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Funktionsbeskrivning  för uppringare BES-1A/KR.

Kortfattad funktionsbeskrivning:
Skall lämna information via telefonnätet när något är onormalt. Ett förutbestämt talmeddelande 
lämnas till den person som svarar, eller om det är till en minicall, skickas det en sifferkod. För 
att kvittera larmet skall man trycka in en kvitteringskod med telefontangenterna, eller ringa upp 
larmsändaren för att sedan trycka in kvitteringskoden med telefontangenterna.

Funktioner:

Lysdiodtest:
Alla lysdioder tänds upp cirka 5 sekunder när matningsspänning tillsätts eller när man ger 
kommando *93#.

Gemensamt talmeddelande:
Ett meddelande på max 9.5 sek för namn, adress, m.m. talas in. Det gemensamma meddelandet 
är det som spelas upp först när larmsändaren har noterat något onormalt och ringer upp ett 
telefonnummer.

Talmeddelande för larmingång 1 - 8:
Talmeddelanden på max 7 sek för varje larmpunkt. Efter det gemensamma meddelandet kommer 
de ingångar som noterat onormalt tillstånd att spela upp respektive talmeddelande. Talfunktionen 
aktiveras endast om larmsändaren har noterat något onormalt och ringt upp ett telefonnummer.

Sifferkod larmingång 1 - 8:
Sifferkoden har plats för max 15 stycken siffror.  Sifferkoden skickas endast om larmsändaren har 
noterat något onormalt och ringt upp ett minicallnummer.

Uppringning:
Det finns plats för 4 stycken uppringningsnummer. Uppringningsnummer 1 har högst prioritet 
och uppringningsnummer 4 lägst. Vid larm kommer larmsändaren först att ringa upp 
uppringningsnummer 1. Om inget svar erhålles inom 10 ringsignaler skall larmsändaren ringa 
nästa nummer på listan. erhålles inget svar på något av de resterande uppringningsnumren börjar 
larmsändaren om på uppringningsnummer 1 igen. Detta upprepas tills 8 försök har gjorts på varje 
nummer. Därefter kommer larmsändaren att vänta i 30 minuter innan nya uppringningsförsök görs 
igen enligt ovanstående beskrivning tills kvittering noterats, samtidigt som driftreläet aktiveras.

Larmsändaren ringer till ett telefonnummer:
När larmsändaren noterar att någon lyfter på luren kommer först det gemensamma röstmeddelandet 
att spelas upp. Därefter kommer de röstmeddelande för varje larmpunkt som noterat onormalt 
tillstånd. Till sist kommer röstmeddelande meddelande slut att spelas upp. Efter detta blir det 
tyst cirka 4 sekunder. Under denna tid kan kan man trycka på # för att påbörja kvittering av 
larmet eller vänta tiden ut för att lyssna igenom hela röstmeddelandesträngen igen. Uppläsningen 
upprepas 6 gånger innan linjen automatiskt kopplas ned. Har ingen kvittering skett inom 90 
sekunder kommer larmsändaren att aktivera nästa uppringningsnummer.



Larmsändaren ringer till ett minicallnummer:
När larmsändaren fått linjen, skickas för den aktuella larmpunkten, den inprogrammerade 
sifferkoden. Sedan kopplas linjen ned. Är det flera ingångar som visar onormalt tillstånd samtidigt 
kommer larmsändaren att skicka enbart en sifferkod i taget vid varje uppkopplingstillfälle, där 
larmpunkt 1 har högsta prioritet och där larmpunkt 8 har lägst prioritet. Har ingen kvittering skett 
inom 90 sekunder kommer larmsändaren eventuellt att skicka nästa sifferkod eller att aktivera 
nästa uppringningsnummer.

Kvittering:
Kvittering kan ske på två olika sätt. Ett sätt är när larmsändaren ringer till en telefon. När 
larmsändaren noterar att någon lyfter på luren spelas först det gemensamma röstmeddelandet upp. 
Därefter kommer de röstmeddelande för varje larmpunkt som noterat onormalt tillstånd. Till sist 
kommer röstmeddelande meddelande slut att spelas upp. Efter detta blir det tyst cirka 4 sekunder. 
Under denna tid kan kan man trycka på # för att påbörja kvittering av larmet. Det andra sättet 
är när man ringer till larmsändaren. När röstmeddelandet tryck in kvitteringskod kommer trycker 
man in kvitteringskoden och avslutar med #. Om man trycker in fel kod kommer röstmeddelande 
felaktig kvitteringskod, tryck in kvitteringskod. Gör då ett nytt försök. Du har max tre försök 
vid varje uppkoppling. När det är rätt kvitteringskod spelar larmsändaren först upp det 
gemensamma röstmeddelandet, sedan de larmpunkter som visar onormalt tillstånd. Efter varje 
larmpunktsmeddelande säger larmsändaren kvitterad. När alla larmpunkter har kvitterats kommer 
röstmeddelande tryck in kod. Nu kan du använda alla kontrollkommandokoder. När du är klar 
kan du trycka ** för att omgående koppla ned linjen eller lägga på luren varvid larmsändaren 
automatiskt kopplar ned linjen efter 30 sekunder.

Ringa till larmsändaren för kontroll:
Man kan när som helst ringa till larmsändaren för kontroll. Larmsändaren svarar tryck in 
kvitteringskod, tryck in kvitteringskoden och avsluta med #. Vid rätt kvitteringskod kommer 
larmsändaren spela upp det gemensamma röstmeddelande och därefter röstmeddelande tryck in 
kod. Nu kan man t.ex. kontrollera statusen på givarna. När du är klar kan du trycka ** för 
att omgående koppla ner linjen eller lägga på luren och larmsändaren kopplar automatiskt ner 
linjen efter 30 sekunder.

Signalering typ:
Enbart för tonval, DTMF-signalering.

Ringa via växel:
Ringa via växel där det behövs 0 eller 9 för att få en extern linje. Använd * för att få paus.

Linje:
Klarar av linje som växlar, alternativt inte växlar, polaritet.



Programmeringsinstruktion för larmsändare BES-1A/KR

Inkoppling av telefon med tonval:
Koppla in en tonvalstelefon på toppen av telefonpluggen. För att programmera larmsändaren 
behöver den  inte vara inkopplad till telefonlinjen.

Inkoppling av matningsspänning:
Koppla in matningsspänningen avsäkrad med 400mA säkring, 0V till  stift 9 och 10-16V till 
stift 10.

Lysdiodtest:
Lysdioder skall nu tändas med fast sken i cirka 5 sekunder. Därefter, beroende på hur 
givarfunktionen är satt, samt hur ingångarna är inkopplade, kan lysdioderna blinka eller släckas.

Start av programmeringen:
Lyft telefonluren och håll den mot örat. Om larmsändaren är inkopplad till telefonlinjen kommer 
en kopplingston att höras. Är den inte inkopplad till telefonnätet skall det vara tyst i luren. Tryck 
nu på programmeringsomkopplaren cirka fyra sekunder tills en röst säger tryck in kod. Varje gång 
informationen tryck in kod hörs är larmsändaren klar för en ny kommandokod. Det finns 68 olika 
kommandokoder. För att fullborda en programmeringscykel måste du avsluta med #.

Programmering av kvitteringskoden:
Tryck in kommandokod *91* en röst säger tryck in kvitteringskod, det finns plats för max 15 
stycken siffror i kvitteringskoden. När du har tryckt in kvitteringskoden avslutar du med #. 
Nu kommer den sifferkombination du tryckt in att upprepas med en röst. Därefter kommer 
röstmeddelandet tryck in kod, larmsändaren är nu klar för en ny kommandokod.  Du kan 
kontrollera kvitteringskoden genom att trycka kommandokod *91#.

Programmering av telefonnummer eller minicallnummer:
Max fyra uppringningsnummer går att programmera in. Det kan vara ett telefonnummer eller 
ett minicallnummer för varje uppringningsnummer. Är det ett telefonnummer inprogrammerat 
kommer ett röstmeddelande att aktiveras, eller vid minicallnummer skickas en sifferkombination 
(DTMF-signalering).

Programmering av uppringningsnummer 1 till ett telefonnummer:
Tryck in kommandokod *010* en röst säger tryck in telefonnummer, följ instruktionen (max 
15 siffror får plats). Där det förväntas en andra kopplingston skall man trycka in en *. Avsluta 
telefonnumret med #. Telefonnumret kommer nu att upprepas med en röst. Därefter kommer 
meddelandet tryck in kod, larmsändaren är nu klar för en ny kommandokod.
För programmering av uppringningsnummer 1 till ett minicallnummer, används kommandokod 
*011* sedan är det samma förfarande som vid programmering av telefonnumret.

Du kan kontrollera vilket uppringningsnummer du har programmerat in genom att trycka *01#. Då 
får du information om det är ett telefonnummer eller ett minicallnummer samt numret.
Ovanstående instruktioner är samma för resterande uppringningsnummer, förutom att det är 
andra kommandokoder.



Kommandokod för programmering av uppringningsnummer 2 till ett telefonnummer är *020* ...
Kommandokod för programmering av uppringningsnummer 2 till ett minicallnummer är *021* ...
Kommandokod för kontroll av uppringningsnummer 2 är *02#.

Kommandokod för programmering av uppringningsnummer 3 till ett telefonnummer är *030* ...
Kommandokod för programmering av uppringningsnummer 3 till ett minicallnummer är *031* ...
Kommandokod för kontroll av uppringningsnummer 3 är *03#.

Kommandokod för programmering av uppringningsnummer 4 till ett telefonnummer är *040* ...
Kommandokod för programmering av uppringningsnummer 4 till ett minicallnummer är *041* ...
Kommandokod för kontroll av uppringningsnummer 4 är *04#.

Om man har mindre än fyra uppringningsnummer att ringa till skall de uppringningsnummer som 
inte används vara tomma. För att tömma t.ex. uppringningsnummer 4 trycker man in koden *040* 
vänta tills röstmeddelandet tryck in telefonnummer är klart. Tryck sedan på #. Röstmeddelandet 
tryck in kod kommer omgående, uppringningsnummer 4 är tomt samt larmsändaren är klar för 
ny kommandokod.

Programmering av gemensamt röstmeddelande:
Detta röstmeddelande kommer alltid först när larmsändaren ringer ett telefonnummer.
Tryck in kommandokod *90*. En röst säger tala in meddelande, därefter skall du omgående 
börja tala, max 9.5 sekunder,. Är meddelandet kortare så tryck omgående på # för att indikera 
slutet. Det intalade meddelandet upprepas för kontroll. Därefter kommer meddelande tryck in kod, 
larmsändaren är klar för en ny kommandokod.
För kontroll av det gemensamma meddelandet, tryck in kommandokod *90#. Meddelandet spelas 
upp och därefter kommer meddelandet tryck in kod.

Programmering av larmpunkt:
Varje larmpunkt har tre olika delar att programmera. Ett röstmeddelande på max 7 sekunder, 
en sifferkod på max 15 siffror, samt givarfunktionen. Är uppringningsnumret ett telefonnummer 
kommer röstmeddelandet att aktiveras, är det ett minicallnummer skickas en sifferkod. 

Programmering av röstmeddelandet för larmpunkt 1, tryck in kommandokod *10*, en röst säger 
tala in meddelande därefter skall du omgående börja tala. Är meddelandet kortare än 7 sekunder, 
skall du trycka på #. Meddelandet spelas upp och därefter kommer instruktionen tryck in kod. Du 
kan kontrollera röstmeddelandet med kommandokod *10#.

Programmering av sifferkod för larmpunkt 1, tryck in kommandokod *11*, en röst säger tryck 
in siffror, följ instruktionen. Det finns plats för max 15 st siffror.  Avsluta sifferkoden med 
#, sifferkoden kommer nu att upprepas med en röst följd av röstmeddelandet tryck in kod, 
larmsändaren är klar för en ny kommandokod. Du kan kontrollera sifferkoden med kommandokod 
*11#.

Programmering av givarfunktion för larmpunkt 1:
Tryck in kommandokod *12*, en röst säger tryck in givare. Tryck in 0 om du vill ha givaren 
normalt stängd, eller 1 om du vill ha givaren normalt öppen. Avsluta valet av givare med 



#. Valet kommer nu bekräftas med ett röstmeddelande följd av röstmeddelandet tryck in kod, 
larmsändaren är nu klar för en ny kommandokod. Du kan kontrollera givarfunktion med 
kommandokod *12#.

Ovanstående instruktioner är samma för de resterande larmpunkterna förutom att det är olika 
kommandokoder.

Kommandokod för inspelning av röstmeddelande till larmpunkt 2 är *20* ...
Kommandokod för kontroll av röstmeddelandet till larmpunkt 2 är *20#
Kommandokod för programmering av sifferkod till larmpunkt 2 är *21* ...
Kommandokod för kontroll av sifferkoden till larmpunkt 2 är *21#
Kommandokod för val av givarfunktion till larmpunkt 2 är *22* ...
Kommandokod för kontroll av givarfunktion till larmpunkt 2 är *22#

Kommandokod för inspelning av röstmeddelande till larmpunkt 3 är *30* ...
Kommandokod för kontroll av röstmeddelandet till larmpunkt 3 är *30#
Kommandokod för programmering av sifferkod till larmpunkt 3 är *31* ...
Kommandokod för kontroll av sifferkoden till larmpunkt 3 är *31#
Kommandokod för val av givarfunktion till larmpunkt 3 är *32* ...
Kommandokod för kontroll av givarfunktion till larmpunkt 3 är *32#

Kommandokod för inspelning av röstmeddelande till larmpunkt 4 är *40* ...
Kommandokod för kontroll av röstmeddelandet till larmpunkt 4 är *40#
Kommandokod för programmering av sifferkod till larmpunkt 4 är *41* ...
Kommandokod för kontroll av sifferkoden till larmpunkt 4 är *41#
Kommandokod för val av givarfunktion till larmpunkt 4 är *42* ...
Kommandokod för kontroll av givarfunktion till larmpunkt 4 är *42#

Kommandokod för inspelning av röstmeddelande till larmpunkt 5 är *50* ...
Kommandokod för kontroll av röstmeddelandet till larmpunkt 5 är *50#
Kommandokod för programmering av sifferkod till larmpunkt 5 är *51* ...
Kommandokod för kontroll av sifferkoden till larmpunkt 5 är *51#
Kommandokod för val av givarfunktion till larmpunkt 5 är *52* ...
Kommandokod för kontroll av givarfunktion till larmpunkt 5 är *52#

Kommandokod för inspelning av röstmeddelande till larmpunkt 6 är *60* ...
Kommandokod för kontroll av röstmeddelandet till larmpunkt6  är *60#
Kommandokod för programmering av sifferkod till larmpunkt 6 är *61* ...
Kommandokod för kontroll av sifferkoden till larmpunkt 6 är *61#
Kommandokod för val av givarfunktion till larmpunkt 6 är *62* ...
Kommandokod för kontroll av givarfunktion till larmpunkt 6 är *62#



Kommandokod för inspelning av röstmeddelande till larmpunkt 7 är *70* ...
Kommandokod för kontroll av röstmeddelandet till larmpunkt 7 är *70#
Kommandokod för programmering av sifferkod till larmpunkt 7 är *71* ...
Kommandokod för kontroll av sifferkoden till larmpunkt 7 är *71#
Kommandokod för val av givarfunktion till larmpunkt 7 är *72* ...
Kommandokod för kontroll av givarfunktion till larmpunkt 7 är *72#

Kommandokod för inspelning av röstmeddelande till larmpunkt 8 är *80* ...
Kommandokod för kontroll av röstmeddelandet till larmpunkt 8 är *80#
Kommandokod för programmering av sifferkod till larmpunkt 8 är *81* ...
Kommandokod för kontroll av sifferkoden till larmpunkt 8 är *81#
Kommandokod för val av givarfunktion till larmpunkt 8 är *82* ...
Kommandokod för kontroll av givarfunktion till larmpunkt 8 är *82#

Programmering av antal ringsignaler:
Larmsändaren kan programmeras att svara efter 2-9 ringsignaler. Kommandokod *92* en röst 
säger tryck in ringsignaler, välj en siffra mellan 2 och 9 avsluta med #. Du kan kontrollera antal 
ringsignaler med kommandokod *92#.

Avsluta programmering:
Avsluta programmeringen kan man göra på olika sätt. Man kan trycka in kommandokod **, eller 
lägga på luren, eller plugga ur telefonen. Har ingen nedtryckning av en telefontangent gjorts 
inom 30 sekunder återgår larmsändaren till övervakningsläge. Vi rekommenderar att plocka bort 
telefonen från larmsändaren när all programmering är klar.

NOTERA:
Efter programmeringen är det viktigt att kontrollera larmsändaren 
så den fungerar som det är tänkt. Att larmsändaren ringer till rätt 
nummer, lämnar rätt besked osv.



Några programmeringsexempel:
Programmering av uppringningsnummer 1 till en telefon samt där det krävs en nolla för att 
komma ut på linjen:
*010*
Röst: tryck in siffror
0*123456#
larmsändaren upprepar numret med en röst
Röst: tryck in kod, larmsändaren är klar för ny kommandokod.

Programmering av uppringningsnummer 1 till en telefon:
*010*
Röst: tryck in siffror
3456789#
larmsändaren upprepar numret med en röst
Röst: tryck in kod, larmsändaren är klar för ny kommandokod.

Kontroll av uppringningsnummer 1:
*01#
Röst: larmsändaren informerar att det är ett telefonnummer samt numret, 3456789 i detta fall.
Notera att det är den sist inprogrammerade informationen som sparas.

Programmering av uppringningsnummer 2 till en minicall:
*021*
Röst: tryck in siffror
123456#
Röst: larmsändaren upprepar numret med en röst
Röst: tryck in kod, larmsändaren är klar för ny kommandokod.

Tömma uppringningsnummer 1:
*010* eller *011*
Röst: tryck in siffror #,  det kvittar vilken av de två kommandokoderna som skrivs, då det 
är samma minnesarea.
Röst: tryck in kod, larmsändaren är klar för ny kommandokod.

Programmering av larm 7 röstmeddelande:
*70*
Röst: tala in meddelande, direkt efter röstmeddelandet skall du börja tala i max 7 sekunder, om 
meddelandet är kortare än 7 sekunder avsluta med #.
Efter # eller när tiden är slut.
Röst: det intalade meddelandet upprepas för kontroll
Röst: tryck in kod, larmsändaren är klar för ny kommandokod.

Programmering av larm 7 sifferkod:
*71*
Röst: tryck in siffror
01234567#
Röst: larmsändaren upprepar sifferkoden med en röst
Röst: tryck in kod, larmsändaren är klar för ny kommandokod.



Sammanfattning av möjliga programmeringsval:

Telefonnummer eller minicallnummer programmering:
*010* max 15 siffror #                Programmering av telefonnummer 1, talmeddelande skall sändas
*011* max 15 siffror #                Programmering av minicallnummer 1, sifferkod skall sändas.
*01#                                             Kontroll av minicall- eller telefonnummer 1.

*020*	max 15 siffror #                Programmering av telefonnummer 2, talmeddelande skall sändas
*021*	max 15 siffror #                Programmering av minicallnummer 2, sifferkod skall sändas.
*02#                                             Kontroll av minicall- eller telefonnummer 2.

*030*	max 15 siffror #                Programmering av telefonnummer 3, talmeddelande skall sändas
*031*	max 15 siffror #                Programmering av minicallnummer 3, sifferkod skall sändas.
*03#                                             Kontroll av minicall- eller telefonnummer 3.

*040*	max 15 siffror #                Programmering av telefonnummer 4, talmeddelande skall sändas
*041*	max 15 siffror #                Programmering av minicallnummer 4, sifferkod skall sändas.
*04#                                             Kontroll av minicall- eller telefonnummer 4.

Larm meddelande och sifferkod programmering:
*10*	röst max 7 sek #                  Programmering av larm 1 röstmeddelande.
*10#                                             Kontroll av larm 1 röstmeddelande.
*11*	max 15 siffror #                  Programmering av larm 1 sifferkod.
*11#                                             Kontroll av larm 1 sifferkod.
*12*	0 eller 1 #                           Programmering av larm 1 givarfunktion (NC “0” / NO “1”)
*12#                                             Kontroll av larm 1 givarfunktion

*20*	röst max 7 sek #                  Programmering av larm 2 röstmeddelande.
*20#                                             Kontroll av larm 2 röstmeddelande.
*21*	max 15 siffror #                  Programmering av larm 2 sifferkod.
*21#                                             Kontroll av larm 2 sifferkod.
*22*	0 eller 1 #                           Programmering av larm 2 givarfunktion (NC “0” / NO “1”)
*22#                                             Kontroll av larm 2 givarfunktion

*30*	röst max 7 sek #                  Programmering av larm 3 röstmeddelande.
*30#                                             Kontroll av larm 3 röstmeddelande.
*31*	max 15 siffror #                  Programmering av larm 3 sifferkod.
*31#                                             Kontroll av larm 3 sifferkod.
*32*	0 eller 1 #                           Programmering av larm 3 givarfunktion (NC “0” / NO “1”)
*32#                                             Kontroll av larm 3 givarfunktion



*40*	röst max 7 sek #                  Programmering av larm 4 röstmeddelande.
*40#                                             Kontroll av larm 4 röstmeddelande.
*41*	max 15 siffror #                  Programmering av larm 4 sifferkod.
*41#                                             Kontroll av larm 4 sifferkod.
*42*	0 eller 1 #                           Programmering av larm 4 givarfunktion (NC “0” / NO “1”)
*42#                                             Kontroll av larm 4 givarfunktion

*50*	röst max 7 sek #                  Programmering av larm 5 röstmeddelande.
*50#                                             Kontroll av larm 5 röstmeddelande.
*51*	max 15 siffror #                  Programmering av larm 5 sifferkod.
*51#                                             Kontroll av larm 5 sifferkod.
*52*	0 eller 1 #                           Programmering av larm 5 givarfunktion (NC “0” / NO “1”)
*52#                                             Kontroll av larm 5 givarfunktion

*60*	röst max 7 sek #                  Programmering av larm 6 röstmeddelande.
*60#                                             Kontroll av larm 6 röstmeddelande.
*61*	max 15 siffror #                  Programmering av larm 6 sifferkod.
*61#                                             Kontroll av larm 6 sifferkod.
*62*	0 eller 1 #                           Programmering av larm 6 givarfunktion (NC “0” / NO “1”)
*62#                                             Kontroll av larm 6 givarfunktion

*70*	röst max 7 sek #                  Programmering av larm 7 röstmeddelande.
*70#                                             Kontroll av larm 7 röstmeddelande.
*71*	max 15 siffror #                  Programmering av larm 7 sifferkod.
*71#                                             Kontroll av larm 7 sifferkod.
*72*	0 eller 1 #                           Programmering av larm 7 givarfunktion (NC “0” / NO “1”)
*72#                                             Kontroll av larm 7 givarfunktion

*80*	röst max 7 sek #                  Programmering av larm 8 röstmeddelande.
*80#                                             Kontroll av larm 8 röstmeddelande.
*81*	max 15 siffror #                  Programmering av larm 8 sifferkod.
*81#                                             Kontroll av larm 8 sifferkod.
*82*	0 eller 1 #                           Programmering av larm 8 givarfunktion (NC “0” / NO “1”)
*82#                                             Kontroll av larm 8 givarfunktion

*90*	röst max 9.5 sek #               Programmering av gemensamt röstmeddelande.
*90#                                             Kontroll av gemensamt röstmeddelande.
*91*	max 15 siffror #                  Programmering av kvitteringskod
*91#                                             Kontroll av kvitteringskod
*92*	2 till 9 st ringsignaler #      Programmering av antal ringsignaler
*92#                                             Kontroll av antal ringsignaler
*93#                                             Kontroll av lysdioderna
*99#	larm status                          Kontroll av givarnas läge (normalt läge eller onormalt läge)

**                                                  Återgå till övervakningsläge



Tekniska data:

Matningsspänning:           10V DC till 16V DC

Strömförbrukning:            max 250mA
                                          85mA i övervakningsläge

Avsäkras:                          400mA snabb

Omgivningstemperatur:    -25°C till +65°C

Luftfuktighet:                    upp till 90% RH, ej kondenserande

Givaringångar:                  8st, brytande eller slutande kontakt

Teleanslutning:                 modularkontakt 6/4

Kontakt driftrelä:              växlande kontakt 250V AC, DC 100VA, 100W
                                          min last, 12V DC, 100mA

Kontakt larmrelä:              växlande kontakt 250V AC, DC 100VA, 100W
                                          min last, 12V DC, 100mA

Dimensioner:                    inbyggnadsdjup,  40,0 mm
                                          totaldjup,   45,0 mm

                                          bredd,   142,2 mm
                                          höjd,    128,3 mm

                                          vikt,    ca: 1 kg

T-märkt:                            940707 39

    -märkt

Testad på SP Borås
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