätta.

4. Välj önskad COM-port:
 Välj ”Fil” och sedan ”Egenskaper” från menyraden, varefter fönstret ”Ny
anslutnings egenskaper” öppnas.
 Klicka på pilen för att visa rullgardinslistan med ”Anslut med”
 Välj ”Direkt till ComX' (där X står för den COM-port som används för
anslutning av modemet – t.ex. COM1, COM5 etc.)
 Klicka på OK
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 Konfigurera porten till att använda hastigheten 57600 baud.
5. Klicka på OK – ett tomt terminalsfönster öppnas. Det bör nu vara möjligt att
kommunicera direkt mellan COM-porten och modemet.
 Skriv in 'AT' [tryck sedan Enter]
Fungerar kommunikationen ska modemet svara med 'OK'. Om så är fallet, gå till steg 6.

Om inget 'AT' eller 'OK' visas, finns det grundläggande kommunikationsproblem mellan PC:n
och modemet – troligen är vald COM-port inte rätt. Kontrollera detta och försök igen.
Om problemen kvarstår:
 Kontrollera Windows enhetshanterare (om tillgänglig)
 Kontrollera att modemet är installerat
 Kontrollera att COM-porten används och inte har några konflikter (indikeras
av ett gult varningsmärke med utropstecken vid sidan)
 Kontrollera att COM-port är vald att användas i systemets BIOS-inställningar
6. För att lagra konfigurationen gällande port-hastighet i modemet, skriv in 'AT&B2&W' [följt
av Enter]. Det borde komma ett svar i form av 'OK'.
7. Ta bort kabeln från PC:ns COM-port och anslut till Port B i huben.
8. Stäng igen hubens kapsling. Se till så att bandkabeln för knappsatsen är ansluten till
dotterkortet, då denna har en tendens att lossna då kapslingen öppnas.
9. Testa genom att ringa till modemet från en PC. Användarnamnet och lösenordet är båda
‘EkoTek’. Modemet ska svara automatiskt och menyfönstret för EkoTek ska visas.
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Bestäm systemets konfiguration med hjälp av web-läsaren, enligt beskrivning i web-läsarens
gränssnitt.
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7. Installation av laddstation med fyra platser för larmsökare
Dessa instruktioner gäller för vanliga larmsökare (INTE typ Assistans).
Två fyraplatsers laddstationer kan matas från PSU-enheten.
Väggmontering av laddninsställ med fyra platser
Mät upp för hål och borra sedan i väggen enligt skissen nedan.
Om två enheter ska användas, montera då ihop dem med medföljande nylonskruvar, på det
sätt som visas nedan:

Varningsetikett
Sätt fast varningsetiketten så nära laddstationen som möjligt, där den syns tydligt.

Väggmontering av laddstation för Assistans-enheter
Upp till 8 laddstationer kan matas från ett nätaggregat.
Använd skruvhålen på enhetens baksida för att mäta upp och borra i väggen.
Nätaggregatet kan också monteras på vägg. Fäst dess hållare på väggen och sätt sedan
fast nätaggregatet med medföljande kabelband.
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IDC-anslutningar
Skruva eller klipp bort elkontakten från dess kabel. Skala av ändarna och anslut ledarna i
det första stället. Se till att få rätt polaritet, (+ = svart med vit rand, se figur nedan.) Dra
sedan ledare vidare till nästa laddstation och avsluta enligt figur.

8. Inställning av läsarinterface
Första inställning
För att konfigurera systemet måste huben anslutas till en PC eller ett nätverk. Denna
anslutning kan också användas för att övervaka EkoTek-nätverket. När väl anslutningen
gjorts kan kommunikation med huben ske via en web-läsare.

Port A (DB9)
IsoleringsSwitch

Port B (DB9)

Larmutgång
Anslutning av huben till PC med hjälp av Windows
Se till så att isoleringsswitchen (batteribygeln) är ställd så att enheten är påkopplad.
I PC:
1. Klicka på start för att öppna Windows Startmeny och välj sedan Kontrollpanelen.
2. Klicka på Nätverk och Internet.
3. Klicka på Nätverk. Med nätverkskabeln bortkopplad, kommer den lokala
nätverksanslutningen att anges som ”inte ansluten” (rött kryss).
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4.
5.
6.
7.

Öppna huben. För att öppna huben ska de två låsningsflikarna tryckas in och sedan
överdelen separeras från bakstycket.
Anslut en Ethernetkabel (RJ45) till RJ45-kontakten - se skiss över hub.
Anslut den andra änden av kabeln till Ethernetkontakten (RJ45) i PC:n. Notera: Vissa
nätverkskort kan kräva en korsvis kabel för direktanslutning.
Vid rätt anslutning kommer skärmen att ändra utsseende enligt nedan, för att visa att
kabeln har kopplats in.

8. Dubbelklicka på ikonen ‘LAN-anslutning, för att öppna fönstret Egenskaper.
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9. Använd bläddringspilen till höger och välj menyn Internet Protocol TCP/IP.
10.
Klicka på knappen Egenskaper.

11.

Vid leverans är den förvalda konfigurationen för huben:
IP adress:
192.168.1.2 (1.1.1.1 om via PPP seriell port)
Subnet mask:
255.255.0.0
Förvald gateway: 192.168.1.20
För att kommunikationen mellan PC och hub ska fungera, måste IP-adressen i PC:n ha
samma inställning mot nätverket och undernätet som huben. För att åstadkomma detta,
välj “Använd följande IP-adresser och ange IP-adressen inom samma område som huben
(i exemplet ovan 192.168.1.100, Subnet mask 255.255.0.0 och Gateway 192.168.1.20).
Anm! Senare versioner av Windows kräver att Adapterinställningar konfigureras och kan
vanligen nås genom att högerklicka på denna ikon
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fönstret. Välj sedan ”Öppna Nätverks- och delningscenter” och klicka på “Ändra
adapterinställningar”.
12.

Klicka på ‘OK’ för att avsluta.
Användning av web-läsare för att få tillträde till huben
I adressfältet för web-läsaren, skriv in hubens IP-adress (förvald address för Internet är
192.168.1.2) och klicka sedan på knappen Uppdatera. Läsaren kopplas då upp mot
hubens web-interface.

Lösenord
När en post i konfigurationsmenyn öppnas, i början av ett arbetspass, så avkrävs ett
lösenord. Förvalt användarnamn är ‘admin’ utan något lösenord angivet (tomt). När tillträde
medgivits kan lösenordet skrivas in enligt önskemål. Dessutom ger användarnamnet
Användare (inget lösenord) tillträde till undermenyerna Huvudmeny och Underhåll samt
Lösenord och Läsares språkval, under menyn Konfiguration.

admin
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9. Huvudmenyer
Anm.: De spänningsmatade enheterna framställs i systemet som helt identiska med vanliga
repeatrar eller larmknappar. När det hänvisas till en repeater eller larmknapp gäller detta
även för spänningsmatade varianter.

Dag/Natt

Använd detta för att bestämma arbetspass. Detta används sedan I samband med
larmreglerna för att rikta larmmeddelanden till olika målgrupper.
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Händelselogg

I händelseloggen sparas all händelser i systemet. Där återfinns:
 Klockslag och datum för varje loggad händelse
 Typ av händelse samt text förknippad med händelsen
För var och en av applikationer finns följande händelser loggade:
 PS = Personlig säkerhet: Larm utlöst, kvitterat och återställt
 PG = Personsökning: Sökmeddelande avsänt, mottagningrapport om detta
krävs samt användarrespons om detta krävs
 MT = underhåll: enheter rapporterar inte status eller låg batterivarning –
dessa meddelanden sänds också till enheter i Sökargrupp Ett (1)
I händelseloggen finns de 9000 senaste händelserna lagrade i ett flash-minne. När 9000
händelser har lagrats kommer en ny händelse att ersätta den först inkomna, som då raderas
från loggen.
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Meddelandesidan

"Enter message here”

Sökarmeddelanden kan sändas från detta fönster till alla EkoTek-sökare, sökargrupper (välj
grupp från rullgardinslistan) eller individuella sökare (välj sökare från rullgardinslistan).
Tvåvägs meddelanden för användarrespons kan avkrävas vissa sökargrupper eller
individuella sökare och levererans av meddelanden till individuella sökare kan loggas.
Sökarloggen
I sökarloggen finns de senaste 15 sökarmeddelandena sparade med markeringen ”Logga
avsänt meddelande” eller ”Begär svar från användare”. Meddelanden sparas till dess att ett
nytt meddelande kommer in med någon av markeringarna ovan, eller om huben återställs.
Anm.: Sökarmeddelanden skrivs också in i händelseloggen.
Plats
Enhetsplats
Namn
Sökare
Larmknapp

Platsrapportens tid
10:25:53 01/01/2014
10:34:22 01/01/2014

Plats
Första våningen
Första våningen

Om platsrapportering för mobila enheter valts att användas i detta arbetsläge kommer i
skärmen att visas den senaste platsen, som varje mobil enhet rapporterat.
Om en enhet valts att inte rapportera plats visas “Används inte” istället för platsrapportens tid
och plats.
Om en enhet inte rapporterat sin plats sedan huben kopplades på kommer det att visas
”Okänd”.
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10. Underhållsmenyer
Enhetsstatus

Varje enhet I nätverket ansluts till huben via en överordnad enhet (repeater eller direkt till
själva huben). Att denna anslutning fungerar är mycket viktigt. Nedanstående statistik gäller
denna anslutning.
Enheternas status i listan är markerade enligt följande:
Låg batterispänning = gul
Byt batteri = röd
(Batterinivå: Et larm aktiveras när batterinivån faller till 20% och meddelandet ”Byt batteri” visa vid 5 %.)
Missad statusrapport = gul
Fyra missade statusrapporter i en följd = röd
(Statusrapporter sänds med intervall på 4 timmar, 33 minuter och 4 sekunder.)
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Enhetsstatus - hub och IP slav-hub
Enhetsstatus
HUB
Namn
Hårdvara – mjukvara
Senaste rapport
Batterinivå

001-0000001
HUB
001-137
10:52:57 07/06/2013
100%

Uppströms länk
Antal ledsignaler borta
Antal synk.signaler borta
Länkkvalitet
Länkstyrka
Uppströms trafik

Direktansluten
62
0
100
100
7

Begär uppdatering

Hub: Serienummer.
Namn: Namet på huben.
Hårdvara - mjukvara: revisionsnummer.
Senaste rapport: Klockslag och datum för senaste rapporten.
Batterinivå: För huben är denna nivå alltid 100% när den får spänning från elnätet.
Batterinivå (i %) anges när enhetens drivs från backup-batterier.
Uppströms länk: Detta är alltid Direktansluten. Den utgör den översta länken i nätverket.
Antal ledsignaler bort: Detta antal gäller sedan uppstart eller återställning.
Antal synk.signaler borta: Detta antal gäller sedan uppstart eller återställning
Länkkvalitet: Allmän kvalitet på hubens länk mellan 1 till 100, där 100=bäst. Direktanslutning
har alltid värdet 100.
Länkstyrka: RSSI från överordnad länk mellan 1 till 100, där 100=bäst. Direktanslutning har
alltid värdet 100.
Uppströms trafik: Antal datapaket avsända till överordnad enhet.
Antalen gällande bortfall och trafik är helt enkelt en stigande siffra.
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Enhetsstatus – repeater och larmknapp
Enhetsstatus
Repeater
Namn
Hårdvara – mjukvara
Senaste rapport
Batterinivå

001-0000001
HUB
001-137
10:52:57 07/06/2013
100%

Uppströms länk

Direktanslut
en
62
0
100
100
7

Antal ledsignaler borta
Antal synk.signaler borta
Länkkvalitet
Länkstyrka
Uppströms trafik

Om ingen
statusrapport tagits
emot visar dessa
***-***
Inväntar
statusrapport
Okänt
Alla övriga fält är
tomma

Begär uppdatering

Repeater eller fast larmknapp: Serienummer.
Batterinivå: Visar batteriets spänningsnivå (%).
Uppströms länk: Namn och serienummer på överordnad repeater eller hub.
Antal ledsignaler borta: Missade ledsignaler från överordnade enheter. Detta antal gäller för
de gånger en ledsignal förväntades med uteblev, antingen på grund av felaktig överordnad
enhet eller för svag signal till den överordnade enheten.
Antal synk.signaler borta: Det antal gånger som synkroniseringen förlorats till den
överordnade enheten.
Övriga fält är desamma som för huben.
Enhetsstatus – larmknapp och larmsökare
Enhetsstatus

Enhetsstatus
Larmsökare
Namn
Hårdvara – mjukvara
Senaste rapport
Batterinivå

020-0000022
Sökare Pelle
001-137
10:52:57 07/06/2013
72%

Larmknapp
Namn
Hårdvara – mjukvara
Senaste rapport
Batterinivå

010-0000002
Larmknapp 1
001-137
11:32:57 07/06/2013
71%

Antal ledsignaler borta
Antal synk.signaler borta

0
0

Antal ledsignaler borta
Antal synk.signaler borta

1
0

Begär uppdatering
Begär uppdatering

Larmsökare/Larmknapp: Serienummer.
Namn: Enhetens namn.
Hårdvara - mjukvara: revisionsnummer.
Senaste rapport: Klockslag och datum för senaste rapporten.
Batterinivå: Visar batteriets spänningsnivå (%) eller “Laddar” om batteriet håller på att laddas
upp.
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Antal ledsignaler borta: Missade ledsignaler från överordnade enheter. Detta antal gäller för
de gånger en ledsignal förväntades med uteblev, antingen på grund av felaktig överordnad
enhet eller för svag signal, troligen på grund av för långt avstånd till repeatern.
Synk.signaler borta: Det antal gånger som synkroniseringen förlorats till den överordnade
enheten.
Begär uppdatering: Klicka här för att få fram aktuell statistik.
Trädvisning

Parent – 030-0005137

Child – 030-0005103

<n> = Antal begäran för Konfig
[n] = RSSI-nivå
Nätverksträdet används för att försöka ge relevant information om de fasta enheterna i
systemet. Informationen består av följande:
 Antal gånger en enhet begärt dess konfiguration från huben
o Ett högt antal kan indikera ett behov av extra repeater – för att eliminera dålig
radioförbindelse.

 RRSI-nivån (som visad ovan)
o En hög siffra anger en bra länk, men en låg siffra behöver inte betyda en dålig länk
visad siffra gäller endast senaste statusrapporten och värdena kan variera)

 Länkvägen mellan två enheter
o Denna kedjas längd till en viss repeater är det antal av ‘I’-symboler framför den.
 Identifierar relationen mellan över- och underordnad
Överordnad kan skiljas från underordnad enhet genom att hitta ett (+) och sedan följa uppåt
till (<n>). Antalet (I) indikerar antalet hopp från huben. Många hopp kan leda till labilt nätverk
med dåliga förbindelser.
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11. Konfigurationsmenyer
Systeminställningar - Hub
Denna sida bestämmer nätverkets gränssnitt. Den gör det möjligt att konfigurera hubens in
ställningar, klocka, externa anslutningar samt web-läsarens språk.
Klicka på ‘Konfiguration’ och välj ‘System’.

Ställ klockan
Klockan arbetar I två olika lägen: det ena visar aktuellt klockslag (om JavaScript är aktiverat
I web-läsaren kommer tiden att uppdatera, om inte visar klockan den tid då sidan laddades).
1. Klicka på knappen Detaljer och ange aktuellt klockslag och datum.

2. Klicka på Skicka för att acceptera inställd tid.
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Anm.: En ogiltig tidsangivelse innebär att programmet återgår till att visa klockinställningen,
men den ursprungliga inställningen behålls utan ändring.
Välj datumformat
Huben tillåter att två olika format för datumangivelse kan väljas:
Dag/Månad/År – visas som 05.01.12
Månad/Dag/År – visas som 01.05.12
Datumformatet gäller för visning i alla displayer i hub/larmsökare samt i web-sidorna som
visar loggar, plats- och underhållsinformation.

För att ändra använt datumformat, klicka på knappen Skicka formatet mm/dd. Detta ändrar
det format som anges, till att visa alternativet. Exempel: Ett fönster, liknande det ovan, visar
datum i formatet Dag/Månad/År. Om man då klickar på knappen Skicka formatet mm/dd, så
ändras visning av datum till formatet Månad/Dag/År.
Hubens IP-konfiguration
Om huben ska anslutas till ett Ethernet nätverk måste IP-adress, subnet mask och gateway
anges inom nätverkets adressgränsvärden, så att huben kan nås från nätverket. Normalt
ska porten lämnas orörd med förvalt värde (6113), såvida inte denna port redan används för
annan applikation i nätverket. När IP-adressen bestämts kan huben bara nås med hjälp av
den adressen, så det är viktigt att skriva ner och spara vilken IP-adress som valts. Om
hubens adress är okänd kan den hämtas fram från frontpanelen. Se EkoTek hub
användarguide 9261-8276 för detaljer.
Anm: En ogiltig inställning av IP-adress gör att systemet återgår till inställningsfönstret och
de ursprungliga inställningarna behålls.
Anslutning av fjärrsystem
För att ställa in hur anslutning ska göras till ett system, t.ex. personsökar- eller
trygghetssystem, se Appendix 6 Externa systems anslutningar (sidan 90) för detaljer om
konfiguration för fjärrsystem.
Fjärrloggning
1. Klicka på ”Fjärrloggning” för att tillåta att meddelanden om systemhändelser kan sändas
till en fjärran belägen lagringsenhet.
2. Välj ‘Numeriskt’, ‘Text’ eller båda beroende på vad du vill spara (båda rekommendras).
3. Klicka på ‘Avlusning på fjärran plats’ för att sända alla mottagna/avsända meddelanden
till den fjärran belägna enheten.
4. Ange IP-adressen för fjärran lagringsenhet eller dator. Klicka på Skicka för att välja de
nya anslutningsinställningarna. Loggmeddelanden ska alltid sändas till UDP-port 514.
OBS! Ingen kontroll görs att fjärrenheten verkligen existerar.
För mer detaljer om loggningsprotokoll, se Appendix 5: Fjärrloggningsprotkolll - (sidan 88).
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Språk
Web-läsarens gränssnitt finns tillgängligt på flera olika språk och det är därför viktigt att rätt
version installerats hos er kund. Välj önskat språk från listan och klicka på Skicka.
Systeminställningar – IP slav-hub
Denna sida bestämmer nätverksinterface för slav-huben samt web-läsarspråk.
Klicka på Konfiguration och välj System.

Slav
IP-adress, subnet mask och gateway ska anges inom nätverkets adressgränsvärden, så att
huben kan nås från nätverket. När IP-adressen bestämts kan slavenheten bara nås med
hjälp av den adressen, så det är viktigt att skriva ner och spara vilken IP-adress som valts.
Om slavens adress är okänd kan den hämtas fram från frontpanelen. (Se separat
användarguide för Maxi-hub.)
Klicka på Skicka för att spara slav-hubens inställningar.
Hub
IP-adress: Ange IP-adressen för systemets huvud-hub.
Port: Ange den port som valts i systeminställningar för systemets huvud-hub.
Klicka på Skicka för att spara huvud-hubens inställningar.
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Radioinställningar

Nätverksidentifierare
Nätverkets identifierare gör det möjligt för mobila enheter att särskilja mellan olika EkoTeksystem. Beroende på sin konfiguration kan mobila enheter helt bortse från ett annat system
(om konfigurerad att låsa vid en enda nätverksidentifierare) eller försöka att logga in på
valfritt system. De mobila enheterna får sin egen konfiguration från det system de är
inloggade till. För att en mobil enhet ska lyckas att flytta mellan system, måste den kunna
upptäcka förändringen, så varje system måste ha sin egen, unika närtverksidentifierare.
Anm: Överlappande EkoTek-nätverk har stöd från version 3.0 och senare. Se Appendix 4A:
Överlappande systemstöd (sidan 84) för mer detaljer.
Fördröj optimering
”Inkommande” används för maximal leveranshastighet i riktning mot huben och är normalt
endast använt när det inte finns några sökare i nätverket, d.v.s. inga utgående
användarmeddelanden. Detta är lämpligt om externt personsökarsystem ska nyttjas som
huvudmetod att larma/meddela användare.
Balanserad används när det finns EkoTek personsökare i systemet, för att ge balanserad
hastighet I meddelandeflödet genom radionätverket, både mot och från huben.
Balanserad duger bra i de allra flesta fall och är förvalt alternativ.
Frekvenshoppning
2,4 GHz-bandet har 16 kanaler. Genom frekvenshopning kan radiosignalerna ändra
frekvens (hoppa) mellan olika kanaler i bandet. Detta underlättar för systemet att undvika
störningar från Wi-Fi-enheter som använder samma band och ger batter säkerhet mot
avlyssning, om detta är av betydelse.
Systemet kan också ställas in att använda en viss fast frekvens.
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Vanligen används endast de 14 första kanalerna för Wi-Fi-system och en inställning att
använda en enda fast frekvens i kanalerna 15 eller 16 kan visa sig vara mer driftsäker än för
kanaler där användningen av Wi-Fi är vanlig. Välj här På (frekvenshoppning används) eller
Av, om fast frekvens ska nyttjas. Som förval är huben konfigurerad för fast frekvens (Av).
Genom att välja På och sedan Skicka, så kommer följande fönster att visas. Här kan man
välja vilka kanaler som ska användas att hoppa mellan. Detta gör att lokala Wi-Fi-kanaler
kan väljas bort och på så sätt reduceras risken för radiostörningar.

Autoregistrera enhet
Om funktionen Autoregistrera enhet är vald att användas (På), kan en okänd enhet som blir
detekterad tillåtas att förena sig med nätverket, förutsatt att det maximala antalet enheter i
systemet inte överskrids. Dessa nya enheter tilldelas förvalda namn. Om Autoregistrera
enhet är vald att INTE användas (Av), måste nya enheter manuellt läggas till i databasen
innan de känns igen av systemet.
Nya enheter tilldelas som förval:
Förvalt namn
Användargrupp 1
Fast enhet zon 1
Enhetsläge 1
Eventuella enheter med display läggs till i första sökargruppen, om det finns plats där.
Övervaka mobil enhet
Alla fasta enheter övervakas automatiskt vad gäller batterikapacitet och närvaro i nätverket,
med underhållsmeddelanden vid låg batterispänning eller om enheten saknas i nätverket.
Dessa meddelanden sänds till alla användare i sökargrupp 1. Mobila enheter (larmsökare
och –knappar) kan också övervakas avseende batteriets spänningsnivå och närvaron I
nätverket. Ange här Av, Batteri eller Nätverk+Batteri enligt önskemål
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OBS! Batteriets spänningsnivå visas I fönstret Enhetsstatus, oavsett vald inställning här.
Radiospråk
Språket i sökarens display kan väljas Engelska, Franska, Spanska, Tyska, Svenska eller
Norska. Välj önskat språk från listan och klicka på Skicka.
Autoregistrera namn
Med funktionen Autoregistrera enhet vald som På kan systemet, när det detekterar en ny
enhet, tilldela ett förvalt namn till enheten baserat på dess typ: HUB, IP-SLAV, REPEATER,
FAST LARMKNAPP, SÖKARE eller LARMKNAPP. Dessa förvalda namn kan ändras för att
uppfylla en kunds egna önskemål.
Under Autoregistrera namn kan man välja enhetstyp från rullgardinslistan och sedan klicka
på Detaljer. Ange ett nytt namn för enheten och klicka på Skicka för att tillämpa namnet.
Exempel: Istället för Sökare kan namnet vara Pesonal och Larmknapp kan kallas Besökare.

Enheter

I enhetsfönstret visas ALLA enheter anslutna till EkoTek-nätverket, när alternativet ALLA är
valt.
Uppdatera
För att få upp en aktuell lista over en heter, välj i rullgardinslistan hårdvarutypen som ska
visas och klicka sedan på knappen Uppdatera.
Enheterna visas då i listan enligt följande:
1. I första kolumnen anges enhetestypen samt dess serienummer.
2. I andra kolumnen står enhetens namn.
3. Den tredje kolumnen består av en knapp ”Info” som utgör en länk till specifika uppgifter
för just denna enhet.
Serienumret för varje enhet visas samt enhetens namn.
001-xxxxxxx betyder att enheten är en hub.
002-xxxxxxx betyder en IP slav-hub
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004-xxxxxxx betyder en Ethernet Repeater
010-xxxxxxx betyder en larmknapp
020-xxxxxxx betyder en larmsökare
030-xxxxxxx betyder en repeater
031-xxxxxxx betyder en soldriven repeater
040-xxxxxxx betyder en fast larmknapp
Klicka på knappen ”Info” för att se enhetens konfiguration.

Lägg till
Klicka på Lägg till, längst ner i visad lista, för att öppna fönstret Välj enhet med sidor för
inskrift av nya enheter.
1. Välj enhetstyp från menyn.
2. Flytta till rutan serienummer och ange enhetens serienummer och namn. I
inskrivningsrutan nedan är en repeater vald som exempel. Liknande rutor visas för andra
typer av enheter, med rätt maskinkod angiven före serienumret.

3. Klicka på Lägg till för att lägga till en ny enhet. Om begäran är giltig visas fönstret för
inläggning av separata enheter. Om det inte går att ange informationen (ogiltig längd på
serienummer, försök att lägga till enhet innan hub finns, försök att lägga till en andra hub,
för många enheter redan inlagda etc.) så visas ”Ogiltig enhetsbegäran”. Om det redan
finns en enhet i databasen med samma serienummer som den nya enheten, så visas
detaljer om den befintliga enheten.
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Detaljer

Hub, IP slav-hub och fast larmknapp

Namn
Namnet på huben eller den fasta larmknappen kan ändras genom att ett nytt namn skrivs in i
fältet.
Enhetsläge
Enheterna tilldelas ett enhetsläge (1-32), med ett som förval. Namnet för varje enhetsläge
kan kundanpassas och då visas olika alternativ i denna meny. Enhetsläget definierar hur
liknande enheter ska bete sig (radiokanal, plats/räckvidd, med larmknapp – möjligheten att
lösa ut larm etc.). Se avsnittet ”Efter val av enhetsparametrar, klicka på Skicka för att
förändringarna ska börja gälla.

Enhetsläge” (sidan 62).
Användargrupp
Välj från rullgardinslistan mellan 1 - 16. Används för att dirigera larm till olika sökargrupper.
Zon
Fasta enheter tilldelas ett zonnummer, vilket medför att larm från mobila enheter kan sändas
till olika sökargrupper, baserat på hub eller repeater (och därmed zon) som de mobila
enheterna är anslutna till, för direkt aktivering av platslarm. Upp till 16 zoner kan finnas i ett
EkoTek-system.
Efter val av enhetsparametrar, klicka på Skicka för att förändringarna ska börja gälla.
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Repeater

Namn
Namnet på repeatern kan ändras genom att ett nytt namn skrivs in i fältet.
Enhetsläge
Varje repeater tilldelas ett enhetsläge (1-32), med 1 som förval. Namnet kan kundanpassas
och i så fall visas olika alternativ i denna meny. Enhetsläget definierar hur repeatrarna ska
bete sig (uppströms och nedströms, plats/räckvidd etc.).
Zon
Fasta enheter tilldelas ett zonnummer, vilket medför att larm från mobila enheter kan sändas
till olika sökargrupper, baserat på hub eller repeater (och därmed zon) som de mobila
enheterna är anslutna till, för direkt aktivering av platslarm. Upp till 16 zoner kan finnas i ett
EkoTek-system.
Efter val av enhetsparametrar, klicka på Skicka för att förändringarna ska börja gälla.

Larmsökare och larmknapp
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Namn
Namnet på larmknappen/-sökaren kan ändras genom att ett nytt namn skrivs in i fältet.
Enhetsläge
Varje larmsökare och larmknapp tilldelas ett enhetsläge. Detta enhetsläge definierar larmoch platsrapportering. Se avsnittet Enhetsläge (sidan 62).
Användargrupp
Välj från rullgardinslistan mellan användargrupp 1 - 16. Detta används för att dirigera larm
till olika sökargrupper.
Efter val av enhetsparametrar, klicka på Skicka för att förändringarna ska börja gälla.

Enhetslägen

I denna del kan man göra ändringar till enheternas parametrar. Det första fönstret visar en
lista over olika typer av hårdvara. Rullgardinsmenyer visar val för specifika enhetslägen för
respective typ av hårdvara (som förval är dessa angivna som Läge 1 – 32, men de kan
döpas om). Knappen “Info” leder till hårdvarans enhetsfönster.

Enhetsläge – hub och IP slav-hub
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Hårdvarutypen följs av ett ändringsbart namn (förval är 1 - 32).
Kanal
Välj från rullgardinsmenyn (1 -> 16) för att bestämma de radiokanaler som ska användas av
huben. Förvald kanal nummer 15 bör användas, om det är möjligt. Olika kanaler ska
användas för varje hub om systemen överlappar vaarndra. Kanal 15 får inte användas av
överlappande system – då detta kan störa platsrapporteringen för de överlappande
systemen.
Se Appendix 4A: Stöd för överlappande system (sidan 84).
Plats/räckvidd
Definierar räckvidden för platssignalen från huben. Förvalt värde är ”2”, vilket ger en
ungefärlig räckvidd inomhus på 3 meter. Värdet ”1” ger kortast räckvidd medan ”10” ger
längst. Räckvidden bör inte ges ett högt värde där det finns risk för att platssignalen tränger
igenom väggar och tak på ett oönskat sätt.
Aktivera manuellt larm
Anger om huben kan aktivera manuella larm, d.v.s. genom att knappen trycks in. Funktionen
finns inte i Maxi-hub.)
Larmtext
Ändra texten för det meddelande som sänds till larmsökarna vid aktiverat larm. Förvald text
är i detta fall Assistans.
Larmfunktion
Anger hur många knapptryckningar som krävs för att aktivera manuellt larm (1 eller 2), vilket
väljs i rullgardinsmenyn. Välj antingen Enkeltryck eller Dubbeltryck.
Ljudande larm
Anger om enhetens summer ska ljuda när manuellt larm aktiveras.
Inaktivitetslarm
Anger om automatiskt larm ska utlösas vid inaktivitet (död man). Detta larm aktiveras om
enheten inte registrerar några rörelser och inget svar fås från användaren vid uppmaning.
Assistanslarm används
Detta väljer att använda assistanslarm. Detta larm aktiveras med intryckning av blå knapp på
larmsökare (assistans) och larmknapp (assistans).
Larmtext
Ändra texten för det meddelande som sänds till larmsökarna vid aktiverat larm. Förvald text
är i detta fall ”Inget svar”.
Tidsintervall
Bestäm tiden (minuter) mellan begäran om svar från användaren.
Användarens varningsperiod
Bestämmer längden (sekunder) som summern i huben ljuder innan larm aktiveras. Om
användaren under denna tid trycker in en knapp aktiveras inte fullt larm.
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Meddelande vid larmkvittering
En ändringsbar text visas i det meddelande som sänds till larmsökarna när ett larm från
enheten kvitteras (återställs). Förvald text är ”Återställt”.
Larmets eskaleringsperiod
Om ett aktiverat larm inte kvitterats (återställts) inom denna tidsperiod (minuter), kommer
larmet att åter sändas ut, nu med högre angelägenhetsgrad.
Efter val av ovanstående parametrar, klicka på Skicka för att förändringarna ska börja gälla.

Enhetsläge - repeater

Enhetslägets första fönster visar typ av hårdvara, följt av det ändringsbara namnet (förvalda
namn är 1 - 32).
Lås till nätverk
Med överlappande system måste repeatrar låsas till ett nätverk. För att låsa repeatrarna
markeras i kryssrutan ”Lås till nätverk”. Ett gott råd är att inte markera denna kryssruta för
fristående system och den bör inte heller markeras för överlappande system förrän alla
enheter lagts in i nätverket. För mer detaljer, se Appendix 4A: Stöd för överlappande system
(sedan 84).
Kanal uppströms/nedströms
Detta gäller endast för repeatrar, sol-repeatrar och fasta larmknappar. Det används för att
bestämma repeaterns radiokanal (1-16) och väljs i rullgardinsmenyn. Dessutom innebär
inställningen ”Överordnad” att en repeater kan använda samma radiokanal som sin
överordnade enhet. Detta är förvald inställning, men ska ställas in så den överensstämmer
med ”lokala” nätverkskrav, vilket medger ett självorganiserande radionätverk.
Plats/räckvidd
Bestämmer platssignalens räckvidd från repeatern. Förvalt värde är ”2”, vilket ger an
ungefärlig räckvidd inomhus på 3 m. . Värdet ”1” ger kortast räckvidd medan ”10” ger längst.
Räckvidden bör inte ges ett högt värde där det finns risk för att platssignalen tränger igenom
väggar och tak på ett oönskat sätt.
Efter val av enhetsparametrar, klicka på Skicka för att förändringarna ska börja gälla.
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Enhetsläge – fast larmknapp

Enhetslägets första fönster visar typ av hårdvara, följt av det ändringsbara namnet (förvalda
namn är 1 - 32).
Lås till nätverk, kanal uppströms, kanal nedströms och plats/räckvidd
Inställningarna beror på om denna enhet ska fungera som repeater i nätverket, i tillägg till
funktionen som larmknapp. Om den inte också ska fungera som repeater ska upp- och
nedströmskanalerna inte utgöra en del av nätverket.
Repeater – (Radio)
Om detta är markerat ska den fasta larmknappen även fungera som repeater.
Aktivera manuellt larm
Bestämmer om larmknappen ska kunna lösa ut manuella larm, d.v.s. genom att den röda
knappen trycks in.
Larmtext
Ändra texten här för att bestämma det meddelande som sands till sökarna när ett larm
aktiveras. Förvald text är ”Assistans”.
Larmfunktion
Bestäm hur många knapptryckningar som ska krävas för att aktivera manuellt larm (1 eller
2), genom att välja i rullgardinsmenyn. Välj antingen Enkeltryck eller Dubbeltryck.
Ljudande larm
Om detta valts att användas kommer enhetens summer att ljuda när manuellt larm utlöses:
 Enstaka pip – larm utlöst
 Dubbla pip – larm utlöst och ett larmmeddelande har sänts iväg
 Tredubbla pip – larm har kvitterats av sökarens användare
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Kontaktuppgifter
Larmtext
Ändra texten, om så önskas, för det meddelande som sänds till sökare när ett larm
aktiverats. Förvalt meddelande är ”Röd knapp”.
Larnfunktion
Detta bestämmer villkor för larmingångens funktion.






Växlande – en rycklina med kontakt som ändrar läge varje gång ett ryck i linan
görs.
Momentan – en kort ändring av kontaktens läge löser ut larm (t.ex. öppen-slutenöppen, eller sluten-öppen-sluten, där mittläget bara varar ett kort ögonblick). En
andra kontaktändring återställer larmet. Detta larm kan också återställas genom
en lång intryckning av röd knapp eller att återställa larmet centralt. Funktionen är
avsedd för anslutning till enheter som automatiskt utlöser och återställer larm.
Omkopplare – anslutning till någon typ av omkopplare, t.ex. en termostat.
Hållande – en kort ändring av kontaktens läge löser ut larm (t.ex. öppen-slutenöppen, eller sluten-öppen-sluten). Ännu en ändring av kontaktens läge har ingen
inverkan. Larmet måste återställas centralt eller med röd knapp. Funktionen
innebär att ingången kan användas för att kalla på sköterska eller I andra
situationer där det finns risk för upprepade ryckningar (t.ex. att en patient otåligt
rycker i linan gång på gång).

Larmeskalering
Om alternativet ”Larmeskalering” inte valts kommer larm endast att utlösas en gång och
ljudande larm slutar efter 30 sekunder.
Detta är användbart för mindre kritiska larm, där mödan att återställa larm väger över mot
fördelarna av upprepade larm med ökande intensitet.
När det ljudande larmet upphör efter 30 sekunder sands inget återställningsmeddelande.
När det ljudande larmet upphört kan ett nytt larm aktiveras.
Larmeskaleringsperiod
Om ett aktiverat larm inte återställs inom denna tidsperiod (minuter), kommer enheten att
åter sända ut larm med ökad larmnivå.
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Enhetsläge – larmsökare och larmknapp

Det första fönstret under Enhetsläge visar typ av hårdvara, följt av det ändringsbara
enhetsnamnen (förvalda 1 - 32). Detta fönster för larmsökare och larmknapp är densamma
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som för den fasta larmknappen, med undantag för det som rör rycklina och dess tillhörande
larmtext, då denna funktion inte finns för bärbara larmknappar.
Lås till nätverk
Om en larmsökare eller larmknapp ska användas endast i ett enda nätverk bör kryssrutan
”Lås till nätverk” markeras. Se Appendix 4A: Stöd för överlappande system (sidan 84).
Aktivera larm manuellt
Bestämmer om sökaren eller larmknappen manuellt ska kunna aktivera larm, d.v.s. genom
att trycka in knappen.
Larmtext
Ändra här texten i det meddelande som sänds till sökare när larm aktiveras. Förvald text är
”Assistans”.
Larmfunktion
Bestäm hur många knapptryckningar som ska krävas för att aktivera manuellt larm (1 eller
2), genom att välja i rullgardinsmenyn. Välj antingen Enkeltryck eller Dubbeltryck.
Ljudande larm
Om detta valts att användas kommer enhetens summer att ljuda när manuellt larm utlöses.
Vibrerande larm
Om detta valts att användas kommer enhetens vibrator att vibrera när manuellt larm utlöses.
Inaktivitetslarm
Valt löser detta automatiskt ut larm vid inaktivitet. Larmet aktiveras när ingen respons ges
från användaren vid uppmaning från enheten.
Larmtext
Ändra här den text som sänds till sökare när larm aktiverats. Förvald text är ”Inget svar”.
Tidsintervall
Ange tiden (minuter) mellan uppmaningar att ge respons.
Användares varningsperiod
Detta bestämmer hur länge (sekunder) som summern i huben ljuder efter det att begäran om
användarrespons sänts ut. Om ingen respons kommer från användaren aktiveras larm – om
användaren trycker in knappen under denna tid löses inget larm ut.
Fallarm
Valt löser detta automatiskt ut larm om enheten har ändrat läge från upprätt till liggande,
efter den tidsperiod som angivits.
Larmtext
Ändra här den text som sänds till sökare när larm aktiverats. Förvald text är ”Fall”.
Användares falltid
Den tid en enhet ska vara flyttad från upprätt till liggande läge innan varningssummern börjar
ljuda (sekunder).
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Användares varningstid
Den tid som enhetens summer ljuder innan larm aktiveras, om enheten innan dess inte rests
upp och avbrottsknappen tryckts in (sekunder).
Rycklina
För sökare försedda med en rycklina.
Rycklina används
Om detta väljs kan användaren lösa ut larm när rycklinan dras loss från sin kontakt. Larmet
återställs automatiskt när linan sätts fast igen i kontakten.
Anm.: Om det sitter en blindkontakt på plats istället för rycklinan, ska denna funktion alltid
väljas att inte användas.
Larmtext
Ändra här den text som sänds till sökare när larm aktiverats. Förvald text är ”Lossryckt”.
Platslarm används
Detta väljs om platslarm ska användas. Detta utlöses om enheten flyttas från ett område
med repeatertäckning till ett utanförliggande områden utan täckning. Markera i kryssrutan för
att använda denna funktion. Skriv sedan in den text som ska visas när larm aktiveras.
Ljudande platslarm/ vibrerande platslarm
De mobila enheternas summer och vibrator kan användas, eller inte, för att indikera dena typ
av larm, beroende på om varningen ska ske öppet eller dolt. Markera i kryssrutorna för
önskad typ av larmindikering.
Rapport i zoner
För att välja de zoner som ska lösa ut larm, markera de kryssrutor som motsvarar de
zonerna. Om larmsökaren eller larmknappen förs in i någon av dessa markerade zoner,
kommer ett larm att aktiveras. Zonlarmet återställs automatically om sökaren eller knappen
återkommer till en behörig (omarkerad) zon.
Larmåterställningstext
Ändra här den text som sänds till sökare när larm för denna enhet återställs. Förvald text är
”Återställt”.
Larmeskaleringsperiod
Om ett aktiverat larm inte återställs inom denna tidsperiod (minuter), kommer enheten att
åter sända ut larm med ökad larmnivå.
Permanent På
Detta innebär att enheten inte kan stängas av, d.v.s. den är permanent påkopplad.
Assistans
Val av detta betyder att den blå assistansknappen både i larmsökare och larmknapp kan
användas.
Efter val av ovanstående parametrar, klicka på Skicka för att förändringarna ska börja gälla.
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Sökargrupper
Dessa fönster används för att organisera hubar och sökare med display i grupper. Enheter
kan finnas i Ingen, En eller Flera sökargrupper. Varje grupp är begränsad till max 35
enheter.
Fönster för val av sökargrupp

Listan over 32 sökargrupper finns i en rullgardinsmeny. Som förval har dessa grupper fått
namnen 1 - 32. Varje grupp kan tilldelas valfritt namn i fönstret Sökargrupp.
Klicka på Info för att öppna fönstret för Sökargrupper och konfigurera en grupp.
Sökargruppers fönster

Sökargrupp
Ange här sökargruppens namn
Alla anslutna enheter med display finns listade med namn och en kryssruta anger tillhörighet
med respective grupp. Markera här för att lägga till enheten till gruppen.
Extern sökare
Om det finns koppling till en extern personsökare, ange här personsökarens identifierare I
fältet för siffror. Detta är den identifierare som sänts via ESPA/TAP utgångsinterface.
Markera i kryssrutan för att lägga till den externa personsökaren till gruppen.
Klicka på Skicka för att bekräfta den nya inläggningen i en grupp. Om fler än 35 enheter
valts kommer ändringen inte att accepteras.
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Larmregeler
Larmreglerna bestämmer målgruppen av sökare för varje larm.
Larm dirigeras baserat på användargrupp för varje typ av larm, platsen där larmet
aktiverades (baserat på zon meddelat av lokal repeater), systemets dag-/nattläge samt om
det gäller en första aktivering eller en eskalering av redan utlöst larm.
Som förval finns inga regler definierade och alla utlösta larm sänder meddelanden till alla
enheter med display (och externa personsökare) tillhörande sökargrupp ETT.
Sökarfönstret arbetar med flera olika lägen, visar en tabell över aktuella regler, där nya
regler kan läggas till och befintliga ändras. Genom att skapa nya larmregler garanteras att
rätt enhet meddelas, istället för att sända alla till sökargrupp 1.

Om några regelr har skrivits in visas en tabell, där den översta raden innehåller:
Användargrupp
Parameter bestämd när enheten skrevs in. Grupperna kan vara 1 - 16.
Zon
Parameter bestämd när enheten skrevs in. Zonerna kan vara 1 - 16.
Tid
Dag- eller Nattinställning av systemet. ‘D’=dag, ‘N’=natt.
Esk
Val av eskalering eller inte vid larm. ‘R’=ökad, ‘N’=normal.
En liten svart rektangel betyder att en viss grupp, zon, dygnsdel eller eskalering har lagts till
aktuell regel. I slutet av raden finns en knapp innehållande namnet på sökargruppen, för
vilken denna regel gäller. Om det finns fler än 16 regler i tabellen, kommer rubriken att
upprepas längst ner, efter den sist visade regeln.
Ändra dirigering
Genom att klicka på namnknappen sist i raden, laddas fönstret in på nytt med ändringsbara
regler. Vald regel visas med skuggad text och istället för sökargruppens namn visas en
knapp “Ta bort”. Kryssrutorna är är ifyllda med nuvarande inställningar. Ändra önskad
regelinställning och klicka sedan på ”Skicka” för att spara ändringarna.
Anm.: EkoTek-systemet kan bara sända ett meddelande till ett externt system vid
larmaktivering. Om en kombination av regler anges kommer detta att medföra att fler
meddelanden sänds till det externa systemet och en konflikt uppstår. Intryckning av knappen
”Skicka” kommer att ignoreras tills dess att konflikten eliminerats.
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Följande kan skrivas in i fönstret Larmdirigering:
Användargrupp
Välj de(n) användargrupp(er) som alltid ska följa denna regel.
Zon
Välj de(n) zon(er) där regeln ska gälla som ska.
Tid på dygnet
Välj om regeln ska gälla för dag- eller nattskift.
Eskalering
Eskaleringsnivån för larmet. ‘R’=ökande, ‘N’=normal
Sökargrupp
Välj den sökagrupp som regeln ska gälla för.
Bara EkoTeks personsökare
När en regel har alternativet ”Bara EkoTeks personsökare” markerat kommer inga
meddelanden att sändas till ett externt system. Regler med detta markerat visas med en
skuggad rad I tabellen, annars visas de i vitt.
Om ”Bara EkoTeks personsökare” är markerat kan ett specificerat larm sändas till flera
personsökargrupper, d.v.s. dubblerade regler kan skapas som medger att meddelanden
sänds till flera olika sökargrupper. I detta läge kan inga externa personsökare kontaktas, så
det uppstår ingen konflikt mellan olika larmdirigeringar.
Ta bort
Klicka på knappen ”Ta bort” för att avlägsna en regel från tabellen.
Lägg till
Klicka på knappen ”Lägg till” för att skriva in en helt ny regel. Notera att denna möjlighet bara
finns om det finns färre än 32 regler.
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Ett klick på knappen ”Lägg till” öppnar ett fönster liknande det som visas vid ändring av
regler. I den översta raden visas dock ”Ange nya regeldetaljer”, följt av olika valmöjligheter
med kryssrutor identiska med ändringsfönstret.
Klicka på ”Skicka” för att spara parametrarna. Den nya regeln kontrolleras nu för eventuella
konflikter, på samma sätt som för ändringsfönstret. Efter lyckad kontroll visar fönstret
Larmdirigering den nya regeln i sin lista.

Exempel på tabell over larmdirigering

I exemplet ovan finns tre regler:
1. Den första regeln styr alla larm med normal nivå, aktiverade av enheter i användargrupp
2, i zonerna 1, 2 eller 3, när systemet arbetar i dagläge, till sökargruppen ”Dag”.
2. Den andra regeln styr alla larm med normal nivå, aktiverade av enheter i användargrupp
2, i zonerna 1, 2 eller 3, när systemet arbetar i nattläge, till sökargruppen ”Natt”.
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3. Den tredje rtegeln styr alla eskalerande larm, utlästa av enheter i användargrupp 2, i
zonerna 1, 2 eller 3, till sökargruppen ”Personal” (den ljusgrå toningen betyder att endast
EkoTek-sökare i gruppen kommer att kontaktas).
Alla andra larm dirigeras (enligt förval) till Sökargrupp 1.
Fabriksåterställning

Klicka på knappen ”Fabriksåterställning” för att återgå till de inställningar som gällde vid
leverans (alla enheter, IP-adresser, lösenord etc, raderade).
Radera alla enheter

Klicka på knappen ”Töm databasen” för att rensa databasen från alla nätverksenheter, men
lämna lösenord, IP-adresser etc. oförändrade.
Lösenord

Ändra systemets lösenord.
Ordet Användare har till höger en rullgardinsmeny, som innehåller följande:
Anv
I nivån Anv får man tillgång till alla fönster i huvud- och underhållsmenyer samt till lösenordsfönstret under konfigurationsmenyn (denna nivå kan dock bara ändra lösenord för
användare).
Admin
Nivå Admin ger tillgång till alla menyer och funktioner.
Nytt lösenord
Skriv in det nya lösenordet I textfältet. Klicka på ”Skicka” för att spara det nya lösenordet.
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”Anv/admin lösenord har ändrats” eller ”Lösenordsändring misslyckades” kommer då att
visas, beroende på resultatet.
En lösenordsändring som misslyckas kan också följas av texten: ”Nytt lösenord måste vara
mellan 4 - 8 tecken långt”, om lösenordets längd är felaktig, eller “Du har inte behörighet att
ändra detta lösenord”, om användarenär inloggad som användare och försöker ändra
admin-nivåns lösenord.
Arkiv
Detta fönster används för att hantera arkivering och återställning av systemkonfigurationen.
Nedladda aktuell konfiguration till arkivfil
Klicka på knappen ”Ladda ned”.

I dialogrutan ”Ladda ned fil”, klicka på “Spara” för att spara filen till en plats i PC:n.

Ladda upp sparad arkivfil

Klicka på knappen ”Bläddra…” och sök reda på sparad arkivfil.
Klicka på knappen ”Ladda upp” varvid konfigurationen från vald fil överförs till huben. Detta
kommer att ta några minuter. Om det inträffar något fel vid uppladdningen visas följande
meddelande: ”Fel inträffade vid uppladdning av begärd fil”.
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Om en giltig konfiguration har laddats upp till huben visas följande text: ”Använd
arkivinställningar” (återställer huben och raderar nuvarande inställningar)”. De arkiverade
inställningarna börjar inte gälla förrän huben återställts.
Klicka på knappen ”Återställ” för att ändra hubens inställningar till de som fanns arkiverade.
Proceduren kommer att ta några minuter och den indikeras genom att den normala
skiljelinjen i tidsfältet i hubens skärm ersätts av ett blinkande utropstecken. Försök inte, i
detta läge, att navigera mellan EkoTeks web-sidor, då detta kan störa återställningen så den
avbryts. För att undvika, att behöva starta uppladdningen igen från dess början, håll ett öga
på hubens skärm. När normal skiljelinje återkommer har proceduren slutförts. I detta läge
kan web-läsaren omdirigeras till hubens nya IP-adress.

13. Slutliga kontroller
Anslut en PC/Laptop till huben via kundens Ethernet LAN-anslutning.
Öppna “Enhetsstatus” i menyn Underhåll.

Kontrollera att alla repeatrar har fått kontakt med huben. Om en repeater inte visas, kan det
bero på att:
 Den har inte kontakt med sin överordnade enhet
 Är felaktig
 Den har ett tomt eller inte inkopplat batteri
Undersök orsaken med hjälp av en testsöker. I det fall där den saknade repeatern sitter för
långt från en länkande enhet, kan det vara nödvändigt att fylla i nätet med ännu en enhet.
Klicka på Info för varje repeater och kontrollera signalstyrkan och kvaliteten för länken. Om
länken har värden som ligger på marginalen, ta bort den överordnade enheten från nätverket
och se om det går att använda en annan överordnad enhet med bättre resultat.
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Att gå igenom alla repeatrar kan I store system ta en viss tid.

Registrera en larmsökare och en larmknapp med hjälp av auto-registrering och kontrollera
att larm från knappen tas emot av sökaren och att responsen sänds tillbaka till larmknappen
via nätverket. Detta kontrollera att konfigurationen av larmregler och –grupper stämmer.
Detta avslutar en “enkel” installation. Om det behövs SER-enheter, se nedan:

14. Konfigurering av SER-enheter
Anslutning till SER
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SER-enheten ansluts till huben via kundens LAN med hjälp av standard CAT5-kabel med en
RJ45-kontakt. SER-enheten visas tillsammans med en Ethernet-injektor, vilken medföljer
som standard. (Detta LAN måste vara stabilt för att garantera en tillförlitlig anslutning).
SER web-sidor
För att konfigurera SER-enheten krävs tillgång till SERs web-sidor. Detta kan göras med
hjälp av valfri standard web-läsare, t.ex. Internet Explorer eller Firefox. Öppna läsaren och
skriv in förvald IP-adress (192.168.1.3). Denna behöver ändras då alla SER-enheter måste
ha unik IP-adress inom kundens spännvidd av IP-adresser.
SER hemsida

När IP-adressen skrivits in i läsaren öppnar SER-enheten hemsidan och du ombeds ange ett
lösenord (Förval – inget).
Klicka bara på”“Skicka”, varefter följande meny presenteras:

Konfigurera SER-enhetens IP-adress
Välj alternativet IP-inställningar och ange en IP-adress som fåtts från kunden, som stämmer
med deras nätverk, inklusive inställningar för Netmask och Gateway.

IP-inställningarna måste stämma med hubens IP-inställningar. När du är klar, tryck på
knappen ”Skicka”.
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Inställning av hubens IP-adress i SER

*
*

Välj EkoTek hub och lägg sedan till hubens IP-address. SER-enheten behöver denna adress
för att kunna kommunicera med huben. Notera att det portnummer som används av huben
måste skrivas in här (i detta exempel 6113).
EkoTek hub - (system)

*
*
* Kontrollera att inställningarna i EkoTek hub stämmer överens med dessa i SER-enheten.
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Synkronisering
I ett system utan SER-enheter levererar huben synkronisering av klockan till alla
radioenheter i systemet. När SER-enheter läggs till kommer en av dessa att bli systemets
synkroniseringsansvarige (MASTER) och de övriga SER-enheterna kommer då att vara
underordnade (slavar). Det kan bara finnas en Master i ett system.

Välj synkronisering endast i en SER-enhet, den som ska bli Master, alla de övriga blir då
slavar. För den SER-enhet som är Master kan IP-adressen antingen anges med dess egen
adress (i exemplet 10.1.101.154 ) eller (0.0.0.0).
För de SER-enheter som är Slavar måste Master IP-adress anges samma som för Mastern
(i exemplet 10.1.101.54).

Anm:
1.

2.

Tidsstyrningsporten är som förval inställd på 6114, då detta normalt fungerar i de flesta
system, men du måste få bekräftat hos kundens IT-kunniga att denna port inte är
blockerad i deras nätverk.
Radio måste vara avstängd i huben när man använder SER-enheter, för att försäkra sig
om att endast en enhet (Master SER) ger synkronisering åt hela systemet.

Notera: Radio
omarkerat
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Appendix 1: Diverse systemmeddelanden
Följande meddelanden i systemet skapas i tillägg till de larm- och varningstexter
konfigurerade i web-serverns användargränssnitt.

1. Personliga säkerhetsmeddelanden
Accepterat
Skapas som ett reslutat av att larmsökaren kvitterar ett aktiverat larm.

2. Larmsökarens svarsmeddelanden
Levererat
Accepterat
Nekat
Anger att meddelande kvitterats och att användare har accepterat eller nekat meddelandet.

3. Underhållsmeddelanden
Låg batterispänning
Skapas av huben när batterinivån faller till 20% och upprepas vid varje ytterligare sänkning
med 3% tills dess batteriet är dött.
Byt ut batteri
Skapas av huben när batterinivån nått 50% och upprepas vid varje ytterligare sänkning.
Underhåll krävs
Om en fast enhet misslyckas att rapportera sin status enligt schema, vid fyra tillfällen efter
varandra (varje rapport sänds med 4,5 timmars intervall) och om den fortsätter att missa sin
statusrapportering (d.v.s. ytterligare sex missade rapporter i följd), så sänds meddelandet
”Underhåll krävs”.
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Appendix 2: Tekniska specifikationer
Radiofrekvens
Radiokanaler
Kanalernas arbetsläge
Maximalt antal radiokanaler som
samtidigt kan användas per system
Radioeffekt
Radiokodning
Hubens matning
Hub backup-batterier
Repeaterns matning
Sökarens matning
Larmknappens matning
Larmsökarens (Assistans) matning
Larmknappens (Assistans) matning
Solrepeaterns matning
Spänningsmatad repeater
Laddningsstation
Fast larmknapp
Spänningsmatad fast larmknapp
Maximalt antal repeatrar per
radiokanal
Maximalt antal larmsökare
Maximalt antal larmsökare i en
sökargrupp
Maximalt antal enheter per system
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2405 – 2480MHz
16
Fast frekvens eller frekvenshoppning
16
10mW
CDMA IEEE 802.15.4
AC-DC nätaggegat
3 x C cell NiMH laddningsbara batterier
2 x D cell högkapacitets alkali/manganbatterier
1 x AAA cell högkapacitets alkali/manganbatterier eller NiMH laddningsbara batterier
1 x AAA cell högkapacitets alkali/manganbatterier eller NiMH laddningsbara batterier
1 x fastlött AAA NiMH-batteri
1 x fastlött AAA NiMH-batteri
Eget batteripaket
9.5-15V DC 15mA, med eget laddningsbart
batteripaket som backup
AC-DC nätaggregat
2 x D cell högkapacitets alkali/manganbatterier
11 – 15v 25mA , med eget laddningsbart
batteripaket som backup
90
127
35
500
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Appendix 3: RS232-kabelns stift för anslutning av
modem till hub
DB25
2
3
4
5
6**
7
8

DCE
TXD
RXD
RTS
CTS
DSR
GND
CD

DB9
3
2
7
8
6
5
Bygel
1

Avsända data
Mottagna data
Begäran att sända
Klar att sända
Data set klart
Signaljord
Signaldetektor för
mottagande linje

**inte ansluten
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Appendix 4A: Stör för överlappande system
1. Översikt
Med komplexa nätverk bör alltid råd sökas hos LOTS AB, för att få hjälp vid
planeringen av denna sorts installation.
Stöd för överlappande system innebär att flera radionätverk med sina respektive hubar kan
överlappa varandra. Detta kan bli nödvändigt när olika avdelningar inom en organisation har
sina egna, fristående EkoTek-system, eller om det finns närliggande system, med separata
hubar, där dessa system överlappar varandra.
Varje nätverk måste ges sin egen identitet med olika nätverksidentifierare och radiokanaler.
Frekvenshoppning är inte tillåtet vid överlappande system.

2. Överlappande och mobile roaming-system
Det finns två möjliga konfigurationer för överlappande system, när inte SER-enheter
används.
A. Överlappande nätverk, där två nätverk i stort delar på samma område. Detta kan
användas för att skapa fristående nätverk i området med sina egna larmsökare och
larmknappar.
Överlappande
nätverk

Nätverk B

Nätverk A
A

B. Mobila roaming-nätverk, där larmsökare och –knappar rör sig mellan två olika nätverk.
För att larmsökare och –knappar ska kunna fungera i ett närliggande nätverk är det viktigt
att bygga upp nätverken så att överlappningen blir minsta möjliga, för att tydligt kunna
urskilja i vilken zon en larmsökare/larmknapp befinner sig. Detta garanterar också att
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larmsökare och larmknappar får tid på sig att tappa kontakten med ett nätverk innan
kontakt tas med det andra nätverket.

Mobila roaming-nätverk
Minsta möjliga
överlappning

Network A
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Appendix 4B: Kanaltilldelning med SER-enheter
1. Översikt
SER-enheter används i ett kundnätverk för att ge synkroniserad radiotäckning i en större
anläggning, utan att behöva utnyttja separata eller överlappande system. Repeatern
fungerar på ett liknande sätt om en normal repeater, med det undantaget att den är
hopkopplad till huben via kundens LAN. Varje SER-enhet tilldelas sin egen kanal och
arbetar inom sitt eget område, men länkas sedan ihop med de andra repeatrarna i dess
närhet. Eftersom den är länkad tillbaka via det lokala nätverket behöver den inte kuna nå
tillbaka till huben via radiokanaler.
Detta eliminerar behovet av långa kedjor av repeatrar i större anläggningar och innebär att
vissa kanaler kan nyttjas i olika delar av det stora systemet. Detta medför större stabilitet I
radionätverket. Länkning mellan byggnader kan göras med SER-enheter via LAN, där det
tidigare krävdes en lång kedja av repeatrar (vilket reducerar det totala antalet enheter
systemet).
Med komplexa nätverk bör alltid råd sökas hos LOTS AB, för att få hjälp vid
planeringen av denna sorts installation.
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Appendix 5: Protokoll för fjärrloggning
1. Översikt over loggning
Funktionen med fjärrloggning kan användas realtids sparande och för fjärrlagring av
systemhändelser. Tredje part kan använda hubens utgång för fjärrloggning och ingång för
externa system, som är ett lågnivås RS232 personsökarinterface där högre nivåer av
mjukvara ofta kräver mer sofistikerade lösningar. Man kan, exempelvis, skapa en applikation
där den personal meddelas, som befinner sig närmast den plats där assistans söks. Eller så
kan positionen för en viss individ visas i en grafisk ritning. Det går också att skicka SMSmeddelanden när ett platslarm aktiverats.
Loggningsutgången från huben har stöd för följande typer av meddelanden:
Sökarmeddelanden
Skickar meddelande varje gång som ett sökarmeddelande sänds eller besvaras.
Platsrapport
Skickar meddelande varje gång som enhet med platsrapportering byter plats.
Personligt säkerhetslarm
Skickar meddelande varje gång som PS-larm aktiveras och kvitteras.
Underhållsmeddelande
Skickar meddelande varje gång som underhållsmeddelanden sänds ut, t.ex. larm för låg
batterispänning från repeatrar.
Fjärrloggningsinformationen skickas med betalda SysLog-formaterade meddelanden. Denna
skickas till UDP-port 514 för den IP-adress som angivits i systemets konfigurationsfönster.
Det görs ingen kontroll att maskinen i fråga verkligen finns.
Loggning av felåtgärder
Huben kan också logga meddelanden om fel på låg nivå. Detta kan användas av LOTS AB
för att ställa diagnos gällande nätverksproblem, men i ett normalt fungerande system ska
detta vara valt ”Av”. För att särskilja mellan loggning av felåtgärder och händelser används
olika SysLog-nivåer. Händelseloggning har prioritet ”Info” medan felåtgärder har sin egen
prioritetsnivå.

2. Allmän formatering
Fjärrloggningsmeddelanden kan bara utgöras av siffervärden, endast text eller en
kombination av siffror och text. Dessa kombinationer gör att utdata enkelt kan läsas av bade
människor och maskiner, vilket som är mest tillämpbart.
Fälten är begränsade av tabbar.
Alla fält finns I alla meddelanden, även om de är tomma, såvida inte fler fält ska bli ifyllda
opch raden avslutas i så fall med en ny rad.
Meddelanden avslutas alltid med en ny rad. Utdata kan bestå av siffror, text eller både siffror
och text.
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Protokollformat vid loggning
Fält nr

1

2

3

Typ

5

6

7 8

9

Siffror
Orsakskod

1

1

Aktiverat
2

Inaktivitet
2

Accepterat
3

Fallarm
3

Nekat
4

Manuellt
4

Sekundärt serienr

Typ av
meddelande

Sekundär hårdvara

Loggtyp

Primärt namn

Sekundärt
namn

Återställt

Meddelande

Plats för
enhet som
aktiverat
larm

1 (PS)
Personsäkerthet

10

Text
Primärt serienummer
no
Primär hårdvara

Namn

4

Enhet aktiverad/
återställer larm

Plats

ELLER

Personsäkerhets
larmtext

Enhet
accepterar/
nekar larm

5
Snatch cord
6

2 (LO)

Anv. ej

Assist
Anv. ej

1

Anv. ej

Låg batterispänning
2

Anv. ej

Plats

3 (MT)
Underhåll

Byt ut batteri
3

Enhet
rapporterar sin
position

Enhet kräver
service

Plats

Anv. ej

Underhållsmeddelande

Anv. ej

Underhåll
krävs
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Protokollformat vid loggning

Namn

Loggtyp

Meddelande
-typ

Orsakskod

Typ

4

5

6

7
Sekundärt serienr

3

Sekundär hårdvara

2

Primärt serienr

1

Primär hårdvara

Fält nr

8

9

10

Primärt
namn

Sekundärt
namn

Meddelande

Siffror

Text

1
Inget svar
krävs
2
Leveransrapport
krävs
3

1
Meddelande
4 (PG)
Sökning

Användarrespons
krävs
4
Leveransrapport och
Användarrespons
krävs
5

2 Leveransrapport
3
Meddelande
svar

Externt
skapat
meddelande
Anv. ej

Individuellt
adresserad
destinationsökare/ svar
på sökare

Tomt för
sändning
ELLER

ELLER
0,0 för
sändning
ELLER
0,
sökargrupps
-nummer för
sökargrupp

Anv
. ej

Anv
. ej

Sökargrupps
namn

Anv. ej

ELLER

Meddelandetext /
leveransrapport /
användarrespons

Individuell
sökares
namn

1 Acceptera
2 Neka
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3. Exempel på loggar
Nyckel: Grön: alla SysLog-meddelanden, Gul: numerska utdata valda, Blå: Textdata valt.
Personsäkerhet: Larmknapp löser ut larm hos repeater i reception.
1

1

3

01 10000 030 00450 Larmknapp Reception
Assistans
0
39
96
1
Anm: Siffrorna i kolumnerna 4 t.o.m. 7 är exempel på seriella sifferdata. Dessa återfinns i
alla exempel men har utelämnats för en tydligare presentation.
PS: Sökare accepterar (manuellt) larm aktiverat av larmknapp.
1

2

3

01
0

10000
39

020

00983
54

Larmknapp Sökare 1
1

Accepterat

LO: Sökaren rör sig inom hubens räckvidd.
1

02
0

00983
54

001

00230
76

Sökare 1

Huben

MT: Repeater not reporting status.
3

1

03
0

00450
96

Reception

Underhåll
krävs

PG: Meddelande till alla sökare, ingen respons krävs.
4

1

1

0

0

Meddelande
sänt

PG: Meddelande till sökargrupp 1, respons krävs.
PG: Leveransrapport från sökarer.
4

2

03
0

00450
96

Sökare 1

Levererat

Sökare 1

Accepterat

Sökare 1

Nekat

PG: Accepterat svar från sökare.
4

3

1

03
0

00450
96

PG: Negativt svar från sökare.
4

3

2

03
0

00450
96
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Appendix 6: Anslutningar till externa system
Om hubens interface mot externa system ska användas ansluts en länk till den seriella
porten. Datahastigheten ska anges baserat på länkens kapacitet (alternativen är 300, 600,
1200, 2400, 4800 och 9600 bitar per sekund). Dataformatet och flödeskontrollen ska ställas
in så de matchar de för mottagande enhet (alternativen är 7 bitar jämn paritet eller 8 bitar
ingen paritet, med 1 eller 2 stoppbitar). Meddelanden kan kortas ner till 138 tecken för TAPmeddelanden och 128 tecken för ESPA-meddelanden.
Det går bara att välja ett alternativ bland ovanstående i huben. Tvåvägs
sökarkommunikation har begränsat stöd genom att använda Port A för utdata och Port B för
indata.
Alternativen är: Port A





ESPA-ingång (maximalt 138 tecken). Notera att 128 tecken är bestämt enligt
standarden.
ESPA-utgång (maximalt 101 tecken då endast larm sänds via detta interface). Notera
att 128 tecken är bestämt enligt standarden.
TAP-ingång (maximalt 138 tecken)
TAP-utgång (maximalt 101 tecken då endast larm sänds via detta interface).

Alternativen är: Port B



ESPA-ingång (maximalt 138 tecken). Notera att 128 tecken är bestämt enligt
standarden.
TAP-ingång (maximalt 138 tecken)

Inkommande sökarmeddelanden är adresserade enligt följande:
0 = Alla sökare
1-32 = Sökargrupp
HHHNNNNNNN för individuella sökare, där HHH = typ av hårdvara och NNNNNNN =
serienumret.
Anm.: Protokollen ESPA och TAP har inga standardiserade specifikationer för tredje parts
anslutning. Eventuell tredjeparts utrustning måste testas, om det är tänkt att sådan ska
användas.
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Appendix 7: Trådlös uppgradering
Översikt
Från och med version v3.08 är det möjligt att uppgradera alla enheter som saknar display
”via luften” (Over the Air - (OTA)). Detta kan endast göras för vissa valda enheter som
repeatrar, fasta larmknappar, larmknappar, larmsökare (assistans), larmknappar assistans,
sol-repeatrar och de spänningsmatade varianterna.
En mjukvarubild för varje variant uppladdas till huben och den sänds sedan ut från huben.
Proceduren tar cirka 3 timmar, från det att uppgraderingen levereras, till det att enheterna
återställts och uppdaterats med den nya mjukvaran vid sitt nästa rapporttillfälle (c:a 4,5
timmars intervall).
Ett uppgraderingsfönster har lagts till i avsnittet Konfiguration, för att OTA-funktionen ska
kunna användas.

Uppgraderingsproceduren
Innan nedladdning påbörjas, är det viktigt att kontrollera spänningsnivån på batterierna hos
de enheter som ska uppdateras. Om batterinivån I en enhet är lägre än 10% så kommer
enheten inte att uppdateras.
Om batterinivån ligger mellan 10 – 25 % kommer uppdateringen att inhämtas, men den
kommer inte att börja tillämpas förrän batteriet bytts ut.
Med en nivå över 25% kommer uppdateringen att börja gälla enligt beskrivning ovan.
Anledningen till att denna nivå krävs är att enheten inte ska kunna riskera att få för låg
spänning mitt under en uppgradering. Skulle detta hända krävs en manuell uppgradering för
att åter få enheten funktionell.
I web-läsaren, välj Konfiguration -> Uppgradera
Det kommer sedan att bli nödvändigt att ”Bläddra” fram till den uppgraderingsfil som lagrats I
PC/laptop eller USB-minne (t.ex. 040_R23 som är aktuella filer för fasta larmknappar). När
denna fil valts är nästa steg att klicka på knappen ”Ladda upp” och sedan vänta på att filen
ska laddas upp av huben.
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Knappen ”Börja” visas, tillsammans med information om vilken enhet mjukvaran är avsedd
för, när den laddats ner till huben. Klicka nu på Börja” varefter uppgraderingen till, enligt
exemplet, larmknapparna kan påbörjas.

När uppladdningen ”via luften” börjar, visas följande fönster:

Knappen Börja har ersatts med en knapp ”Stoppa”. Ett klick på denna knapp avbryter den
trådlösa nedladdningen av denna fil.
Huben kommer att sända uppdateringen under perioder med låg trafik. Tiden för
uppdateringen beror på filens storlek men också på hur upptaget systemet är.
För en repeater tar det normalt 3 timmar för att nedladdas trådlöst. Under nedladdning visas
i fönstret knappen ”Stoppa”. När nedladdningen är klar visas åter knappen “Börja”. När

9261-8173 utgåva: 11
2014 Multitone Electronics Plc

Sidan 93

©

EkoTek System Installation and Configuration Manual

aktuell enhet har tagit emot en uppdatering tillämpas den inte omedelbart, utan väntar tills
nästa schemalagda rapporttid.
Rapporttiderna ligger i en rad efter varandra, så det uppstår aldrig någon rusningstrafik vid
ett visst klockslag. Detta hjälper också till att minska driftstörningar i systemet genom att
hålla nere antalet enheter, som faller ifrån för att uppdatera mjukvaran, innan de åter kan
fungera.
Detta betyder att det i större system, från start av nedladdningen till dess att repeatern växlar
över till den nya mjukvaran, kan ta ungefär 7,5 timmar.
Denna procedur måste göras separat för alla typer av enheter utan display i systemet, som
behöver uppdateras. Det går att påbörja nästa enhetstyp, när det för aktuell typ visas ”Börja”
i uppgraderingsknappen. (Normalt behövs det cirka 3 timmar mellan enhetstyperna).
En lyckad uppgradering kan kontrolleras genom att öppna fönstret Underhåll ->
Enhetsstatus -> Enhet -> Info.
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