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INTRODUKTION 

OM DENNA GUIDE 

FRÅGOR? 
Kontakta oss på 

techsupport@qolsys.com 

Det här dokumentet innehåller specifikationer för den grundläggande hårdvaran och instruktioner 
för installation av mjukvaran samt anpassning av IQ Panel 4. Observera att den tillhandahållna 
informationen inte är uttömmande och beskriver specifikt de menyer, funktioner och system som 
endast är tillgängliga för den som innehar en korrekt installationskod. De funktioner som finns 
tillgängliga för användare och installatörer beskrivs i användarhandboken för IQ Panel 4. I detta 
dokument hänvisar till ”EN klass 2” EN50131 certifierad produkt av klass 2. Informationen häri är 
upphovsrättsskyddad och ägs av Qolsys Inc. Du får inte reproducera, modifiera eller distribuera 
denna information utan tillstånd.  

IQ Panel 4 
Strömförsörjning 

INKLUDERAT I BOXEN SUPPORT 

SNABBINSTALLATIONSGUIDE 

mailto:techsupport@qolsys.com?subject=Frågor%20från%20installationsmanualen
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PANEL 
ÖVERSIKT 

För USA och Kanada Varning: Den här produkten ska installeras i enlighet med National Fire Alarm Code, ANSI/NFPA 72, (National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269) och med 
National Electric Code, ANSI/NFPA 70. Tryckt information som beskriver korrekt installation, drift, testning, underhåll, evakueringsplanering och reparationsservice ska levereras med denna produkt. I Kanada ska 
produkten installeras i enlighet med standarden för installation av system för brandlarm i hemmet (Residential Fire Warning Systems), CAN/ULC-S540. 
 
Varning: För installationer i Kanada ska denna produkt och alla sensorer som är associerade med den (gemensamt "Systemet") testas en gång i veckan. Testet ska också utföras med den primära likströmmen 
avstängd. Rekommenderat underhåll för rökdetektorer beskrivs i användarmanualen för de kompatibla rökdetektorerna för Qolsys-modellen QS5110-840 och PowerG- modellen PG9936. 
 
För alla länder: Varning: Denna produkt ska installeras i enlighet med nationella och lokala brandkoder och nationella och lokala elektriska koder. Tryckt information som beskriver korrekt installation, drift, testning, 
underhåll, evakueringsplanering, reparationsservice, återvinning och bortskaffande ska levereras med denna produkt. Varning: För alla installationer bör denna produkt och alla sensorer som är associerade med den 
(gemensamt "Systemet") testas en gång i veckan. Testet ska också utföras med primär likström utan ström. Följ alla rekommenderade underhållsinstruktioner för varje enhet för alla sensorer, detektorer och andra 
tillbehör. 
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PANEL ÖVERSIKT 

EXTERIÖR FRONT 

CA-kamera 

Användargränssnitt 

Ljussensor 

Sidindikator 

Dubbla MEMs-
mikrofoner med 

ekoeliminering, LED-
statuslampor 

QuadSound-
högtalare 
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PANEL ÖVERSIKT 

EXTERIÖR BAKSIDA 

Enkel bakre MEMs-mikrofon med ekoeliminering FlexTilt-kameramontering 

SmartMount-
bakplatta med 
strömterminal 

Låsskruv med 
kvarhållningsfjäder 

För UL2610- och EN klass 2-
applikationer ska den här 

skruven användas för att skydda 
mot manipulation och 

nedmontering 

Använd de här 
monteringshålen för 

EN klass 2-
applikationer 

 
Kompatibel med 

eldosa med en, två 
eller tre monteringshål 
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PANEL ÖVERSIKT 

INTERIÖR 

Expansionsplats 
IQ Base-anslutning 

Batteriet ska ALDRIG kopplas bort utan att följa korrekta avstängningsprocedurer 
Underlåtenhet att följa detta kan leda till datakorruption, panelfel och ogiltigförklaring av tillverkarens garanti 

*VARNING 

PowerG Radio 
(Krävs för EN klass 2-installationer) 

Barrel Jack Power 

Kompatibel RF-
säkerhetsradio 

(319,5 MHz, 345 MHz eller 433 MHz) 
(För CE använd endast SRF433. Ej 

godkänd för EN klass 2-applikationer) 

Litiumjonbatteri* SmartMount-
anslutning 



 

 

INSTALLERA CA 



 

 

INSTALLERA CA 

1. Använd en mindre 
stjärnskruvmejsel för att lossa 

låsskruven från panelens 
baksida och ta bort 

SmartMount-bakplattan. 

1. Montera bakplattan på väggen med 
skruvar med flata huvuden* och pluggar 
om det behövs, och se till att den sitter 

rakt. 
 

2. En skruv är nödvändig för skydd mot 
manipulering och nedmontering för UL 

2610- och EN klass 2-installationer. 
 

3. Anslut strömförsörjningen till 
stiftkontakten på panelens baksida eller 

till plus- och minusterminalerna på 
bakplattan om du använder en 

anpassad kabellängd. 

1. Använd en mindre 
stjärnskruvmejsel för att dra åt 
låsskruven på panelens baksida 

och fästa panelen på väggen. 

VÄGGMONTERING 

1. Fäst ovansidan av IQ Panel 4 
på SmartMount-bakplattan. 

 
2. Vrid ned panelen mot 

bakplattan och tryck fast den 
mot väggen. 

 
Om du använder en anpassad 

kabellängd ansluter 
strömterminalerna automatiskt 
och förser IQ Panel med ström. 

Obs!  Använd endast väggmontering för UL/ULC-inbrottslarmsinstallationer i kommersiell 
användning  (UL2610/ULCS304 kompatibel med säkerhetsnivå II) och EN klass 2-installationer 

Om den här produkten installeras i enlighet med dessa instruktioner föreligger inte någon risk för brand, elstöt eller skada på människor. 

*skruvarna måste vara minst 1-tum långa (25,4 mm), storlek 6 (M 3,5) 
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INSTALLERA CA 

1. Anslut stiftkontakten från den 
medföljande strömförsörjningen 
och kabeln till stiftuttaget enligt 

bilden ovan. 

Se till att stiftkontakten är 
ordentligt isatt. 

1. Ta fram SmartMount-
bordsstativ och sätt i krokarna 

på panelens baksida, vrid sedan 
nedåt och tryck på plats. 

 
Se till att strömkabeln är 
dragen ut från mitten av 

bordsstativet i det avsedda 
spåret. 

BORDSSTATIV (VALFRITT) 

1. Använd en mindre 
stjärnskruvmejsel för att lossa 

låsskruven från panelens 
baksida, ta bort och lägg undan 

SmartMount-bakplattan. 

1. Använd en mindre 
stjärnskruvmejsel för att dra åt 
låsskruven på panelens baksida 

och fästa panelen i 
bordsstativet. 

Använd inte bordsstativ för UL2610- eller EN klass 2-, eller likande installationer 



 

QOLSYS KONFIDENTIELLT OCH PROPRIETÄRT 
SIDA 11 AV 204 

INSTALLERA CA 

1. Ta fram IQ Base-enheten med 
SmartMount och anslut 

strömkabeln från IQ Base-
enheten till den SVARTA 

kontakten inuti IQ Panel 4. Se det 
inre diagrammet på sidan 7 

Sätt i de övre krokarna på 
panelens baksida, vrid sedan 

nedåt och tryck på plats. 

1. Använd en mindre 
stjärnskruvmejsel för att dra åt 
låsskruven på panelens baksida 
och fästa panelen på IQ Base-

enheten. 

IQ BASE-HÖGTALARE (VALFRITT) 

1. Använd en mindre 
stjärnskruvmejsel för att lossa 

låsskruven från panelens 
baksida, ta bort och lägg undan 

SmartMount-bakplattan. 

1. Anslut centrumstiftkontakten 
från den medföljande 

nätadaptern och kabeln till 
centrumstiftsuttaget på IQ 
Base-enhetens undersida, 

enligt bilden ovan. 
 

Se till att kontakten är helt 
intryckt. 

Använd inte bordsstativ för UL2610- eller EN klass 2-, eller likande installationer 
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INSTALLERA CA 

KOPPLINGSSCHEMA 

VIKTIGT OM ANVÄNDNING AV ANPASSAD 
KABEL LÄNGD: 

-7 V ⎓ DC-omvandlare:  Använd 18 AWG (0,75 
mm2) kabel högst 30 meter lång för att 
säkerställa att tillräckligt med ström når panelen. 

* Kabelstorlek får inte understiga 22 AWG (0,33 
mm2) 

** 7 V ⎓ DC-nätadapteruttaget får inte överstiga 
15 VA (15 W), under några som helst villkor 

OBSERVERA 

**VARNING!  Använd ENDAST 
strömförsörjning med 7 V ⎓ DC** 

7 V ⎓ DC* 
INGÅNG 

CENTRUMSTIFT 

Inspänning:  100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,68 A 
Utspänning:  7,0 V DC, 1,0 A eller 7,0 V DC, 1,5 A 
Modell SW-070100AB eller SW-070150A 
 
Använd endast modell SW61-070150-03 för EN 
klass 2-installationer uteffekt:  7 V DC/1,5 A 

CENTRUMSTIFTSUTTAG ENDAST 
FÖR ANSLUTNING TILL 
CENTRUMSTIFTKONTAKTSKABEL.  
STRIPAD TRÅD ÄR POSITIV (+) 

GND 

7vDC* IN 
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INSTALLERA CA 

Tryck och håll in strömbrytaren på höger 
sida av panelen i 3 sekunder för att slå på. 

STRÖMSÄTTA CA 

Anslut AC-strömförsörjning 
VARNING! Använd ENDAST medföljande 7 V ⎓ DC-nätadaptern 
 
Om du använder den medföljande kabeln är "randig" kabel (+) 
Obs!  Nätadaptern måste finnas i samma rum som styrenheten 

Obs!  Den här enheten måste drivas av en 24-timmars krets (120 V, 60 Hz eller 230–240 V AC, 50 Hz) (såsom tillämpligt i ditt land) som inte kan stängas 
av med en växel, dimmer eller annan ansluten enhet. Underlåtenhet att tillhandahålla denna krets kan förhindra den från att ge konstant skydd. 
Nätadaptern måste finnas i samma rum som styrenheten. 
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INSTALLERA CA 

FLEXTILT-KAMERAMONTERING 

Med FlextTilt-kameramonteringen kan den inbyggda kameran vinklas upp eller 
ned beroende på installationens behov. Detta är speciellt praktiskt vid 
väggmontering över en befintligt knappsats som kan vara högre eller lägre 
monterad än normalt, eller vid bordsstativmontering. 
 

1. Använd en liten stjärnskruvmejsel för att justera FlexTilt-skruven 
längst upp på panelen för att få den vinkling du vill ha. 
 
OBS!  Om du skruvar medurs vinklas kameran ned. Om du skruvar moturs vinklas 
kameran upp. 

2. Koppla till/från panelen för att ta ett frånkopplingsfoto och 
testa FlexTilt-vinkeln. Justera efter behov. 



 

 

ANVÄNDARGRÄNSSNITT 
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ANVÄNDARGRÄNSSNITT 

Sidhuvud & 
inställningsfack 

Primärt 
användargränssnitt & 

partition 

Hemskärmen är indelad i tre sektioner. Rubriken visar datum, tid, väder, meddelandecentret och Inställningsfacket. Det primära 
gränssnittet visar aktiveringsalternativ och sensorns status och val av partition. Sidfoten visar panikalternativ och ytterligare sidor. 

Sidindikering och 
nödläge 

HEMSKÄRMÖVERSIKT 
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Huvud rubriken innehåller nedrullningsinställningsfältet, väderikonen, tid / datum och en meddelandesymbol i den övre högra 
delen av skärmen där du hittar meddelanden om säkerhetsleverantörer och kontaktinformation, varningar, videoinstruktioner och 
vanliga frågor 

ANVÄNDARGRÄNSSNITT 

Det är här du hittar säkerhetsleverantörens kontaktinformation 

Det är här du hittar videohandledning för att hjälpa till med vanliga frågor 

MEDDELANDECENTER 

Det är här du hittar aviseringar och larm från panelen 

Det är här du hittar meddelanden från sin säkerhetsleverantör 



 

QOLSYS KONFIDENTIELLT OCH PROPRIETÄRT 
SIDA 18 AV 204 

ANVÄNDARGRÄNSSNITT 

INSTÄLLNINGSFACK 

För att öppna inställningsfacket sveper du ned på fältet högst upp på skärmen. Inställningsfacket 
ger snabb åtkomst till systemet, batteriet, Wi-Fi, Bluetooth- och mobilstatus, samt till 
volymkontrollen, ljusstyrkan, låsskärmsikonen och andra snabbinställningar. 

Dra nedåt för 
åtkomst 

HITTA 

När områden är 
AVAKTIVERADE finns en 
statusikon i det övre vänstra 
hörnet av inställningsfacket. 
Tryck på denna ikon för att 
återgå till säkerhetssidan. 

Om områden eller skärmlås 
är AKTIVERADE ersätter 
skärmlåsikonen 
statusikonen. Tryck på den 
här ikonen för att växla 
mellan områden. 



 

 

PROGRAMMERING 
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När inställningen ”Skärmlås” eller ”Områden” är aktiverad, kommer en låsskärm att visas när panelen har väckts från antingen en pekning 
på skärmen eller trycker på väckning / viloläge på sidan av panelen. Detta förhindrar obehörig åtkomst till panelen och / eller ett område 
från att komma åt en annan samt hantera behörigheter till ”Avancerade inställningar”. Skärmlåset kan stängas av, även om områden är 
aktiverade. 

PROGRAMMERING 

SKÄRMLÅS 

4 SIFFRIGT SKÄRMLÅS 6 SIFFRIGT SKÄRMLÅS 

Obs!  Den här funktionen har inte utvärderats för EN klass 2 
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Inställningssidan ger snabb åtkomst till olika enkla funktioner och 
inställningar som inte kräver att en återförsäljar-, installations- eller 
huvudkod skyddas. 

PROGRAMMERING 

HITTA INSTÄLLNINGAR 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

Inställning Beskrivning 

Display 
Justera ljusstyrka, teckenstorlek och 12-/24-timmarsklocka samt adaptiv ljusstyrka eller 
nattljusläge. Du kan även aktivera reglaget för LED-status. 

Vädertemperatur Växla mellan Fahrenheit och Celsius 

Status 
Se "aktuell status" för säkerhetssensorerna:  Zon #, Namn, Status (Öppna, Stäng, Aktiv, 
Tomgång, Manipulation, Fel), Batteri och sensorhistorik. Se också “Larm” och “Historik” för 
säkerhetssensorer över hela världen 

Z-Wave enhet status 
Se "aktuell status" för Z-Wave-sensorerna:  Namn, typ, status (normal, fel) och batteri. Se 
också “Larm” och “Historik” för Z-Wave globalt 

Andra Z-Wave enheter 
Visar Z-Wave-enheter som lärs in i panelen men som inte ingår i 
huvudanvändargränssnittet (Ljus, lås, termostater och garageportar) 

 



 

 

PROGRAMMERING 

INSTÄLLNINGAR 

Inställning Beskrivning 

EU-händelser Visa händelser som krävs för EN klass 2.  OBS! Den här ikonen visas bara när inställningen “En klass 2” är aktiverad. 

Automationsenheter 

Lägg till, redigera eller hantera lokala automatiseringsregler för belysning. Dessa regler är separata från alla molnbaserade 
regler som kan ställas in via Alarm.com. Exempel på möjliga regler är följande: 
 
- Natt:  Tänd ljuset vid 19:00 och stäng av vid 06:00 
- Kväll:  Tänd ljuset klockan 19.00 och stäng av klockan 23.00 
- Främre dörr:  Sätter på ljuset i 15 minuter när ytterdörren öppnas mellan 17.00–19.00 (måste ha en sensor med 

standardnamnet ”Ytterdörr” tillagd i panelen). 
- Dörrklocka:  Tänd ljuset mellan 17:00 och 07:00 i 15 minuter när dörrklockan är aktiverad (måste ha en sensor med 

standard-snabbnamnet "dörrklocka" tillagd i panelen) 

Aktivitetsmonitor 

Aktivitetsmonitor ger åtkomst till frånkopplingssensorer som är programmerade som 24-timmarszoner, t.ex. 
sensorgrupper 8, 9 och 25. En giltig master-, användare- eller gästkod krävs för att styra 24-timmars aktivitetssensorer. 
Det finns två alternativ: 
 
- Snabb åtkomst:  300 sekunders tillfällig åtkomst 
- Avaktiverad:  Avaktiverar 24-timmarsgivare tills de aktiveras om manuellt 

Licens Qolsys licensavtal för slutanvändare 

Avancerade inställningar Få åtkomst till avancerade inställningar och programmering.  En giltig återförsäljare (standard 2222), installationsprogram 
(standard 1111) eller huvudkod (standard 1234) krävs 

Optimerare för smart energi Ändra energiförbrukningen till lågtrafikstider (termostater) och minska energiförbrukningen under högtrafikstider. 
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PROGRAMMERING 

HITTA AVANCERADE INSTÄLLNINGAR 

ÅTERFÖRSÄLJAR MENY (2222) 

För att öppna menyn Avancerade inställningar, dra ned 
inställningsfältet längst upp på skärmen, välj "Inställningar" och 
sedan "Avancerade inställningar". Ange din återförsäljare, 
installationsprogram eller masterkod. Koden som används för 
att gå in i Avancerade inställningar bestämmer åtkomstnivån. 
När du använder områden bestämmer koden som anges i 
skärmlåset åtkomstnivån för avancerade inställningar. 

INSTALLERINGSMENY (1111) 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

* Ikonen “Områden” visas bara om 
områden är aktiverade under 
installatörs-/återförsäljarinställningar 

Dra nedåt för 
åtkomst 
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PROGRAMMERING 

HITTA INSTÄLLNINGSGUIDE 

Installationsguide 
“Enkel installationsguide” är ett steg-för-steg-programmeringsverktyg på skärmen som 
gör den redan snabba och intuitiva installationsprocessen ännu enklare, vilket säkerställer 
att varje installation är konsekvent och följer bästa praxis. 

Starta guiden 
Om du väljer Startguiden initieras Enkel 
installationsguide baserat på den valda 
sidkonfigurationen 

Guiden inställningar 
Välj vilka sidor du vill visa under Guide-
genomgången. Välj Avancerad eller enkel 
sensorinställning. 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTÄLLNINGSGUIDE
 

Dra nedåt för 
åtkomst 
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PROGRAMMERING 

HITTA STARTA GUIDE 

Starta guiden 
Om du väljer Startguiden initieras Enkel installationsguide baserat på den 
sidkonfiguration som valts i guiden Inställningar. 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTÄLLNINGSGUIDE
 

 STARTA GUIDE
 

Dra nedåt för 
åtkomst 
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PROGRAMMERING 

HITTA GUIDEINSTÄLLNINGAR 

Inställning Standard Beskrivning 

Uppdatera Aktiverad Visa valet att söka efter mjukvaruuppdateringar i inställningsguiden 

Säkerhet Aktiverad Visa valet att lägga till och redigera säkerhetssensorer i inställningsguiden 

Säkerhetssensorinstallation 
format 

Avancerad 
Bestämmer om säkerhetssidan i installationsguiden visar Avancerad Sensor 
parkoppling (PRO) eller Enkel Sensor parkoppling (DIY) 

Ca Glaskross Aktiverad Visa valet att aktivera eller avaktivera CA-glaskross i inställningsguiden  OBS!  Ej 

godkänd för UKCA eller CE/EN klass 2 

Z-Wave Aktiverad 
Visa alternativet att inkludera och redigera Z-Wave-enheter i 
installationsguiden 

Bluetooth Aktiverad Visa alternativet att parkoppla Bluetooth-enheter i installationsguiden 
OBS!  Ej godkänd för EN klass 2 

 

Guiden inställningar 
Välj vilka sidor du vill visa under Guide-genomgången. Välj Avancerad eller enkel 
sensorinställning. 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTÄLLNINGSGUIDE
 

 GUIDEINSTÄLLNINGAR
 

Dra nedåt för 
åtkomst 
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Inställning Standard Beskrivning 

Användare Aktiverad Visa alternativet för att lägga till användare i installationsguiden 

Återförsäljare Aktiverad Visa valet att lägga till och redigera återförsäljarkontakt i inställningsguiden 

IQ Remote-enhet Aktiverad Visa valet att parkoppla IQ Remote-enheter i inställningsguiden 

Sensorsignaltest Aktiverad Aktivera sensortestet som en del av installationsguiden 

Ladda ned mobilapp Aktiverad Visa alternativet att skanna en QR-kod och ladda ned appen Alarm.com 

 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTÄLLNINGSGUIDE
 

 GUIDEINSTÄLLNINGAR
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Om återförsäljarkontaktinfo inte tidigare har fyllts i eller skjutits från Alarm.com, genereras en pop-up 
när du öppnar ikonen “Installation”, vilket kräver att återförsäljarkontaktinformation anges. Denna 
information används för att fylla fliken "Kontakta oss" i meddelandecentret.  OBS!  Företagsnamn och 
företagets telefonnummer krävs och måste fyllas i för att fortsätta med panelprogrammering. 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

Dra nedåt för 
åtkomst 
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Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 



 

 

PROGRAMMERING 

INSTALLERARE / ÅTERFÖRSÄLJARINSTÄLLNINGAR HITTA 

Inställning Standard Beskrivning 

Kontonummer blank Säkerhetsleverantörens kontonummer (upp till 10 tecken) 

Strömhantering Aktiverad En energibesparande funktion när du bara använder batteriström 

Återställning av SIA-ström Avaktiverad Slå på eller stäng av sensorns håll i 60 sekunder under strömåterställning 

ULC kommersiell 
strömåterställning 

Avaktiverad 
Om aktiverad, ignorera all sensoraktivitet i 120 sekunder efter 
strömåterställning 

Förlust av 
övervakningssignaler för 
nödsensorer 

4 

Välj längd i timmar (4, 12, 24) innan du rapporterar om övervakning på 
livssäkerhetsanordningar. 
OBS!  För UL-/cUL- hembrandlarm och kommersiell UL-inbrottslarm (UL2610) ställs det trådlösa 
övervakningsfönstret för nödsensorer (rök, värme och CO-detektorer) på 4 timmar 

Förlust av 
övervakningssignaler för 
PowerG-nödsensorer 

4 

Välj tid (20, 30 min, 1, 2, 4, 12, 18 timmar) innan du rapporterar om 
övervakning på PowerG-livssäkerhetsanordningar. 
OBS!  För UL-/cUL- hembrandlarm och kommersiell UL-inbrottslarm (UL2610) ställs det trådlösa 
övervakningsfönstret för nödsensorer (rök, värme och CO-detektorer) på 2 timmar 

 

Installatörs-/återförsäljarinställningar 
Ändra panelinställningar som övervakningstider, ström- och celltidsavbrott och SIA-
inställningar. 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 INSTALLERARE / 

ÅTERFÖRSÄLJARINSTÄLLNINGAR
 

* Ytterligare alternativ tillgängliga 
endast via Återförsäljarkod. 
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Inställning Standard Beskrivning 

Förlust av övervakningssignaler för Z-Wave 4 Välj längden i timmar (4, 24) innan du rapporterar förlust av övervakning på Z-Wave sirener. 

Förlust av övervakningssignaler för icke-
nödgivare 

24 
Välj längden i timmar (4, 12, 24) innan du rapporterar om övervakning på säkerhetsenheter. 
OBS!  För UL-/cUL- hembrandlarm och kommersiell UL-inbrottslarm (UL2610) ställs det trådlösa övervakningsfönstret för icke-
nödsensorer (alla intrångssensorer) på 4 timmar Dessa enheter får inte användas i kompatibla EN klass 2-installationer 

Förlust av övervakningssignaler för PowerG 
icke-nödsensorer 

24 

Välj tid (20, 30 min, 1, 2, 4, 12, 24 timmar) innan du rapporterar om övervakning på PowerG-
säkerhetsenheter. 
OBS!  För UL-/cUL- hembrandlarm och kommersiell UL-inbrottslarm (UL2610) ställs det trådlösa övervakningsfönstret för icke-
nödsensorer (alla intrångssensorer) på 4 timmar För EN klass 2 ska övervakningsfönstret ställas in i 20 minuter. 

Förlust av mobilsignal timeout 30 Välj längd i minuter (10-120) innan du rapporterar en förlust i mobil signal. 
OBS!  För kommersiella UL-inbrottslarm (UL2610) är den mobila övervakningen hårdkodad till 200 sekunder. 

Kommunikationstest Varje månad 
Välj, Aldrig, Dagligen, Varje vecka, Varje månad när du aktiverar kommunikationstest. 
OBS!  För UL-hembrandlarm (UL985) ska testfrekvensen ställas in på Varje vecka. Varje vecka är standardinställningen när UL985 
väljs på Alarm.com 

Starttid för kommunikationstest Slumpmässigt Välj den tid på dagen som panelen ska skicka sitt kommunikationstest. Om ingen tid väljs skickas det 
slumpmässigt. 
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Inställning Standard Beskrivning 

SIA-gränsvärden 
 
OBS!  För UL-inbrottslarm i hemmet ange en 
ingångsfördröjning på 45 sekunder och en 
utgångsfördröjnig på högst 120 sekunder. För 
kommersiella UL-inbrottslarm (UL2610) får högsta 
ingångs- och utgångsfördröjning inte överstiga 60 
sekunder. 
 
OBS!  För ULC-säkerhetsnivå I (inbrottslarm i 
hemmet) ange ingångsfördröjning till 180 sekunder. 
For ULC-säkerhetsnivå II (kommersiellt inbrottslarm) 
ange ingångsfördröjning till 60 sekunder och 
utgångsfördröjning på högst 45 sekunder. 
 
OBS!  För EN klass 2-installationer ange 
ingångsfördröjning till 45 sekunder och 
utgångsfördröjning till 30 sekunder. 

Aktiverad 

När det är aktiverat är intervallet för in- och utgångsförseningar enligt följande: 
- Ingångsfördröjning:  30-240 sekunder, avsluta fördröjning:  45-254 sekunder 
 
När det är avaktiverat är intervallet för in- och ut- fördröjningar följande: 
- Ingångsfördröjning:  5240 sekunder, Utgångs fördröjning: 5 till 254 sekunder 
 
När det är aktiverat är intervallet för Uppringningsfördröjning  15 till 45 sekunder 
När det är avaktiverat är intervallet för Uppringningsfördröjning  0 till 254 sekunder 

EN grad 2 Avaktiverad 

Inställningen aktiverar panelens kompatibilitet med EN klass 2.  När den är aktiverad ändras följande 
beteenden och / eller inställningar automatiskt: 
 
- Inmatningsprocedur EU - följer inträdesförfaranden och larmöverföringsfördröjningar som specificeras enligt EN 50131 
- Avaktiverar inställningen "Automatisk förbikoppling" så att panelen protesterar aktivering när problemförhållanden föreligger i 

panelen (t.ex. Öppen, Manipulering, lågt batteri m.m.) 
- Aviseringar för problemförhållanden kan inte bekräftas förrän problemet är löst. 
- Felsignaler utvidgas till att omfatta felindikationer som krävs enligt EN 50131 
- Inställningen “Skärmlås” aktiveras automatiskt. Skärmen låses 30 sekunder efter avaktivering 
- En ny ikon "EU-händelser" har lagts till på sidan "Inställningar" som registrerar de obligatoriska historikhändelserna som anges i 

EN 50131. 
- ”Förlust av övervakningssignaler för PowerG-icke-nödsensorer” är som standard inställd på 2 timmar. 
- Inställningen “LED-indikator” avaktiveras automatiskt. 
- Inställningen "Återförsäljare eller installatörsåtkomst kräver användarrätt" aktiveras automatiskt. 

 



 

QOLSYS KONFIDENTIELLT OCH PROPRIETÄRT 
SIDA 33 AV 204 

PROGRAMMERING 

INSTALLERARE / ÅTERFÖRSÄLJARINSTÄLLNINGAR 
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Antal Eu-händelser swingernedstängning 3 
Bestämma antalet gånger en viss händelse ska registreras i "EU-händelser" -loggen före avstängning. 
Räkningen (3-10) återställs efter och aktiverar eller avaktiverar händelsen.  OBS!  Denna inställning är 

gråtonad och kan inte väljas om inte EN-klass 2 är aktiverad. 

Favoritspråk English/Español 

Ställ in två språk du vill växla mellan i panelen. Välj från English (United States), Français (Canada), 
Español (Estados Unidos), Italiano (Italia), Nederlands (Nederland), Norsk bokmål (Norge), Svenska 
(Sverige), Íslenska (Ísland), Deutsch (Deutschland), Magyar, (Magyarország), Dansk (Danmark), Românā 
(România), Portuguesa (Portugal), Polskie (Polska), Suomalainen (Suomi), Français (France), Español 
(España), Hebrew, Türk (Türkiye). 

LED-lampa Aktiverad Aktivera/avaktivera LED-statuslampan manuellt på panelen. 
OBS!  Denna inställning ställs automatiskt in på Avaktiverad när EN klass 2 är aktiverad. 

6-siffrig användarkod Avaktiverad 
Detta är en global inställning för alla koder som används på panelen och ändrar inmatningen från 4 
siffror till 6 siffror. När det är aktiverat läggs en "00" till på alla befintliga fyrsiffriga koder 

Kommersiell sensor och enhetsnamn Avaktiverad 
Om du aktiverar den här funktionen ändras ordförråd för sensornamn från bostadsnamn till 
kommersiell namngivning. 

Wellness-support Avaktiverad 

När inställningen är aktiverad fungerar hjälpkonsoler som lärts in i grupp 6 som en traditionell PERS-
hjälpkonsol. Systemet genererar en signal till Alarm.com men genererar inte ett högt lokalt larm som 
måste avaktiveras mellan knapptryckningar.  OBS!  Det går inte att aktivera den här funktionen om Områden är 

aktiverade. 
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WI-FI-varningsmeddelanden Aktiverad 
När inställningen är aktiverad återgår panelens display automatiskt till standardsidan  Hantera mitt 
system när Wi-Fi inte är ansluten för att uppmuntra slutanvändare att hålla sig anslutna. 

Områden Avaktiverad Skapa upp till fyra områden genom att aktivera den här funktionen. 

Annan automatisering Avaktiverad 

När den är aktiverad kan panelen stödja Zigbee Automation-enheter såväl som Deako Ljus-
integrationer. Dessa enheter läggs till via ikonen "Annan automatisering" som kommer att visas under 
ikonen "Enheter". 
OBS!  Zigbee-integration kräver att ett Zigbee-dotterkort installeras i panelen. Ej utvärderad för UKCA eller CE/EN klass 2 

Zwave-frekvensområde Varierar efter region 
Ställs in automatiskt baserat på installationsområdet och den installerade ZWave-hårdvaran i panelen 
eller välj manuellt mellan USA, EU, Australien/Nya Zeeland, Hongkong, Malaysia, Indien, Israel, 
Ryssland, China, Japan eller Korea. 

Antal PowerG-kamerabilder 1 
Anger antalet bilder som laddas upp av PowerG PIR-kameran när den utlöser under  ett larm. Välj 
mellan 1–10. 

Uppladdningsgräns för PowerG-kamera 
vid larm 

Aktiverad 
Anger om PowerG PIR-kameror ska ladda upp endast bilder från den första rörelsehändelsen under en 
aktiveringsperiod (aktiverat) eller om de ska ladda upp bilder från 1:a, 2:a och 3:e rörelsehändelserna 
under den aktiveringsperioden (avaktiverat). 

Händelsemeddelande om frånkoppling Avaktiverad 
Anger om panelen ska skicka en unik händelsekod (aktiverat) eller inte (avaktiverat) till ADC och CS om 
masterkoden används för åtkomst till ikonen Stäng av strömmen (Power Down) under Avancerade 
inställningar. 
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Säkerhetssida Aktiverad 
Välj om du vill att "Säkerhetssidan" ska visas som en del av det primära användargränssnittet på 
panelen.  OBS! Det går inte att avaktivera den här funktionen om Områden är aktiverade. 

Wellness-sida Avaktiverad 
Välj om du vill att "Wellness-sidan" ska visas som en del av det primära användargränssnittet på 
panelen.  OBS!  Det går inte att aktivera den här funktionen om Områden är aktiverade. 

Incheckning/utcheckning Avaktiverad 

Välj om du vill att en "Checka in" och "Checka ut" knappen ska visas som en del av Wellness Sidans UI. 
Den här funktionen gör det möjligt för en sjuksköterska att checka in / ut och få sin bild tagna av 
panelen som ett register över sitt besök.  OBS! Wellness-sidan måste vara aktiverad för att den här funktionen också 

ska kunna aktiveras. 

Hemstyrningssida Avaktiverad 
Välj om du vill att "Hemstyrningssida" ska visas som en del av det primära användargränssnittet på 
panelen.  OBS! Innan hemmakontrollsidan kan aktiveras måste det finnas minst två (2) olika “typer” automatiseringsenheter 

som läggs till panelen (Ljus, lås eller termostater). Det går inte att aktivera den här funktionen om Områden är aktiverade. 

Dörrlås-sida Aktiverad 
Välj om du vill att "Dörrlås-sidan" ska visas som en del av det primära användargränssnittet på 
panelen när en Dörrlås läggs till som en enhet. 

Termostatsida Aktiverad 
Välj om du vill att "Termostat-sidan" ska visas som en del av det primära användargränssnittet på 
panelen när en termostat läggs till som en enhet. 

Stöd för scener Aktiverad 
När den är aktiverad visas en ny ikon i panelens UI på vänster sidfot som möjliggör användning av 
scener som har skapats på Alarm.com.  OBS!  Det går inte att aktivera den här funktionen om Områden är aktiverade. 

 



 

QOLSYS KONFIDENTIELLT OCH PROPRIETÄRT 
SIDA 36 AV 204 

PROGRAMMERING 

INSTALLERARE / ÅTERFÖRSÄLJARINSTÄLLNINGAR 

Inställning Standard Beskrivning 

Streama live-videokameror till IQ Remote-
enhet 

Avaktiverad 
Den här inställningen gör att en användare kan se kameror från IQ-fjärrkontrollen. När det är aktiverat 
kommer kameror som strömmar till primärpanelen också att strömma till IQ-fjärrkontrollen. 

IQ WiFi-instrumentpanel Aktiverad Anger om IQ WiFi-instrumentpanelen ska visas som en del av det primära användargränssnittet vid 
anslutning till IQ WiFi eller IQ WiFi 6. 

Säkerhet för IQ WiFi-profil Avaktiverad Anger om enheter som är parkopplade till ett IQ WiFi- eller IQ WiFi 6-säkerhetsnätverk (aktiverat) i 
WiFi-profilavsnittet eller inte (avaktiverat). 

Koppla från IQ WiFi Koppla från panelen från ett IQ WiFi- eller IQ WiFi 6-nätverk och ta bort alla IQ WiFi-data från panelen. 

PowerG RF detektering av blockering Avaktiverad 

Om inställningen aktiveras kan systemet detektera om en ovanligt mängd RF-signaler sänds i 
PowerG-spektrumet vilket kan leda till att anslutningen kan kopplas från. Denna händelse rapporterar 
till centralstationen när den är aktiverad. Välj mellan Avaktiverat, UL20 / 20 eller En 30/60.  OBS!  För 

EN klass 2-certifierade installationer ska alternativet vara aktiverat och inställt till EN 30/60. 

Blockeringsdetektion Avaktiverad 

Om inställningen aktiveras kan systemet detektera om en ovanligt mängd RF-signaler sänds på 
samma frekvens som det kompatibla dotterkortet i panelen (319,5 MHz, 345 MHz eller 433 MHz) 
vilket kan leda till att anslutningen kan kopplas från. Denna händelse rapporterar till centralstationen 
när den är aktiverad.  OBS!  Ej utvärderad för UK för CE/EN klass 2 

Blockeringsdetektion lokalt larm 
OBS!  Ej utvärderad av UL/cUL, UKCA eller EN klass 2 

Avaktiverad 
När det är aktiverat ljuder systemet ett lokalt larm. "Blockeringsdetektion" måste vara aktivt för att den 
här funktionen ska fungera korrekt. 
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SRF- nivå för blockeringsdetektion 
OBS!  Ej utvärderad för UK eller CE/EN klass 2 

Normal Välj mellan HÖG och NORMAL känslighetsnivå. 

Zigbee Jam Detektion Avaktiverad Framtida användning. 

Zigbee Jam Känslighetsnivå Avaktiverad Framtida användning. 

Tillåt masterkod att få åtkomst till 
säkerhetssensorer 

Avaktiverad 
Ge masterkoden åtkomst till ikonen Säkerhetssensor, däribland självinlärningssensor, lägg till sensor, 
redigera sensor, ta bort sensor, sensorstatus och sensorgrupp. 

Öppna/stäng rapporter tillåtna för 
självinlärning 

Aktiverad 
Istället för att skicka en manipulering till sensorn för självinlärning kan du aktivera den här inställningen 
som låter dig öppna eller stänga sensorn för att utlösa självinlärning. 

CA-glaskross-detektor 
OBS!  Ej utvärderad för UK eller CE/EN klass 2 

Avaktiverad 
Skapar en oberoende zon som utnyttjar panelens inbyggda mikrofoner för att fungera som en 
glasbrottsdetektor. Detta kommer att falla i zonordningen när du aktiverar den här funktionen.  OBS!  

Det går inte att aktivera den här funktionen om panelens störningsdetektor är aktiverad. 

Rörelsedetektor panel 

OBS!  Ej utvärderad för UK eller CE/EN klass 2 
Avaktiverad 

Skapar en oberoende zon som utnyttjar panelens inbyggda kamera för att fungera som en 
aktivitetsrörelsedetektor. Detta kommer att falla i zonordningen när du aktiverar den här funktionen. 
Rörelse kan triggas en gång var fjärde minut.  OBS!  Panelen rörelsedetektor är endast avsedd för 

aktivitetsövervakning och automatisering (grupp 25) och skapar inte ett larmtillstånd eller fungerar som en säkerhets-PIR. 
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Panelens störningsdetektor Avaktiverad 

Om inställningen aktiveras kan panelens inbyggda mikrofoner övervaka höga ljud som överstiger en 
decibeltröskel och generera en avisering. Användbart för MDU, lägenheter och korttidsuthyrning där 
buller är oroande. Efter att en varning har genererats inrättas en kylningsperiod på 30 sekunder.  OBS!  

Det går inte att aktivera den här funktionen om panelens glaskrossdetektor är aktiverad. 

Störningsdetektering gränsnivå 85 dB 
Ställ in tröskeln vid vilken panel omgivningsbrus detektor bestämmer att det finns tillräckligt med brus 
för att generera en varning. Välj värden mellan 75–95 dB.  OBS!  Denna inställning är utgråad och kan inte väljas 

såvida inte panelens störningsdetektering är aktiverad. 

Varaktighet för störningsdetektering 20 min 
Anger varaktigheten för är panelen måste detektera ljud som överstiger tröskelvärdet för att generera 
en störningsavisering. 

Popup-fönster för ljuddetektor Avaktiverad Anger om panelen ska indikera lokalt på skärmen att ljudhändelsen har detekterats. 

Zigbee-nätverkstyp 

OBS!  Ej utvärderad för UK eller CE/EN klass 2 

Smarta hem och 
säkerhet 

Välj vilken typ av Zigbee-nätverk du vill använda. Alternativ är hemmeautomation och säkerhet eller 
smart energi.  OBS!  Den här inställningen visas endast när ett Zigbee-dotterkort är installerat i panelen. När parkopplat till 

UL-listade Zigbee-enheter kan Zigbee användas för UL-/ULC-listade brand- och inbrottslarmsapplikationer. 

Ljusrapportering (Power G) Avaktiverad 
Om aktiverad rapporterar PowerG-enheter med stöd för ljussensorfunktioner ljusstatus till panelen. 
Data lagras för framtida användning. 

Temperaturrapportering (Power G) Avaktiverad 
Om aktiverad rapporterar PowerG-enheter som har stöd för ljussensorfunktioner ljusstatus till 
panelen. Data lagras för framtida användning. 
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Systemhälsokontroll Aktiverad Anger om systemhälsokontollen ska visas i det primära användargränssnittet under Hantera mitt 
system (aktiverat) eller inte (avaktiverat). 

Systemhälsokontroll som standardstartskärm Avaktiverad Panelens startskärm visar som standard sidan Systemhälsokontroll om problem föreligger. 

Radera alla sensorer Tar bort alla säkerhetssensorer och Bluetooth-enheter som programmerats i panelen. 

Radera alla Z-Wave enheter Utför en fabriksåterställning på Z-Wave-kontrollen. Återställer inte tidigare inkluderade enheter. 

Zigbee-återställning Tar bort alla Zigbee-sensorer och återställer Zigbee Network. 

Fabriksåterställning* Återställer panelen till fabriksinställningarna och raderar allt innehåll. 

Dataåtervinning Den här funktionen raderar alla användardata som tidigare lagrats. (Wi-Fi SSID och lösenord, användarkoder, 
panelkamerabilder, Anpassade fotoramsbilder, Meddelandecenter och panelens händelsehistorik). 

IQ autentisering av fjärråterställning Avaktiverad Om den är aktiverad kräver IQ-fjärrkontrollen autentisering (Återförsäljare eller installatörskod) för att 
behärska återställa den. 
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PROGRAMMERING 

Systemloggar tillåter panelen att skicka icke-kundidentifierad information till servern för 
felsökning och felidentifiering. 

HITTA SYSTEMLOGGAR 

Inställning Standard Beskrivning 

Laddar upp loggar 
till servern 

Kräver 
manuell 
tryckning 

Be panelen att börja ladda upp en historik över sin aktivitet till servern. Denna 
information används för att felsöka buggar och diagnostisera panelproblem. Panelen 
laddar upp alla loggar som sparats i minnet 

Automatiska 
uppladdningsloggar 

Avaktiverad Ladda upp systemets logg automatiskt till servrarna var 24 timmar 

Logg-nivå Felsök 

Berätta panelen hur mycket information du ska spela in i loggfiler. 
 
Ingen loggutmatning:  Ingen information registrerad 
Fatal:  Registrera endast fatal eller allvarligt problematisk information 
Fel:  Registrera alla fel och fatala problem 
Varna:  Registrera varningar, fel och fatala problem 
Info:  Registrera all generisk, icke-kundrelaterad information 
Felsök:  Spela in diagnostiska meddelanden, Info, varningar, fel och dödliga problem 
Detaljerad:  Registrera all information som inte är kundidentifierad 

 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 SYSTEMLOGGAR
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Inställning Standard Beskrivning 

Panelsirener 
Alla sirener 

påslagna 

Alla sirener frånslagna:  Detta avaktiverar sirenen för alla larmtyper utom 
livssäkerhetsenheter, däribland fast installerade eller trådlösa externa 
sirener. 
Alla sirener påslagna:  Detta är standardinställningen som aktiverar sirenen 
för alla larm 
Installatör / testläge:  Detta avaktiverar sirenen för alla larmtyper, 
däribland parkopplade eller fast installerade externa sirener under 30 
minuter då alla sirener återaktiveras 

Sirenindikering Avaktiverad 
Panelsiren pausar regelbundet för att meddela vilka platser som har utlöst 
larmet. 
OBS!  Förr UL/cUL tillåts inte den här funktionen för brandlarm, CO, inbrottslarm 

Brandverifiering Avaktiverad 
När den är aktiverad kräver panelen två brandhändelser från rökdetektor 
(en detektor två gånger eller två detektorer en gång vardera) 
OBS!  Tillåts inte på UL-/cUL-installationer 

 

PROGRAMMERING 

SIREN OCH LARM HITTA 

Siren och larm 
Ändra siren och larminställningar för vissa typer av larmhändelser. Dra nedåt för 

åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 SIREN OCH LARM
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PROGRAMMERING 

SIREN OCH LARM 

Inställning Standard Beskrivning 

Bekräftelse på inbrottslarm Avaktiverad 
Om aktiverad kräver ett bekräftat larm två på varandra följande inbrottslarm inom tidsfönstret för 
bekräftelse av inbrottslarm.  OBS!  Denna inställning är utgråad och är inte tillgänglig om inte EN klass 2 är aktiverad. 

Timer för bekräftelse på inbrottslarm 30 Timer som används för bekräftelse på inbrottslarm.  OBS!  Denna inställning är utgråad och är inte tillgänglig om inte 

EN klass 2 är aktiverad. 

Svår väderlek sirenvarning Aktiverad 
När det är aktiverat kommer siren att ljuda när panelen får en vädervarning. När den är avaktiverad 
använder panelen svåra väderförhållanden 

Uppringningsfördröjning 

OBS!  Får inte användas på EN klass 2 
:30 

Tid (i sekunder) innan panelen försöker ringa till centralstationen efter att en larmhändelse har utlösts 
När SIA-gränser aktiverade: :15 till :45 sekunder 
När SIA-gränser är avaktiverade: :0 till :254 sekunder 

Siren timeout 4 min 

Bestäm hur länge innan siren slutar att ljuda under en larmhändelse (4 minuter till 15 minuter).  OBS!  För 

UL-/cUL-brand- och inbrottslarmsapplikationer ska timeouten anges till minst 5 minuter. För kommersiella UL-
inbrottslarmsinstallationer ska timeouten anges till minst 15 minuter. För EN klass 2 ska timeouten anges till minst 90 sekunder och 
får som högst inte överstiga lokala förordningar. 

Vatten/köld/temperatur Aktiverad 
När det är aktiverat kommer siren att ljuda när en vatten- eller frysdetektor utlöses. När den är 
avaktiverad avger panelen en vatten-ton 
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PROGRAMMERING 

SIREN OCH LARM 

Inställning Standard Beskrivning 

Polis panik Aktiverad Tillåter att polispanik aktiveras eller avaktiveras. 

Brandpanik Aktiverad Tillåter att brandpanik aktiveras eller avaktiveras. 

Paniklarm Aktiverad Tillåter att paniklarm aktiveras eller avaktiveras. 

Ljudsiren för trådlösa övervakningsfel Avaktiverad 
Om den här inställningen aktiveras och systemet är aktiverat, behandlas övervakningsfel för icke-
nödsensorer på samma sätt som en manipulering och orsakar att ett larm genereras. 

PowerG rökdetektorsiren Endast brandlarm 
När den är inställd på ”Endast brandlarm” kommer PowerG rökdetektorer som lärs in i systemet bara 
att ljuda vid brandlarmhändelser. När den är inställd på ”Alla larm” fungerar PowerG Smoke Detectors 
som extra trådlösa sirener och kommer att ljuda under alla larmhändelser. 

Tillåt masterkod för åtkomst till siren och larm Avaktiverad Låt huvudkoden få åtkomst till dessa funktioner och inställningar.  OBS!  Tillåts inte för UL/cUL 
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PROGRAMMERING 

SÄKERHET OCH TILLKOPPLING HITTA 

Inställning Standard Beskrivning 

Återförsäljarkod* 2222 Kod för att komma åt alla alternativ 

Installatörskod 1111 Kod för endast åtkomst till installationsprogram 

Swinger nedstängning Aktiverad 

Anger om panelen ska tillåta samma sensor att utlösa larm mer än en gång under 
samma aktiveringsperiod. Om aktiverad kommer sensor att utlösa i enlighet med 
inställningen för antal Swinger-nedstängningar. Om avaktiverad finns ingen 
gräns för hur många gånger sensorn kan utlösa. 

Antal Swinger-
nedstängningar 

1 
Bestämmer antalet gånger som samma sensor får utlösa larmet under samma 
aktiveringsperiod (1-6). Swinger nedstängning måste vara aktiverat för att den här 
inställningen ska fungera.  OBS!  För EN klass 2 ska denna ställas in på 3 

CA-manipulering Aktiverad 
Den här inställningen aktiverar eller avaktiverar manipuleringsomkopplaren på 
baksidan av panelen.  NOTE: för UL/cUL och En klass 2 ska den här inställningen vara aktiverad 

 

Säkerhet och tillkoppling 
Ändra aktiveringsinställningar, förseningar vid in- och utgångar, aktivera Duress-
autentisering och mer. 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 SÄKERHET OCH TILLKOPPLING
 

* Ytterligare alternativ tillgängliga endast 
via Återförsäljarkod. 
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PROGRAMMERING 

SÄKERHET OCH TILLKOPPLING 

Inställning Standard Beskrivning 

Skärmlås Avaktiverad 
När den är aktiverad visas en skärmlåssida.  Skärmlås begränsar åtkomst till panelen baserat på giltiga 
användarkoder.  OBS!  Den här inställningen krävs och aktiveras automatiskt när Områden är aktiverade.  Den är även aktiverad för 

EN klass 2 

Säker aktivering Avaktiverad Kräv användarkod för att aktivera panelen.  OBS!  Det här alternativet ska aktiveras för UL/cUL och EN klass 2 

Neka tillkoppling när batterinivån är låg Avaktiverad Tillåter inte att panelen aktiveras om batteriet är lågt (under 8 %)  OBS!  Det här alternativet ska aktiveras för EN klass 2 

Automatisk förbikoppling Aktiverad Växla om du vill gå förbi öppna eller saboterade sensorer automatiskt.  OBS!  Ska avaktiveras för UL/cUL. Denna 

inställning stängs av och gråtonas när inställningen “En klass 2” är aktiverad. 

Tillkoppling av slutlig utgångsdörr Avaktiverad 
Om inställningen är aktiverad och läget Tillkoppla Borta väljs i panelen används ingen utgångsfördröjning. 
Istället tillkopplas inte larmet fullständigt förrän en ingångs-utgångsdörr öppnas/stängs.  OBS!  Denna inställning 

är utgråad och är inte tillgänglig om inte EN klass 2 är aktiverad. 

Auto vistelse Aktiverad 
Om panelen är aktiverad "Borta" men en fördröjningsdörr inte öppnas antar panelen att du fortfarande är 
hemma och ändrar aktivering till "Hemma" -läge 

Tillkoppla Hemma – Ingen fördröjning Aktiverad Aktiverad vistelse omedelbart utan någon nedräkningstimer 

Automatisk utgång Tidsförlängning Aktiverad Förläng automatiskt nedräkningstimern om fördröjningsdörren öppnas under nedräkningen en andra gång 
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PROGRAMMERING 

SÄKERHET OCH TILLKOPPLING 

Inställning Standard Beskrivning 

Fjärrkontroll direkttillkoppling Aktiverad Om den är aktiverad stänger du av utgångsfördröjningen om nyckelemblem används för att aktivera systemet 

Fjärrkontrolllarm frånkoppling Avaktiverad Om inställningen är aktiverad kan fjärrkontrollen frånkoppla larmhändelser. 

Frånkoppling fjärrkontroll Aktiverad När den är avaktiverad kan inte panelen frånkopplas via fjärrkontroll 

Teknikeråterställning Avaktiverad Om ett bekräftat larm utlöses i en inbrottszon, låses systemet efter frånkoppling tills installatören anger en 
femsiffrig återställningskod. 

Tillåt masterkod att få åtkomst till 
säkerhet och aktivering 

Avaktiverad Låt huvudkoden få åtkomst till dessa funktioner och inställningar. 
OBS!  det här alternativet ska avaktiveras för UL/cUL. Det här alternativet ska aktiveras för kommersiella UL-inbrottslarmsinstallationer. 

Normal ingångsfördröjning 30 sekunder 

Den tid användaren har att ange koden efter att ha öppnat en dörr (30–240 sekunder). Med SIA-
begränsningar avaktiverade kan minimitiden ställas in till 5 sek. 
OBS!  För kommersiella UL-inbrottslarm (UL2610) bör ingångsfördröjningen inte överstiga 60 sekunder. För EN klass 2 får den inte överstiga 
30 sekunder. 

Normal utgångsfördröjning 60 sekunder 

Den tid användaren har att lämna platsen innan panelen tillkopplas (30–254 sekunder). Med SIA-
begränsningar avaktiverade kan minimitiden ställas in till 5 sek. Dörr- / fönstergrupp 10 följer ”Normal Utgång 
fördröjning” OBS:  För kommersiella UL-inbrottslarm (UL2610) bör utgångsfördröjningen inte överstiga 60 sekunder. För EN klass 2-larm 

bör utgångsfördröjningen inte överstiga 30 sekunder. 
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PROGRAMMERING 

SÄKERHET OCH TILLKOPPLING 

Inställning Standard Beskrivning 

Lång Ingångsfördröjning 100 sekunder 
En separat, andra ingångsfördröjning som kan användas på en sensor som behöver mer tid när den utlöses 
(45–240 sekunder). Med SIA-begränsningar avaktiverade kan minimitiden ställas in till 5 sek.  OBS!  Ej avsedd för 

användning med EN klass 2 

Lång utgångsfördröjning 120 sekunder 
En separat, andra utgångsfördröjning som kan användas på en sensor som behöver mer tid när den utlöses 
(45-254 sekunder). Med SIA-begränsningar avaktiverade kan minimitiden ställas in till 5 sek. Dörr-
/fönstergrupp 12 följer "Normal utgångsfördröjning".  OBS!  Ej avsedd för användning med EN klass 2 
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PROGRAMMERING 

KAMERAINSTÄLLNINGAR HITTA 

Inställning Standard Beskrivning 

Säker Radera bilder Aktiverad Om aktiverad, krävs en kod för att ta bort frånkopplingsfoton och larmfoton 

CA-kamera Aktiverad 
När den är avaktiverad stängs alla panelkamera-relaterade funktioner av, 
inklusive:  Frånkopplingsfoton, larmfoton, larmvideor och inställningsfoton. 
Dessutom tas panel kamera sidan bort 

Frånkopplingsfoton Aktiverad 
När den är aktiverad tar den inbyggda kameran ett enda fotografi när en 
användare avaktiverar panelen. När den är avaktiverad kommer panelen inte 
att ta bilder vid frånkoppling 

Larmfoton Aktiverad 
När den är aktiverad tar den inbyggda kameran ett enda fotografi under en 
larmhändelse 

Larmvideor Aktiverad 
När ett larm utlöses spelar panelen ett videoklipp i 4 minuter från den inbyggda 
8mp-panelen 

 

Kamerainställningar 
Aktivera/avaktivera frånkopplingsfoton och larmfoton. Säkra bilder som kräver en kod 
för att antingen visa eller radera. 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 KAMERAINSTÄLLNINGAR
 

Obs!  Extrafunktion ej utvärderad av 
UL/cUL, UKCA eller EN klass 2 
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PROGRAMMERING 

KAMERAINSTÄLLNINGAR 

Inställning Standard Beskrivning 

Inställningsfoton Avaktiverad När avancerade inställningar öppnas kommer panelen att ta och lagra ett foto 

Tillåt huvudkoden få åtkomst till 
bildinställningar 

Avaktiverad Tillåt huvudkoden få åtkomst till dessa funktioner och inställningar. 
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PROGRAMMERING 

Z-Wave enhet lista 
Visar enhetsspecifik information för programmerade Z-Wave-enheter. 

Att trycka på “Info” visar: 
 
• Produktinfo 
• Protokoll-info 
• Applikations-info 
• Kommandoklasser som 

stöds 
 
 
Om du trycker på “Re-
Interview” skickas alla 
initiala 
parningskommandon 
igen till den enheten. 

Z-WAVE ENHET LISTA* HITTA 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 Z-WAVE-ENHETSLISTA
 

*Denna sida är endast tillgänglig via 
Återförsäljarkod. 

Dra nedåt för 
åtkomst 

Obs!  Den här funktionen har inte utvärderats för EN klass 2 
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PROGRAMMERING 

Ljud 
Anpassa CA ljud. Aktivera/avaktivera röster, ringsignaler, ljudsignaler och mer. 

LJUD HITTA 

Inställning Standard Beskrivning 

Volym 
Inte 

tillämpligt 
Reglerar ljudvolymen i panelen, volymen för signaler och ringsignaler, 
medievolym (hjälpvideor) och dörrklockans volym via individuella skjutreglage. 

Redigera ringsignaler 
Inte 

tillämpligt 
Gör att du kan välja mellan olika ringsignaler för varje enskild enhet 

Röstinställningar 

Röster Aktiverad 
Detta är en global inställning för sensorer, panelmeddelanden, 
aktivitetsövervakningssensorer och Z-Wave-enhetsröster och anger om 
panelen ska "tala” 

Sensorer Aktiverad Slår på sensorröster (aktiverat) eller av (avaktiverat) 

Panel Aktiverad Slår på CA röster (aktiverat) eller av (avaktiverat) 

Aktivitetsövervakning Aktiverad Slår på aktivitetsövervakningsröster (aktiverade) eller av (avaktiverade) 
 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 LJUD
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PROGRAMMERING 

LJUD HITTA 

Inställning Standard Beskrivning 

Z-Wave enhet röstpromptar Aktiverad Slår Z-Wave-enhetens röster på (aktiverad) eller av (avaktiverad) 

Z-våg fjärrröstpromptar Aktiverad 
Slår på (aktiverat) eller avaktiverat (avaktiverat) för Z-Wave-enheter som 
fjärrstyrs (via Alarm.com) 

Ringsignalsinställningar 

Alla ringsignaler Aktiverad 
Detta är en global inställning för sensorer, panelmeddelanden och 
aktivitetsövervakning Sensorer ljud indikerar och anger om CA/panelen ska 
avge toner eller "pip” 

Sensorringsignaler Aktiverad Slår på (aktiverat) eller av (avaktiverat) signal för sensorer 

Panel Aktiverad Slår på panelens ringsignaler (aktiverat) eller av (avaktiverat) 

Aktivitetssensor Aktiverad Slår på CA sensorer(aktiverat) eller av (avaktiverat) 
 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 LJUD
 



 

 

PROGRAMMERING 

LJUD HITTA 

Inställning Standard Beskrivning 

Felsignaler 

Felsignaler** Avaktiverad 
Växlar eller slår på alla ljudsignaler på sensorn och panelen. Som standard 
avaktiveras alla ljudsignaler 

Felsignaler för PowerG-siren Avaktiverad Aktiverar/avaktiverar felsignal för PowerG-sirenljud 

Sensor har låg batterinivå** Avaktiverad 
CA låter när ett sensorbatteri är lågt. Ringsignal och frekvens ställs in nedan. 
Som standard är dessa ljud avaktiverade 

Sensormanipulationsljud** Avaktiverad 
CA låter när ett sensorbatteri är manipulerad. Ringsignal och frekvens ställs 
in nedan. Som standard är dessa ljud avaktiverade 

CA-sensormanipulationsljud.** Avaktiverad 
CA låter vid manipulation eller öppning. Ringsignal och frekvens ställs in 
nedan. Som standard är dessa ljud avaktiverade 

Redigera Felringsignaler 
Inte 

tillämpligt 
Välj signaltyp för sensorn har låg batterinivå, sensormanipulation och 
panelmanipulation 

Problemsignaler timeout*** 30 
Bestämmer hur lång tid som ska gå mellan varje problemsignal. Längd kan 
ställas in mellan 3-60 minuter. (standard är 30 minuter) 

Brand- och livssäkerhetsenhet 
problemsignaler 

Avaktiverad 
Panelen ger en felavisering om en brandsäkerhetsenhet manipuleras, slutar 
fungera eller har låg batterinivå (aktiverad som standard) 

 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 LJUD
 

**Ställ in som Aktiverad för EN klass 2-
installationer. 

*** Ska ställas in på 3 min för EN klass 
2-installationer 



 

 

PROGRAMMERING 

LJUD HITTA 

Inställning Standard Beskrivning 

Områdessljud* 

Global brandsiren Aktiverad 
När områden är aktiverade bestämmer denna inställning om brandlarm ska 
ljuda i alla områden (aktiverat) eller endast i det område som de tilldelas 
(avaktiverad) 

Globala inbrottsljud och sirener Avaktiverad Inbrottslarm och ingångs-/utgångsljud kommer att höras i alla områden 

Globala tilläggssirener Avaktiverad AUX larm ljuder i alla områden 

Globala ringningar och röster Avaktiverad Ringsignaler och röster spelas i alla områden 

Alla ljud i område 1 Avaktiverad Ljud och larm från alla övriga områden hörs i område 1 

Andra ljud 

Tryck på ljud Aktiverad 
Denna inställning avgör om ett pekljud spelas när du trycker på skärmen 
(aktiverad) eller inte (avaktiverad) 

Utgångssignaler Aktiverad 
Spela exit-pip för Snabb Exit och Snabb åtkomst-funktionen på panelen 
(aktiverad) eller inte (avaktiverad) 

 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 LJUD
 

* Ytterligare inställningar tillgängliga 
endast när Områden är aktiverade. 
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PROGRAMMERING 

OMRÅDEN* HITTA 

Områden 
Redigera standardnamnet på ett område och visa en lista med användare och sensorer 
som för närvarande är tilldelade ett givet område. Områdena 1, 2, 3 & 4 visas endast när 
Områden är aktiverade och när minst en sensor lärs in dem. 

Info: 
Visa användare och sensorer 
associerade med varje 
område. 

Redigera: 
Byt namn på ett område som 
passar dess plats eller område 
som skyddas 

Översikt: 
Visa antalet områden som är 
konfigurerade i ett system. Det 
måste finnas minst en sensor 
tilldelad till ett område innan 
den kan visas / redigeras 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 OMRÅDEN
 

* Ikonen “Områden” visas bara om 
områden är aktiverade under 
installatörs-/återförsäljarinställningar 

Obs!  Den här funktionen har inte utvärderats för EN klass 2 
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PROGRAMMERING 

LOKAL AUTOMATION* HITTA 

Lokal automation 
Den här hårdkodade scenen är designad för paneler installerade i nya 
konstruktionsegenskaper som ännu inte har ett Alarm.com-konto aktiverat, men som 
måste hantera Z-Wave-enheter lokalt i ett "ledigt hemläge". 

Kör dagligen: 
- LÅSER automatiskt alla lås 

på kvällen (20:00) 
 

- Ställ in alla termostater på 
AUTO-läge med en 
måltemperatur på 18.3–25°C 
(65–78°F) 
 

- Slå på ljus 1 på natten 
(20:00) och slå sedan på 
alla lampor på morgonen 
(06:00) 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 LOKAL AUTOMATION
 

*Denna sida är endast tillgänglig via 
Återförsäljarkod. 
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PROGRAMMERING 

HITTA ENHETER 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 ENHETER
 

* Ikon som inte stöder Z-Wave-enheter 
endast tillgänglig via Återförsäljarkod. 



 

 

SÄKERHETSSENSORER 



 

 

SÄKERHETSSENSORER 

Självinlärningssensor 
Koppla ihop sensorer snabbt genom att 
lösa ut eller manipulera och sedan 
redigera informationen 

Lägg till sensor 
Koppla ihop sensorer manuellt genom 
att skriva in en DL-kod eller 
serienummer 

Redigera sensor 
Gör ändringar i befintliga sensorer 

Radera sensor 
Ta bort en sensor 

Sensorstatus 
Övervaka sensorns status i realtid 

Sensorgrupp 
Snabbreferens till alla sensorgrupper 
och deras handlingar 

Säkerhetssensorer 
Lägg till, redigera eller ta bort upp till 128 RF-säkerhets- eller livssäkerhetsenheter 

HITTA SÄKERHETSSENSORER 

Ta bort alla PowerG-sensorer 
Ta bort alla PowerG-sensorer från 
panelen 

CA-Rörelseinställningar 
Justera panelen Rörelsesensitivitet 
och maskeringsområden 

Avlägsna alla Zigbee-sensorer 
Ta bort alla Zigbee-sensorer från 
panelen 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 ENHETER
 

 SÄKERHETSSENSORER
 

Dra nedåt för 
åtkomst 

PowerG-utdataregler 
Konfigurera PGM:er vid användning 
av PGxWLSHW8 eller PGxHRDW8 
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SÄKERHETSSENSORER 

SJÄLVINLÄRNINGSSENSOR 

1. Välj “Självinlärningssensor” 
 
2. Öppna / stäng eller manipulera en sensor för att registrera dig. För PowerG-kontakter håller du på "registrera" -
knappen tills den gula lysdioden blinkar. 
 
3. Panelen kommer att signalera och visa sensorns DL-kod. Välj OK för att bekräfta. 
 
4. Konfigurera Områdes Namn, Sensor Typ, Sensor Grupp, Sensor Namn, Signal Typ och Röst Promptar med 
de smarta filtreringslistorna. 
 
5. Välj “Lägg till ny” för att slutföra och gå till nästa sensor. 

 
OBS! 
 
När en S-line-sensor registreras känner panelen av detta automatiskt och ändrar källfältet till S-line. 
 
Endast IQ Panel 4:  När en sensor med en annan frekvens registreras (345 MHz, 433 MHz, PowerG) ändras 
källfältet till den inkommande signaltypen. 
 
Om en sensor med frekvensen 345 används får du ytterligare ett fält där du kan ange slingan #. 

Obs!  SRF433 är inte avsedd för EN klass 2-installationer. SRF319 och 
SRF345 är inte avsedda för UKCA- eller CE-/EN klass 2-installationer 



 

 

SÄKERHETSSENSORER 

LÄGG TILL SENSOR 

1. Välj “Lägg till Sensor” (OBS:  Samma fält kan redigeras senare från appen "Redigera Sensor") 
 

2. Välj lämplig källa baserat på frekvensen för enhet som manuellt lärs in i 
 
3. Klicka på fältet märkt “Sensor DL ID” för att öppna tangentbordet. Ange DL-koden eller 
sensor-ID på baksidan av enheten och tryck på "Klart” 
 
4. Använd rullgardinsmenyn för att välja vilket område du vill att sensorn ska läggas till (om den 
är aktiverad) 
 
5. Välj Sensortyp från listan 
 
6. Ange Sensorgrupp från listan 
 
7. Välj Sensornamn i listan eller skapa ett "Anpassat namn" med det inbyggda tangentbordet 
med anpassad text till tal. 
 
8. Välj Signal typ från listan 
 
9. Ange om du vill att Röstpromptar ska vara på eller av 
 
10. Klicka på "Lägg till nytt" för att spara informationen och slutföra processen. 



 

 

SÄKERHETSSENSORER 

1. Välj "Lägg till sensor” 
 
2. Tryck på knappen "Skanna QR-kod" för att 
öppna kameran. Håll QR-kodetiketten på 
sensorlådan upp till kameran för att automatiskt 
skanna sensorns DL-ID 

SKANNA QR-KOD 

3. Använd rullgardinsmenyn för att välja vilket område du vill att sensorn ska läggas till (om den 
är aktiverad) 
 
4. Välj Sensortyp från listan 
 
5. Ange Sensorgrupp från listan 
 
6. Välj Sensornamn i listan eller skapa ett "Anpassat namn" med det inbyggda tangentbordet 
med anpassad text till tal. 
 
7. Välj Signal typ från listan 
 
8. Ange om du vill att Röstpromptar ska vara på eller av 
 
9. Klicka på "Lägg till nytt" för att spara informationen och slutföra processen. 

*Den här funktionen används endast med Qolsys S-Line 319-sensorer med kompatibla QR-kodetiketter på förpackningen 
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När områden är aktiverade (se Återförsäljar- / Installatörsinställningar) kan du tilldela en sensor till ett specifikt område. Detta tillåter 
oberoende kontroll och aktivering av det området utan att störa huvudpanelens huvudområde. Du kan skapa och använda upp till fyra 
områden. 

SÄKERHETSSENSORER 

OMRÅDESNAMN 
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När du lägger till eller redigerar säkerhetsenheter kan du välja mellan följande sensortyper: 

SÄKERHETSSENSORER 

SENSORTYP 

Obs!  för UL/cUL, endast UL-/cUL-listade enheter får användas:  Dörr-/fönsterkontakt  60-362N-10-319.5, rörelsedetektor:  60-639-
95R, rökdetektor:  IQ Smoke QS5110-840. Använd endast UL-listade PowerG-enheter för UL2610-installationer. 

Dörr/fönster 
Rörelse 
Glaskross 
Fjärrkontroll 
Trådlös manöverpanel 
Hjälpkonsol 
Rökdetektor 
CO-DETEKTOR 
PowerG ingång/utgångsmodul 
Trådlös översättare 
Temperatur 
Värme 
Vatten 
Shocksensor 
Kallt 
Tilt 
Dörrklocka 
Rök-M 
Dörr/fönster-M 
Beläggningssensor 
Siren 
Hög temperatur 
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SÄKERHETSSENSORER 

Sensorgrupper kommer att ändra 
sensorns beteende. Dessa är direkt 
kopplade till din sensortyp och visar 
bara vad som är relevant. 
 
Tryck på “Sensorgruppen” för att 
ändra. 
 
 
En fullständig lista över sensorgrupper 
och beskrivningar finns under 
“Sensorgrupper” som listas i 
manualen nedan. 

SENSOR GRUPP 



 

 

SENSOR GRUPPER 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

10 Ingång-Utgång-Normal fördröjning Y 
Ger en tid att lämna hemmet eller avaktivera panelen när han återvänder innan 
ljudet hörs 

12 Ingång-Utgång-Lång fördröjning Y 
Ger en tid att lämna hemmet eller frånkoppla panelen vid hemkomst innan larmet 
utlöses. Detta kan vara en separat fördröjning från den "normala förseningen” 

13 Omedelbar omkrets D/W Y Dörr eller fönster som utlöser ett larm direkt när systemet är aktiverat 

14 Snabbdörr inomhus Y 
En inre sensor som utlöser ett larm direkt när den är aktiverad för att både stanna 
och borta. Utlöses inte om en ingångs- / utgångssensor utlöses först 

 

DÖRR/FÖNSTER 

IQ Panel 4 har stöd för PowerG och EN "kompatibel" frekvens (319,5 MHz, 345 MHz eller 433 MHz) beroende på vilket RF-dotterkort 
som är förinstallerat. Antal och beteenden för sensorgrupper förblir desamma för alla frekvenser. Om en 345 MHz-sensor parkopplas 
med panelen visas ytterligare ett alternativ för "Slingnummer". IQ Panel 4 har också stöd för Zigbee-dotterkort tillsammans med 
kompatibla Zigbee-enheter för UL-/ULC-brand- och inbrottslarmsapplikationer.  Obs!  SRF433 är inte avsedd för EN klass 2-installationer. SRF319 och 

SRF345 är inte avsedda för UKCA- eller CE-/EN klass 2-installationer 

SENSOR GRUPPER 
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SENSOR GRUPPER 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

16 
Borta Omedelbar – 

Följarfördröjning 
Y Innerdörr som utlöser larm direkt när systemet är aktiverat till bortläge 

25 Lokal säkerhetssensor Y 
Denna sensor rapporterar inte eller utlöser inte ett larm. Detta är en signal som 
endast är signal när “Aktivitetsövervakning” är aktiv, oavsett panelstatus. Används 
för medicinskåp, kemisk förvaring etc. 

8 Rapportering Säkerhetssensor Y 
Denna sensor rapporterar till centralstationen och utlöser ett larm när 
"Aktivitetsövervakning" är aktiv, oavsett panelstatus 

9 
Fördröjd rapportering 

Säkerhetssensor 
Y 

Denna sensor rapporterar till centralstationen och utlöser ett larm när 
"Aktivitetsövervakning" är aktiv, oavsett panelstatus. Denna sensor har en 
ingångsfördröjning 

 

DÖRR/FÖNSTER 

*345 MHz dörr-/fönstersensorer med alternativet att ändra "slingnummer" till 1 eller 2. Detta gör att sensorn kan programmeras två gånger som två olika 
områden. 

* Power G dörr-/fönsterkontakt PGx945, PGx309, PGx312 lägger till en extra rullgardinsmeny för att ange kontakttyp, Reed-brytare eller fast installation. 
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SENSOR GRUPPER 

RÖRELSE 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

17 Borta – Omedelbar rörelse Y 
Aktiv endast när den är beväpnad till ”Borta”, och utlöses omedelbart när rörelse 
upptäcks. Utlöses inte om en ingångs-/utgångssensor utlöses först 

15 
Hemma – Omedelbar 

rörelse 
Y 

Aktiv i både "Hemma"- och "Borta"-lägen och utlöser direkt när rörelse upptäcks. 
Utlöses inte om en ingångs-/utgångssensor utlöses först 

35 Hemma – Fördröjd rörelse Y 
Aktiv i både “Hemma” och ”Borta”-lägen. Aktiverar en fördröjning när rörelse 
upptäcks Utlöses inte om en ingångs-/utgångssensor utlöses först 

20 Borta – Fördröjd rörelse Y 
Aktiv när den är aktiverad till ”Borta”. Aktiverar en fördröjning när rörelse upptäcks 
Utlöses inte om en ingångs- / utgångssensor utlöses först 

25 Säkerhet rörelse Y 
Denna sensor rapporterar inte eller utlöser inte ett larm. Detta är en signal som 
endast är signal när “Aktivitetsövervakning” är aktiv, oavsett panelstatus. Används 
för medicinskåp, kemisk förvaring,aktivitetsspårning etc. 

 



 

 

SENSOR GRUPPER 

RÖRELSE 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

43 
Borta – Omedelbar, Hemma 

fördröj rörelse 
Y 

Aktiv i både “Hemma”- och ”Borta”-lägen. I Borta-läge, utlöses omedelbart när 
rörelse detekteras Utlöses inte om en ingångs-/utgångssensor utlöses först. I 
Hemma-läge, utlöser en ingångsfördröjning när rörelse upptäcks. 

44 
Borta – Omedelbar rörelse 

inomhus 
Y 

Aktiv endast när den är beväpnad till ”Borta”, och utlöses omedelbart när rörelse 
upptäcks. Följer inte ingångs-/utgångsfördröjningsregler och är alltid omedelbar. 

45 
Borta – Hemma – Omedelbar 

rörelse inomhus 
Y 

Aktiv i både “Hemma” och ”Borta” -lägen. Utlöses omedelbart när rörelse 
detekteras. Följer inte ingångs-/utgångsfördröjningsregler och är alltid omedelbar. 

 

*345 MHz rörelsesensorer med alternativet att ändra "slingnummer" till 1, 2 eller 3. Detta gör att sensorn kan programmeras två gånger som två olika 
områden om enheten har stöd för detta. 

* Power G Rörelsesdetektorer med prefix 120, 122, 130, 140 och 142 erbjuder ytterligare funktioner som hög trafikavstängning och Sensitivitetsnivå. 
Rörelser med prefix 123, 126, 127, 128 och 129 erbjuder endast Nedstängning hög trafik som en extra funktion. 



 

 

SENSOR GRUPPER 

GLASKROSS 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

13 Glaskross Y Aktiv i både “Hemma” och ”Borta” -lägen. 

17 
Glaskross – Endast 

Borta 
Y Aktivt bara i ”Borta” -läget 

 

FJÄRRKONTROLL 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

1 Mobilintrång N 
Påtagen eller buren, är knapparna / programmerade / programmerade för att utlösa en 
polis panik 

3 Mobil ljudlös N Burna eller medtagna, knappen/knapparna programmeras för att utlösa en tyst polis panik 

4 Fast reservenhet Y 
Installeras på en fast plats, t.ex. nattduksbord, knappen/knapparna programmeras för att 
utlösa en hjälppanik.  OBS!  Medicinsk funktion ej utvärderad av UL/cUL, UKCA eller CE/EN klass 2. 

5 Fast ljudlös AUX Y 
Installerad på en fast plats, t.ex. nattduksbord, knappen/knapparna programmeras för att 
utlösa en ljudlös hjälppanik.  OBS!  Medicinsk funktion ej utvärderad av UL/cUL, UKCA eller CE/EN klass 2. 

*345 MHz fjärrkontroller följer programmering och funktioner för IQ Panel Fjärrkontroll 

*345 MHz glasskrosssensorer kan endast programmeras som slinga 1 



 

 

SENSOR GRUPPER 

MANÖVERPANEL 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

0 Fast Intrång Y Installeras på en fast plats, knappsatsen programmeras för att utlösa en polis panik.  OBS!  

Rånfunktion ej utvärderad av UL/cUL, UKCA eller CE/EN klass 2. 

1 Mobilintrång N Knappsatsen kan vara mobil och är programmerad för att utlösa en polispanik 

2 Fast tyst Y 
Installeras på en fast plats, knappsatsen programmeras för att utlösa en ljudlös polis 
panik. 

3 Mobil ljudlös N Knappsatsen kan vara mobil och programmeras för att utlösa en ljudlös polispanik 

 

FJÄRRKONTROLL 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

6 Mobil reservenhet N 
Bärs som ett armbandsur eller hängsmycke, knapparna programmeras för att utlösa en 
hjälppanik.  OBS!  Medicinsk funktion ej utvärderad av UL/cUL, UKCA eller CE/EN klass 2. 

7 Mobil ljudlös AUX N 
Bärs som ett armbandsur eller hängsmycke, knapparna programmeras för att utlösa en 
ljudlös hjälppanik.  OBS!  Medicinsk funktion ej utvärderad av UL/cUL, UKCA eller CE/EN klass 2. 

 

*345 MHz-fjärrkontroller följer programmering och funktioner för IQ Panels fjärrkontroll 
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SENSOR GRUPPER 

MANÖVERPANEL 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

4 Fast reservenhet Y 
Installeras på en fast plats, t.ex. ett nattduksbord, knappen/knapparna programmeras för 
att utlösa en hjälppanik.  OBS!  Medicinsk funktion ej utvärderad av UL/cUL, UKCA eller CE/EN klass 2. 

5 Fast ljudlös AUX Y 
Installeras på en fast plats, t.ex. ett nattduksbord, knappsatsen programmeras för att 
utlösa en ljudlös hjälppanik.  OBS!  Medicinsk funktion ej utvärderad av UL/cUL, UKCA eller CE/EN klass 2. 

6 Mobil reservenhet N Knappsatsen kan vara mobil och programmeras för att utlösa en hjälp panik.  OBS!  Medicinsk 

funktion ej utvärderad av UL/cUL, UKCA eller CE/EN klass 2. 

7 Mobil ljudlös AUX N Knappsatsen kan vara mobil och programmeras för att utlösa en ljudlös hjälppanik.  OBS!  

Medicinsk funktion ej utvärderad av UL/cUL, UKCA eller CE/EN klass 2. 

 



 

 

SENSOR GRUPPER 

HJÄLPKONSOL 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

0 Fast Intrång Y 
Installerad på en fast plats, t.ex. nattställning, programmeras / programmeras knapparna för att 
utlösa en polis panik. 

1 Mobilintrång N Påtagen eller buren, är knapparna / programmerade för att utlösa en polis panik 

2 Fast tyst Y 
Installerad på en fast plats, t.ex. under ett skrivbord, är / är knapparna programmerade för att 
utlösa en tyst polispanik 

3 Mobil ljudlös N Burna eller medtagna, knappen/knapparna programmeras för att utlösa en tyst polis panik 

4 Fast reservenhet Y 
Installerad på en fast plats, t.ex. nattställning, programmeras / programmeras knapparna för att 
utlösa en hjälppanik. 

5 Fast ljudlös AUX Y 
Installeras på en fast plats, t.ex. nattduksbord, knappen/knapparna programmeras för att utlösa en 
ljudlös hjälppanik.  OBS!  Medicinsk funktion ej utvärderad av UL/cUL, UKCA eller CE/EN klass 2. 

6 Mobil reservenhet N Bärs som ett armbandsur eller hängsmycke, knapparna programmeras för att utlösa en hjälppanik 

7 Mobil ljudlös AUX N 
Bärs som ett armbandsur eller hängsmycke, knapparna programmeras för att utlösa en ljudlös 
hjälppanik.  OBS!  Medicinsk funktion ej utvärderad av UL/cUL, UKCA eller CE/EN klass 2. 

25 Hjälpsäkerhetskonsol N 
Används för lokala larm som en sjuksköterska anrops knapp Rapporterar inte larm till 
centralstationen.  OBS!  Medicinsk funktion ej utvärderad av UL/cUL, UKCA eller CE/EN klass 2. 

 

*345 MHz-hjälpkonsoler kan endast programmeras som slinga 1 
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SENSOR GRUPPER 

RÖKDETEKTOR/VÄRME 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

26 Rök-Värme Y Aktiverar ett larm när sensorn upptäcker rök eller en snabb värmeökning. 
 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

34 CO Y Aktiverar ett larm när sensorn upptäcker kolmonoxid. 
 

CO DETEKTOR 

RÖK-M 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

26 Rök-Värme Y 
Aktiverar ett larm när sensorn upptäcker rök eller en snabb värmeökning. 
Använd ENDAST med Qolsys-rökdetektor med flera sensorer (QS5110-840) 

 

*345 MHz-kolmonoxidsensorer kan endast programmeras som slinga 1 

*345 MHz-röksensorer med alternativet att ändra "slingnummer" till 1, 2 eller 3. Detta gör att 
sensorn kan programmeras två gånger som två olika områden om enheten har stöd för detta 
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HARDWIRE ÖVERSÄTTARE & TRÅDLÖS ÖVERSÄTTARE 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

13 Takeover Y Utlöser ett larm när sensorn manipuleras i läget “Hemma” eller “Borta” 

 

SENSOR GRUPPER 

TILT 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

10 
Ingång-Utgång-Normal 

fördröjning 
Y 

Utlöser larm efter ”normal fördröjning” löper ut. Aktiv i både “Hemma” 
och ”Borta”. 

12 
Ingång-Utgång-Lång 

fördröjning 
Y 

Utlöser larm efter ”normal fördröjning” löper ut. Aktiv i både “Hemma” 
och ”Borta”. 

25 Garage-tilt - säkerhetstilt Y 

Denna sensor  grupp rapporterar inte eller utlöser inte ett larm. Detta är en 
signal som endast är signal när “Aktivitetsövervakning” är aktiv, oavsett 
panelstatus. Perfekt för fristående garage / butiker.  OBS!  Funktionen för öppning av 

garagedörr har inte utvärderats av UL/cUL, UKCA eller CE/EN klass 2. 

 

*345 MHz-lutningssensorer kan endast programmeras som slinga 3 



 

 

SENSOR GRUPPER 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

38 Vattensensor Y Utlöser ett larm när sensorn upptäcker närvaro av vatten. 
OBS!  Översvämningssensorns funktion har inte utvärderats av UL/cUL, UKCA eller CE/EN klass 2. 

25 Vatten icke-rapporterande Y Används för lokala varningar. Rapporterar inte larm till centralstationen 
 

CHOCKSENSOR 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

13 Shock-glaskross Y 
Aktiverar och utlöser stötsensorer omedelbart när de är aktiverade till både 
"Hemma" och "Borta” 

17 Glaskross-Borta Endast Y Aktiverar och utlöser chocksensorer omedelbart när de är aktierade bara till "Borta” 
 

Observera:  När du väljer "Vatten" kommer du att få två ytterligare alternativ under  "Sensorundertyp". För IQ TempH20 (QS5500-PO1) och IQ Flood (QS5516-
840/QS5536-840) väljer du "Q Flood", för alla övriga väljer du "Annan översvämning" 

Observera:  När du väljer "Shock" kommer du att få två ytterligare alternativ under  "Sensorundertyp". För IQ Shock väljer du "IQ Shock", för alla övriga väljer du "Annan 
shock". *Power G-shocksensor med prefix 170 tillhandahåller ytterligare funktioner för känslighetsnivåer 

VATTEN *345 MHz-vattensensorer med alternativet att ändra "slingnummer" till 1, 2 eller 3. Detta gör att 
sensorn kan programmeras två gånger som två olika områden om enheten har stöd för detta 

*345 MHz-shocksensorer med alternativet att ändra "slingnummer" till 1 eller 3. Detta gör att 
sensorn kan programmeras två gånger som två olika områden om enheten har stöd för detta 
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SENSOR GRUPPER 

FRYS 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

52 Kallt Y Aktiverar ett larm när sensorn upptäcker låga temperaturer. 
OBS!  Temperatursensorns funktion har inte utvärderats av UL/cUL. 

25 Köld icke-rapporterande Y Används för lokala varningar. Rapporterar inte larm till centralstationen 

 

*345 MHz-temperatursensorer kan endast programmeras som slinga 1 

Observera:  När PGx905 används med grupp 52, köld, ställs värdet för låg tröskel in på 4 °C (40 °F) som standard. Det låga tröskelvärdet kan anpassas mellan -40 °C and 
85 °C (-22 °F och 158 °F). 

HÖG TEMPERATUR 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

53 Temperatur rapportering Y Aktiverar ett larm när sensorn upptäcker höga temperaturer. 
OBS!  Temperatursensorns funktion har inte utvärderats av UL/cUL. 

25 Hög temperatur icke-rapporterande Y Används för lokala varningar. Rapporterar inte larm till centralstationen 
 

Observera:  När PGx905 används med grupp 53, ställs värdet för hög tröskel in på 38°C (100°F) som standard. Det höga tröskelvärdet kan anpassas mellan -40 °C and 
85 °C (-22 °F och 158 °F). 



 

QOLSYS KONFIDENTIELLT OCH PROPRIETÄRT 
SIDA 78 AV 204 

SENSOR GRUPPER 

DÖRRKLOCKA 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

25 Lokal säkerhetssensor Y 
Denna sensor rapporterar inte eller utlöser inte ett larm. Detta är en signal 
som endast är signal när “Aktivitetsövervakning” är aktiv, oavsett 
panelstatus. Bra för att automatisera ljus, kameror och aviseringar etc. 

 

SIREN 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

33 Siren Y 
Används för att övervaka Z-Wave-sirener för trådlös anslutning. Rapporterar 
till centralstationen. 

25 Lokal säkerhetssensor Y 
Används för att övervaka Z-Wave-sirener för trådlös anslutning. Endast lokal 
tillsyn. Rapporterar inte larm till centralstationen 
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SENSOR GRUPPER 

DOOR/WINDOW-M  (Endast för användning med multifunktionsdörr- / fönstergivare) 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

10 
Ingång-Utgång-Normal 

fördröjning 
Y 

Ger en tid att lämna hemmet eller avaktivera panelen när han återvänder innan 
ljudet hörs 

12 
Ingång-Utgång-Lång 

fördröjning 
Y 

Ger en tid att lämna hemmet eller frånkoppla panelen vid hemkomst innan larmet 
utlöses. Detta kan vara en separat fördröjning från den "normala förseningen” 

13 Omedelbar omkrets D/W Y Dörr eller fönster som utlöser ett larm direkt när systemet är aktiverat 

14 Snabbdörr inomhus Y 
En inre sensor som utlöser ett larm direkt när den är aktiverad för att både stanna 
och borta. Utlöses inte om en ingångs- / utgångssensor utlöses först 

16 
Borta Omedelbar - 

Följarfördröjning 
Y Innerdörr som utlöser larm direkt när systemet är aktiverat till bortläge 

 



 

 

SENSOR GRUPPER 

DOOR/WINDOW-M  (Endast för användning med multifunktionsdörr- / fönstergivare) 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

25 Lokal säkerhetssensor Y 
Denna sensor varken rapporterar eller utlöser larm. Detta är en signal som endast är 
signal när “Aktivitetsövervakning” är aktiv, oavsett panelstatus. Används för 
medicinskåp, kemisk förvaring etc. 

8 Rapportering Säkerhetssensor Y 
Denna sensor rapporterar till centralstationen och utlöser ett larm när 
"Aktivitetsövervakning" är aktiv, oavsett panelstatus 

9 
Fördröjd rapportering 

Säkerhetssensor 
Y 

Denna sensor rapporterar till centralstationen och utlöser ett larm när 
"Aktivitetsövervakning" är aktiv, oavsett panelstatus. Denna sensor har en 
ingångsfördröjning 

 

BELÄGGNINGSSENSOR 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

25 Lokal säkerhetssensor Y 
Denna sensorgrupp ska användas för att övervaka aktiviteten i hemmet. Denna 
grupp rapporterar inte 
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Observera:  När PGx905 används med grupp 51, ställs värdet för hög och låg tröskel in på 4 °C och 38 °C (40 °F och 100 °F)  som standard. När grupp 
52 används, ställs värdet för låg tröskel in på 4°C (40°F) som standard. När grupp 53 används, ställs värdet för hög tröskel in på 38°C (100°F) som 
standard. Tröskelvärden kan anpassas mellan -40 °C and 85 °C (-22 °F och 158 °F). 

SENSOR GRUPPER 

TEMPERATUR 

GRUPP NAMN ÖVERVAKAD SCENARIO 

51 Temp icke rapportering Y 
Endast för användning med PowerG Temp Sensor (PGx905). Denna sensor  
grupp rapporterar inte till centralstationen. Tillåter faktisk temperaturövervakning 
(termometer) med anpassningsbara inställningar för hög / låg tröskel 

52 Kallt Y Aktiverar ett larm när sensorn upptäcker låga temperaturer. 
OBS!  Temperatursensorns funktion har inte utvärderats av UL/cUL. 

53 Temperatur rapportering Y Aktiverar ett larm när sensorn upptäcker höga temperaturer. 
OBS!  Temperatursensorns funktion har inte utvärderats av UL/cUL. 
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SÄKERHETSSENSORER 

När du väljer sensornamnfältet 
kan du välja mellan olika 
förinställda sensornamn genom 
att bläddra uppåt och nedåt eller 
skapa en anpassad beskrivning. 

SENSORNAMN 
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SÄKERHETSSENSORER 

När du väljer "Anpassad beskrivning" 
visas tangentbordet. Skriv in önskat 
namn (upp till 56 tecken) och klicka 
på "Klar.” Namnet kommer att visas i 
fältet under "Sensornamn.” 

SENSORNAMN:  ANPASSAD BESKRIVNING 
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SÄKERHETSSENSORER 

På grund av den dynamiska 
karaktären på hur IQ Panel 4 parar 
och förstår varje enskild sensor, kan 
du programmera varje sensor för 
att ha en unik signal eller till och 
med stänga av signaler för den 
enskilda sensorn. Om du vill 
anpassa din signal för en viss 
sensor trycker du på signal menyn 
och väljer från listan. 

RINGSIGNALSSTYP 
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SÄKERHETSSENSORER 

Röstmeddelanden meddelar sensornamnet 
när sensorn öppnas eller utlöses. * 
 
För dörr- / fönstergivare är 
röstmeddelanden som standard satt till 
“På”. För de flesta andra sensorer är 
standarden "Av.” Tryck på rullgardinsmenyn 
för att ändra. 
 
Välj individuellt vilka sensorer som ska ha 
röstmeddelanden PÅ eller AV 
 
*OBS!  “Aktivitetsövervakningssensorer” rapporterar 
också hörbart när de har stängts. 

RÖSTPROMPTAR 
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SÄKERHETSSENSORER 

Källan indikerar sensorns inkommande 
frekvens vid parkoppling till IQ Panel 4. 

Följande alternativ är tillgängliga 
beroende på det för-installerade RF-
dotterkortet: 
 
- PowerG 
- SäkerhetsRF 
- SäkerhetsRF-319 
- S-linje 
- SäkerhetsRF-345 

- 345 RF, 2 G 
- Säkerhets-RF-433 
- Zigbee 

KÄLLA 

OBS!  PowerG-modemradiokort används även i kommersiella UL-/ULC-listade inbrottsapplikationer. SRF319, SRF433 (DSC-protokoll), PowerG-modem, Zigbee- och SRF345-
radiokort används i UL-/ULC-listade brand- och inbrottslarmsapplikationer. SRF433-modemradiokort  (AT&T Digital Life-protokoll) används endast i UL-listade brand- och 
inbrottslarmsapplikationer. Zigbee och SRF433 är inte avsedda för EN klass 2, SRF319, SRF345 är inte avsedda för UKCA- eller CE-/EN klass-installationer. 
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SÄKERHETSSENSORER 

Om du vill göra 
ändringar i en sensor 
trycker du på "Penna" 
-ikonen bredvid 
sensorn som behöver 
redigeras. Ändra 
önskade fält och tryck 
sedan på ”SPARA”. 

Redigera sensor 
Redigera sensorer efter att de har lärts in. Alla fält kan redigeras utom DL eller Sensor-ID. 

HITTA REDIGERA SENSOR 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 ENHETER
 

 SÄKERHETSSENSORER
 

 REDIGERA SENSOR
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SÄKERHETSSENSORER 

Radera sensor 
Radera varje sensor individuellt eller välj att ta bort mer än en åt gången. Detta är 
användbart när du behöver byta ut en sensor tillsammans, istället för att bara redigera 
programmerad information. 

HITTA RADERA SENSOR 

Välj sensor (er) från listan som ska raderas och 
tryck sedan på ”RADERA” 

Kontrollera att åtgärden är korrekt och tryck 
på "OK" för att bekräfta eller "AVBRYT" för 
att avsluta åtgärden 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 ENHETER
 

 SÄKERHETSSENSORER
 

 RADERA SENSOR
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SÄKERHETSSENSORER 

Sensorstatus 
Övervaka sensorns status i realtid för saker som öppet, stäng, manipulering, tomgång 
och lågt batteri. 

HITTA SENSORSTATUS 

På den här sidan kan 
du även snabbt 
granska 
programmering för 
t.ex. zonnummer, 
områden, signalkälla 
(319, 345, 433, 
PowerG, Native eller 
Zigbee), 
sensornamn, 
sensortyp och 
sensorgrupp. 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 ENHETER
 

 SÄKERHETSSENSORER
 

 SENSOR STATUS
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SÄKERHETSSENSORER 

Sensorgrupplistan 
sorteras efter ”Typ” i 
alfabetisk ordning 
från A - Z. 

Sensorgrupp 
Har du inte den här handboken till hands vid en installation?  Sensor Group ger dig 
digital åtkomst för att visa varje möjlig sensorgrupp och dess beteenden direkt på 
panelen. 

HITTA SENSOR GRUPP 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 ENHETER
 

 SÄKERHETSSENSORER
 

 SENSOR GRUPP
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SÄKERHETSSENSORER 

Panelens rörelseinställningar 
Kontrollinställningar för den inbyggda panelen rörelsedetektor. Ändra 
känslighetströskeln och maskera upp till fyra anpassningsbara områden för att 
förhindra falska utlösare. 

HITTA PANELENS RÖRELSEINSTÄLLNINGAR 

Maskering: 
Genom att peka på "LÄGG TILL MASK" får du 
ett ritbart område (grönt) som inte tas med i 
beräkningen för rörelsepixeleringsändringar, 
peka sedan på "SPARA MASK" för att spara den. 
Upp till 4 oberoende maskområden kan dras. 

Sensitivitets inställning: 
Tryck på “INSTÄLLNING” för att ändra panelen 
Rörelsesensitivitet mellan låg (standard), 
medium och hög. Använd den gröna till röda 
stapeln på höger sida av skärmen för att 
bestämma triggtröskeln. 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 ENHETER
 

 SÄKERHETSSENSORER
 

 PANELENS 

RÖRELSEINSTÄLLNINGAR
 



 

 

WI-FI ENHETER 
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WI-FI ENHETER 

Åtkomstpunkt Anslutna enheter 
Visa anslutna enhetsinformation som IP, 
MAC-adress och hur länge enheten har 
anslutits. 

Åtkomstpunktsinställningar 
Konfigurera IQ Panel 4: s 
inbyggda router. 
Aktivera/avaktivera routern, 
sänd eller dölj SSID och ändra 
SSID:ers lösenord etc. 

Wi-Fi-enheter 
Visa och ta bort Wi-fi-enheter som är associerade med panelen samt konfigurera 
Qolsys åtkomstpunkt. 

WI-FI ENHETER HITTA 

IQ Remote-enheter 
Parkoppla en sekundär IQ Remote-
pekskärm till panelen oavsett om den är 
ansluten till kundens nätverk eller till 
panelens inbyggda åtkomstpunkt. 

Wi-Fi 
Skanna och anslut till ett Wi-
Fi-nätverk. Detta säkerställer 
att din panel kan ta emot 
programuppdateringar och ha 
en Dual Path-anslutning. 

Tredjepartsanslutningar 
Aktivera eller avaktivera anslutningar från 
tredje part på panelen. Den här funktionen 
används för specifik enhetsintegration från 
tredje part 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 ENHETER
 

 WIFI-ENHETER
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WI-FI ENHETER 

IQ WiFi 
Anslut till och hantera IQ WiFi och IQ 
WiFi 6-routrar 

WI-FI ENHETER 
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WI-FI ENHETER 

Följ stegen nedan för att ansluta till ett Wi-
Fi-nätverk: 

Peka på Avancerade inställningar (installatörskod) 

Tryck sedan på "Wi-Fi" 

Tillgängliga nätverk visas i en lista. Peka på önskat nätverk och 
använd tangentbordet för att skriva lösenordet (vid behov). 

Aktivera Wi-Fi om det inte redan är aktivt 

Dra ner från den översta menyraden och välj 
inställningar. 

ANSLUTA TILL WI-FI HITTA 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 ENHETER
 

 WIFI-ENHETER
 

Obs!  Under Avancerade inställningar kan du ändra bl. a. frekvens och sannolikhetsfunktion (PMF) 
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WI-FI ENHETER 

Wi-Fi-åtkomstpunkt: 
Aktivera eller avaktivera åtkomstpunkten för panelen 
 
SSID: 
Ändra SSID-namnet. Detta är namnet som andra enheter 
kommer att använda för att ansluta till. 
 
DHCP IP-Omfång 
Ändra DHCP IP-intervallet för åtkomstpunkten. Standard 
är 50. 
 
Byt lösenord: 
Ändra lösenordet för SSID till ett av dina val. 
 
Aktivera WPS: 
Anslut enheter till panelens inbyggda åtkomstpunkt med 
WPS-knappen. 
 
Lösenord åtkomstpunkt: 
Visar det aktuella lösenordet som används för 
panelåtkomstpunkten 

INSTÄLLNINGAR ÅTKOMSTPUNKT 
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WI-FI ENHETER 

Visa IP-adress, Mac-adress och 
ansluten varaktighet för varje Wi-
Fi-klient som är ansluten till 
panelens inbyggda router. 
 
Välj "Åtgärder" för att ta bort en 
enhet som associerats med 
panelen. 
 
Du måste ta bort sparad 
nätverksinformation från 
enheten annars kommer den att 
ansluta till panelen igen. 

ÅTKOMSTPUNKT ANSLUTNA ENHETER 
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WI-FI ENHETER 

IQ REMOTE-ENHETER 

1. Anslut IQ Remote till panelens åtkomstpunkt eller till 
samma WiFi-nätverk som panelen är ansluten till.  OBS!  

QW9102 & QW9103 IQ-fjärrstyrningar stöder endast 2,4 GHz-nätverk.  
QW9104 IQ-fjärrstyrningar stöder både 2,4 GHz och 5 GHz. 

2. Innan du kopplar IQ-fjärrkontrollen till panelen kan du 
testa anslutningen genom att välja TEST på panelen och 
fjärrkontrollen. 

3. Välj "Parkoppla" på panelen och sedan Parkoppla på IQ-
fjärrkontrollen för att börja under denna process kommer 
fjärrkontrollen också att ladda ner och uppdatera till den 
aktuella programvaruversionen och starta om. 

4. Fjärrenheten kommer att kopplas ihop med panelen och 
visar att den är aktiv i listan. Du kan sedan redigera 
(enhetsnamn och sensorgrupp), pinga, radera eller 
återupptäcka enheten om det behövs 

IQ Remote-enheter 
Para upp till 3 IQ fjärrkontroller för sekundära pekskärmar till panelen via kundens nätverk eller panelens inbyggda 
åtkomstpunkt. 

OBS!  IQ-fjärrkontrollen kopplas automatiskt ihop som sensortyp "Tangentbord" och visas på 
zonlistan i den ordning som den är ihopkopplad.  Sensorgrupper 0, 1 och 2 är tillgängliga 
alternativ för denna sensortyp. 
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WI-FI ENHETER 

TREDJEPARTSANSLUTNINGAR 

TREDJEPARTSANSLUTNINGAR 
Aktivera eller avaktivera anslutningar från tredje part på panelen.  Den här funktionen 
används för specifik enhetsintegration från tredje part 

HITTA 

Markera kryssrutan "Kontroll 4" 
för att aktivera tredje parts 
anslutningar. Detta kommer att 
få panelen att starta om för att 
tillämpa ändringen. När 
inställningen är aktiverad kan en 
säker token genereras för att 
synkronisera med Kontroll 4-
integrationer. 
 
Fjärrråtkomst, hemtillbehör och 
Savant har reserverats för 
framtida användning. 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 ENHETER
 

 WIFI-ENHETER
 

 TREDJEPARTSANSLUTNINGAR
 

Obs!  Ej godkänd för EN klass 2-applikationer 
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WI-FI ENHETER 

IQ WIFI 

IQ WIFI 
Anslut till och hantera IQ WiFi och IQ WiFi 6-routrar. 

HITTA 

Hantera SSID, lösenord, 
gästnätverk, återanslut säkerhet, 
IQ WiFi-profil, instrumentbräda 
och mer i IQ WiFi och IQ WiFi 6. 
 
Du kan även söka efter en 
routeruppdateringar, visa 
enheter som är anslutna till 
nätverkt samt nätverkets 
signalstyrka mellan noder. 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 ENHETER
 

 WIFI-ENHETER
 

 IQ WIFI
 

Obs!  Ej godkänd för EN klass 2-applikationer 



 

 

Z-WAVE ENHETER 



 

 

Z-WAVE ENHETER 

Lägg till enhet (inkludering) 
Lägg till nya enheter i Z-Wave-
nätverket 

Redigera enhet 
Gör ändringar av befintliga enheter 

Rensa enhet (uteslutning) 
Tar bort en Z-Wave-enhet från sitt 
tidigare nätverk. Raderar också en 
enhet från IQ-panelen 4 om den 
för närvarande är i par. 

Radera defekt enhet 
Tog bort en ej fungerande Z-Wave-
enhet från IQ Panel 4-minnet 

Ta bort alla enheter (Fabriksinställt 
återställning) 
Om den här kontrollern är den primära 
styrenheten för ditt nätverk, kommer 
att återställa den att resultera i att 
noderna i ditt nätverk föräldralösa och 
det kommer att behövas efter 
återställningen för att utesluta och 
omfatta alla noderna i nätverket. Om 
den här kontrollern används som en 
sekundär styrenhet i nätverket, använd 
den här proceduren för att återställa 
den här kontrollern om nätverkets 
primära styrenhet saknas eller på annat 
sätt inte fungerar. 

Z-Wave enheter 
Lägg till, redigera, rensa och ta bort Z-Wave-enheter. Du kan också visa / redigera föreningar samt få tillgång till Z-Wave-
inställningar. 

Z-Wave inställningar 
Konfigurera enhetsgränser och 
andra Z-Wave-inställningar. 

Visa/Redigera associationer 
Ändra Z-Wave-kopplingar 
manuellt för specifika enheter 
manuellt. 

Z-WAVE ENHETER 

SmartStart 
Ange enhetens DSK eller skanna 
bara QR-koden. 

Provisionslista 
Enheter som läggs till via 
SmartStart visar sina förlopp 
med att inkluderas i nätverket. 

Obs!  Ej godkänd för EN klass 2-applikationer 



 

 

Z-WAVE ENHETER 

1. Välj ”Lägg till enhet” 2. Tryck på "Inkludera” 

LÄGG TILL ENHET HITTA 

S2 är ett nytt Z-Wave Säkerhetsprotokoll. När en S2-nod försöker inkluderas kommer den att begära S2-säkerhetsnycklar. Dessa är 
baserade på nivån på S2-säkerhet som slutanordningen kräver. Dessa nycklar kan vara autentiserade, autentiserade eller åtkomst. 
Dessa tangenter kan tilldelas manuellt genom att välja lämpligt alternativ. 

3. Tryck på knappen "Parkoppla" eller "Lär" på enheten när 
meddelandet visas.  (se enskild enhetsdokumentation för 
instruktioner om knappens placering) 
 

4. Justera enhetsnamnet genom att peka på och göra lämpliga val. 
 

5. Välj "Automation" för att aktivera enkla ljusregler. 
- Natt:  Tänd ljuset vid 19:00 och stäng av vid 06:00 
- Kväll:  Tänd ljuset klockan 19.00 och stäng av klockan 23.00 
- Främre dörr:  Tänder ljuset i 15 minuter när ytterdörren öppnas 

(måste ha en sensor med standardnamnet "Främre dörr" tillagd 
i panelen). 

 

6. Klicka på "Lägg till" för att spara informationen och slutföra 
processen. (Justeringar kan göras senare från ikonen "Redigera 
enhet") 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 ENHETER
 

 Z-WAVE ENHETER
 

 LÄGG TILL ENHET
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Z-WAVE ENHETER 

Rensar Z-Wave-enheten från ett nätverk, oavsett om den har registrerats med en annan styrenhet tidigare eller IQ Panel 4. 
Raderar också en enhet från IQ-panelen 4 om den för närvarande är i par. 

Tryck på “Rensa 
enhet” 

Panelen börjar skicka en "Start" 
-signal 

Tryck på "Parkoppla" 
eller "Lär" -knappen 

på enheten * 

OBS!  Varje Z-Wave-enhet är annorlunda, och inte alla enheter har en hård knapp att koppla ihop eller 
lära med. Se din enhets installationshandbok för detaljer om parning eller lärande. 

Panelen återgår till Z-
Wave-enhetsmenyn 

när den är klar 

RENSA ENHET 
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Z-WAVE ENHETER 

Raderar Z-Wave-enheten från panelen. Innan du lägger till enheten i ett annat nätverk, se instruktioner om hur du 
"utesluter" en Z-Wave-enhet. Tillåter bara att ett nod-ID tas bort om det har misslyckats och inte längre kommunicerar. 

Peka på "Ta bort ej 
fungerande enhet 

från panelen" 

Markera rutorna bredvid de 
enheter som du vill ta bort 

Tryck på "Radera” 

RADERA DEFEKT ENHET 
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Z-WAVE ENHETER 

Raderar alla Z-Wave-enheter från panelen och återställer panelens Z-Wave-kontroller. 
Om du trycker på “Ta bort alla 
enheter” kommer en popup-
bekräftelse att be dig bekräfta ditt 
beslut att ta bort alla enheter. 
 
Om den här kontrollern är den 
primära styrenheten för ditt nätverk, 
kommer att återställa den att 
resultera i att noderna i ditt nätverk 
föräldralösa och det kommer att 
behövas efter återställningen för att 
utesluta och omfatta alla noderna i 
nätverket. Den här proceduren 
skickar en "lokal enhetsåterställning" 
till alla Z-Wave-enheter i 
livlinegruppen (grupp 1) i IQ Panel. 

TA BORT ALLA ENHETER 
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Z-WAVE ENHETER 

VISA/REDIGERA ASSOCIATIONER 

1. Välj den Z-Wave-enhet du vill koppla till en 
annan genom att trycka på "Visa” 

Ändra Z-Wave-kopplingar manuellt för specifika enheter manuellt. 

2.  Välj ”Redigera” 

3. "Markera" rutorna bredvid varje 
enhet som du vill koppla till. Välj sedan 
"Spara” 
 
Obs!  IQ Panel 4 har stöd för livlina i 
grupp 1 för att skicka lokal 
enhetsåterställning när den har 
associerats med en annan Z-Wave 
Plus-enhet. Detta utlöses när “TA 
BORT ALLA ENHETER” används 



 

 

Enhet Standard Maximalt antal som stöds 

Termostat 40 Maximalt antal stöttade termostater är 40 

Lampor 80 Max antal stödda Z-Wave-ljusmoduler är 80 

Dörrlås 20 Maximalt antal stödda Z-Wave-dörrlås är 20 

Andra Z-Wave enheter 21 Maximalt antal olika Z-Wave-enheter är 21 

Garagedörrar 6 Maximalt antal garageportar är 6 

Tillåt masterkod Z-
Wave inställningar 

Avaktiverad Tillåt Master Användarkod komma åt Z-Wave-inställningar 

Tillåt masterkod Z-
Wave hantering 

Avaktiverad 
Låt Master Användarkod få åtkomst till Z-Wave-enheter (Lägg till, redigera, rensa, 
radera misslyckade enheter, ta bort alla enheter och visa / redigera föreningar) 

 

Z-WAVE ENHETER 

Z-Wave-inställningar tillåter en installatör att ställa in ett maximalt antal tillåtna Z-Wave-enheter på IQ-
panelen 4 i alla kategorier och att kontrollera andra Z-Wave-inställningar. 

Z-WAVE INSTÄLLNINGAR HITTA 

OBS!  Den här funktionen har inte utvärderats av UL/cUL. Detta är en kompletterande funktionalitet som inte kommer att störa den obligatoriska funktionen för livssäkerhet och 
inbrottsskydd för larmsystemets styrenhet.  UL-anmärkning:  Ytterligare Z-Wave-enheter utöver de indikerade maxgränserna har inte utvärderats av UL/cUL. 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 ENHETER
 

 Z-WAVE ENHETER
 

 Z-WAVE INSTÄLLNINGAR
 

* Ytterligare alternativ tillgängliga 
endast via Återförsäljarkod.
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Inställning Standard Beskrivning 

Åtkomst till automation Aktiverad 
När det är aktiverat tillåter det möjligheten att tillämpa enkla automatiserade åtgärder på lampor och 
växlar direkt från panelen 

Z-Wave Aktiverad 
Aktivera eller avaktivera Z-Wave-radion. Använd endast den här proceduren när styrenheten (panelen) 
saknas eller inte fungerar 

Z Vågfrekvensområde Varierar efter region 
Ställs in automatiskt baserat på installationsområdet och den installerade ZWave-hårdvaran i panelen 
eller välj manuellt mellan USA, EU, Australien/Nya Zeeland, Hongkong, Malaysia, Indien, Israel, Ryssland, 
China, Japan eller Korea. 

Avancerade Z-Wave inställningar Avaktiverad 

När Avancerade Z-Wave-inställningar är aktiverade visas följande nya ikoner på sidan Z-Wave-enheter: 
 

- Byt ut felaktig nod:  Tillåter en nod som inte har ersatts med en ny enhet med samma nod-ID 

- Lägg till/ta bort styrenhet:  Denna ikon fungerar som en "Lägg till / ta bort"-knapp när IQ-panelen 
kopplas i ett annat nätverk 

 

Z-WAVE ENHETER 

Z-WAVE INSTÄLLNINGAR 



 

 

Z-WAVE ENHETER 

HITTA SMARTSTART 

1. Välj ”SmartStart” 2. Tryck på "Inkludera” 

3. Skanna rutan eller enhetens QR-kod eller ange DSK-koden 
manuellt och välj Lägg till DSK. 
 
4. Justera enhetsnamnet genom att peka på och göra lämpliga val. 
 
5. Välj "Automation" för att aktivera enkla ljusregler. 
- Natt:  Tänd ljuset vid 19:00 och stäng av vid 06:00 
- Kväll:  Tänd ljuset klockan 19.00 och stäng av klockan 23.00 
- Främre dörr:  Tänder i 15 minuter när ytterdörren öppnas 

(måste ha en sensor med standardnamnet ”Främre dörr” tillagd 
i panelen). 

 
6. Klicka på "Lägg till" för att spara informationen och slutföra 
processen.  (Justeringar kan göras senare från ikonen "Redigera 
enhet") 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 ENHETER
 

 Z-WAVE ENHETER
 

 SMARTSTART
 

Dra nedåt för 
åtkomst 
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Z-WAVE ENHETER 

PROVISIONSLISTA 

NÄTVERKSSTATUS: 
Inte i nätverket:  När en enhet har kopplats ihop men ännu 
inte är ansluten kommer den inte att visas i nätverket. Dessa 
enheter kan också raderas med papperskorgen. 
 
Startad:  När en enhet har parkopplats och anslutits startar 
inkluderingsprocessen som körs i bakgrunden på panelen. 
 
Inkluderad:  När en enhet har slutfört inkluderingsprocessen 
kommer den att visas som "inkluderad" i 
tillhandahållningslistan och vid den punkten kommer 
panelens användargränssnitt att spegla de inkluderade 
enheterna. 

PROVISIONSLISTA 
Enheter som läggs till via SmartStart dyker upp i reservlistan. Den här listan visar nätverksstatusen för dessa enheter. När en 
enhet når tillståndet "Inkluderad" i panelen kan den inte längre tas bort med papperskorgslösningen utan måste följa 
standardprocessen för rensning. 



 

 

BLUETOOTH-
ENHETER 



 

QOLSYS KONFIDENTIELLT OCH PROPRIETÄRT 
SIDA 113 AV 204 

BLUETOOTH-ENHETER 

Lägg till enhet 
Para upp till 5 mobila Bluetooth-enheter. 

Redigera enhet 
Gör ändringar av befintliga Bluetooth-
enheter 

Radera enhet 
Radera en parad Bluetooth-enhet 

Inställningar 
Slå på och av Bluetooth, justera 
Bluetooth-frånkopplingsinställningar 
och ändra Bluetooth-
frånkopplingstimeout (1, 5, 10, 20 
och 30 minuter). 

Bluetooth-enheter 
Lägg till, redigera, radera och konfigurera en Bluetooth-enhet. Bluetooth-avstängning 
stöds via en mobil enhet. 

Ta bort alla enheter 
Tar bort alla parade Bluetooth-enheter på 
en gång. 

BLUETOOTH-ENHETER HITTA 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 INSTALLATION
 

 ENHETER
 

 BLUETOOTH ENHETER
 

Dra nedåt för 
åtkomst 
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BLUETOOTH-ENHETER 

LÄGG TILL TELEFON 

1. Välj "Lägg till telefon"  
 
2. Öppna Bluetooth-sidan på din mobila enhet. Panelen söker 
efter alla tillgängliga Bluetooth-enheter inom räckhåll. 

 
3. Välj rätt enhet från listan på panelen och se till att 
parningskoden matchar den på din mobila enhet. 

 
4. Tryck först på "Parkoppla" på panelen och sedan på din 
mobila enhet. 

 
5. Välj om du vill tillåta frånkoppling eller inte, och välj vilket 
område som ska frånkopplas (om Områden har aktiverats). 

 
6. Din mobila enhet kommer nu att visas under listan "Kopplade 
enheter" på panelen. 
 
OBS!  I din telefon kan IQ Panel visas som "Ej ansluten". Det här är normalt 
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BLUETOOTH-ENHETER 

REDIGERA ENHET 

1. Välj pennan bredvid enheten du vill redigera. 

2. Välj om du vill låta en enhet avaktivera 
panelen när du är i närheten. 

3. Välj vilket område du vill att enheten ska 
avaktivera. 

 
Obs!  Det här alternativet är bara tillgängligt 
när “Områden” är aktiverade. En enhet kan 
bara tilldelas en partition åt gången. 
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BLUETOOTH-ENHETER 

RADERA ENHET 

1. Markera kryssrutan bredvid den enhet du vill ta bort. 

3. Välj "OK" för att bekräfta och 
radera enheten. 

2. Välj “Radera” längst ner på sidan. 
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BLUETOOTH-ENHETER 

TA BORT ALLA ENHETER 

Om du vill ta bort och ta bort alla 
inskrivna Bluetooth-enheter på en gång 
väljer du "Ta bort alla enheter". 
 
Välj sedan "OK" för att bekräfta att du 
vill ta bort. 
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BLUETOOTH-ENHETER 

INSTÄLLNINGAR 

BLUETOOTH: 
Markera eller avmarkera den här rutan för att aktivera 
eller inaktivera Bluetooth-radio. 

BLUETOOTH URKOPPLING TIMEOUT: 
Ändra hur länge panelen måste vänta efter 
Tillkoppla - Borta innan den tillåter att en 
Bluetooth-enhet frånkopplar den. Standard 
10 min 
 
Välj mellan 1, 5, 10, 20 eller 30 minuters 
avbrytningstid 

FRÅNKOPPLA BLUETOOTH: 
Markera eller avmarkera den här rutan för att 
aktivera eller avaktivera möjligheten att 
avaktivera panelen via Bluetooth. För att ändra 
detta på en individuell nivå måste du redigera 
den specifika enheten. 



 

 

SYSTEM TESTER 
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SYSTEM TESTER 

WiFi-Test 
Testa panelens anslutning till det 
trådlösa nätverket (Wi-Fi) 

Mobiltest 
Testa panelens anslutning till 
mobilnätverket och Alarm.com 

Z-Wave tester 
Testa kommunikation mellan 
enheter och panelen. Återupptäck 
nätverk, räknare, granninfo, 
diagnostik och avancerad 
diagnostik 

Systemtester 
Det finns många olika tester du kan utföra för att säkerställa att systemet fungerar 
korrekt. 

PowerG-test 
Ping och ta emot signalstyrka från 
en PowerG-sensor. 

SYSTEM TESTER HITTA 

Sensortest 
Visar den faktiska dBm-signalstyrkan 
för varje sensor och spårar 
sensorhändelser mot brusgolvet för 
omgivande ljud 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

PowerG-signalstyrka 
Visar graf över dBm-signalstyrka 
för PowerG-sensorer. 
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SYSTEM TESTER 

Panel-test 
Kör igenom ett komplett test av 
panelens körprocesser 

Dotterkort test 
Testar integriteten för installerade 
dotterkort. 

Tvåvägstest 
Bekräftar att Wi-Fi-sökvägen ansluter 
till Alarm.com 

SYSTEM TESTER HITTA 

Test av panelens glasskross 
Testa panelens mikrofoner för att 
säkerställa korrekt känslighet för 
inbyggt Glaskross 

Inga media hittade 
Se den senaste signalstyrkan, 
genomsnittlig signalstyrka och 
batterispänning för Zigbee-sensorer. 
Kräver installation av ett Zigbee-
dotterkort för att ikonen ska visas 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

Ingångsspänningstest 
Mäter spänningen som tas 
emot i panelen i realtid 

Test för omgivande ljud 
Kör ett test för att bättre förstå 
om störningsdetektor sannolikt 
kommer att utlösas. 
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SYSTEM TESTER 

WiFi-Test 
Wi-Fi-testet kontrollerar IQ Panel 4:s anslutning till ditt nätverk (router). Innan du 
testar detta, se till att ansluta panelen till nätverket. Se avsnittet "anpassning" för 
anvisningar om anslutning till Wi-Fi. 

För att utföra ett Wi-Fi-test, tryck på "Kör" -knappen. 

OBS!  Om testet misslyckas, kontrollera dina Wi-Fi-inställningar. 

Ett framgångsrikt test resulterar i ett 
"pass" och anger datum och tid för testet 
tillsammans med anslutningshastighet. 

WI-FI-TEST HITTA 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 WI-FI TEST
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SYSTEM TESTER 

Sensortest 
Visar den faktiska dBm-signalstyrkan för varje sensor och spårar sensorhändelser mot 
brusgolvet för omgivande ljud. Visar också den traditionella metoden för paketräkning. 

Testet för den avancerade 
sensorn visar en 
sammanfattningssida för varje 
sensor som parkopplats till 
panelen tillsammans med 
genomsnittlig dBM-nivå och 
antalet mottagna paket från 
sensorn. 
 
Välj grafikonen till höger om varje 
sensor för att se en individuell 
sensors grafiska signalstyrka i 
realtid. 

SENSORTEST HITTA 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 SENSOR TEST
 

Obs!  För UL / cUL, utför först ett 
placeringstest för alla trådlösa 

initieringsenheter. Ett godkänt resultat är "Bra". 

Dra nedåt för 
åtkomst 
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SYSTEM TESTER 

Brusgolv 
Från sensortest-sidan väljer du kuggikonen "Inställningar" för att se "Brusgolv i realtid" 
(Real Time Noise Floor). Brusgolvet är den dBm-tröskel vid vilken panelen inte längre kan 
avkänna signaler från sensorer. 

SENSORTEST HITTA 

Lägre dBm-nivåer innebär att det är mindre 
brus eller störningar på sensorns specifika 
arbetsband eller frekvens. 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 SENSOR TEST
 

Obs! Tillverkarens rekommenderade signal 
/ brusförhållande är min 7dB 
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SYSTEM TESTER 

SENSORTEST HITTA 

Färgade punkter på grafen representerar varje tillståndsändring eller övervakningssignal som sänds 
från en sensor till panelen. Poäng färgas baserat på frekvens. 

FELSÖKNING: 
Om en sensor faller under den gula 
linjen, försök ändra dess orientering 
(vertikalt/horisontalt), flytta sensor till 
en annan del av dörren/fönstret eller 
justera panelens plats. 
 
Testa sedan igen för att se om 
resultatet förbättrades. 

GUL linje representerar en dBm-nivå där signalstyrkan är "dålig" och potentiella RF-fel kan uppstå. 
Denna linje anpassas dynamiskt till 12 dBm över brusgolvet för RF i miljön. 

RÖD linje representerar en dBm-nivå där signalstyrkan är "kritisk" och RF-fel är troliga. Denna linje 
anpassas dynamiskt till 6 dBm över brusgolvet för RF i miljön. 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 SENSOR TEST
 

Obs! Tillverkarens rekommenderade signal 
/ brusförhållande är min 10dB 
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SYSTEM TESTER 

Mobiltest 
Testa panelens inbyggda mobila radioanslutning. Du måste först aktivera radion via 
Alarm.com innan du kör testet. Mobil signalstyrka är endast tillgänglig efter att testet 
har körts framgångsrikt. 

För att börja testet trycker 
du på "Start" och letar efter 

resultaten på skärmen. 

MOBIL TEST HITTA 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 MOBIL TEST
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SYSTEM TESTER 

Z-Wave-test 
Testa anslutningen mellan panelen och de inskrivna Z-Wave-enheterna för att se till 
att de kommunicerar korrekt. 

OBS!  Om ett test misslyckas, flytta enheten, byt batterier och / eller återupptäck nätverket. 

För att utföra ett Z-Wave Test, tryck på "Kör" -knappen. Ett framgångsrikt test kommer att 
resultera i en "Passera" och en tidsstämpel. 

Z-WAVE TESTER HITTA 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 Z-WAVE TESTER
 

 Z-WAVE TEST
 

Dra nedåt för 
åtkomst 
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SYSTEM TESTER 

Återupptäck nätverk 
Efter installation eller flyttning av en Z-Wave-enhet bör man alltid ”återupptäcka 
nätverket”. Detta kartlägger nätverket igen och säkerställer att alla enheter har den 
mest effektiva kommunikationsvägen som leder tillbaka till panelen. 

OBS!  Om ett test misslyckas, flytta enheten, byt batterier och / eller återupptäck nätverket. 

Välj en enda enhet eller 
allt och välj sedan 
"Återupptäck". Ett resultat 
inklusive en tidsstämpel 
visas under “Status”. 

Z-WAVE TESTER HITTA 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 Z-WAVE TESTER
 

 ÅTERUPPTÄCK NÄTVERK
 

Dra nedåt för 
åtkomst 
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SYSTEM TESTER 

Information om grannar 
Använd "Granninfo" för att se vilka enheter som kan "se" varandra. Ju fler grannar en 
enhet kan se betyder fler möjliga rutter tillbaka till styrenheten. 

Tryck på "Visa" bredvid 
vilken enhet som helst, så 
visas en popup-fönster 
med "grannnoder". 

Z-WAVE TESTER HITTA 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 Z-WAVE TESTER
 

 INFO GRANNAR
 

Dra nedåt för 
åtkomst 
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SYSTEM TESTER 

Räknare 
Visa en numerisk representation av Z-Wave-nätverket. Visa misslyckade och erkända 
kommandon i sin helhet eller från en enskild enhet. Ett väl utformat nätverk bör ha 
minst en 98% kvittering kontra misslyckad hastighet. 

Z-WAVE TESTER HITTA 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 Z-WAVE TESTER
 

 RÄKNARE
 

Dra nedåt för 
åtkomst 
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SYSTEM TESTER 

Z-WAVE TESTER 

RÄKNARE BESKRIVNING 

Bekräftade kommandon 
ingen autoväg 

Kommandot var framgångsrikt och erkänd av sensorn; den använde inte den normala automatiska Z-Wave-nätverksvägen för att köra 
kommandot för den här enheten (kommandot omdirigerades på Z-Wave-nätverket för att lyckas) 

Bekräftade kommandon 
autoväg 

Kommandot var framgångsrikt och erkänd av sensorn; den använde den normala automatiska Z-Wave-nätverksvägen för att köra 
kommandot för den här enheten. 

Nätverk för misslyckade 
kommandon misslyckades 

Det går inte att överföra data eftersom Z-Wave-nätverket är upptaget (Blockerad). Kommandot kunde inte köras. 

Nätverket misslyckades Det går inte att överföra data eftersom Z-Wave-nätverket är upptaget (Blockerad). Kommandot kunde inte köras 

Nätverket är inte inaktivt Det automatiskt dirigerade kommandot misslyckades eftersom Z-Wave-nätverket ännu inte är stabilt. Kommandot kunde inte köras. 

Nätverk ingen route 
Auto-routed-kommando misslyckades eftersom det inte finns någon framgångsrik Z-Wave-nätverksväg till enheten. Kommandot kunde 
inte köras 

Återställ alla Återställer alla räknare till 0 för att bättre diagnostisera nätverket 

Detaljer Visar enskilda enhetsdetaljer som godkända och misslyckade kommandon. Här kan du också återställa en enskild enhets räknare 
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SYSTEM TESTER 

Z-Wave Diagnostik 
Visa en grafisk representation av det installerade Z-Wave-nätverket. Visa nätverkets 
eller en enskild enhets senaste kända arbetsväg. Använd tangentdiagrammet för att 
dechiffrera vilka enheter som upprepar noder, har en stark eller svagare signal eller 
kanske behöver flyttas till en annan plats. 

Z-WAVE TESTER HITTA 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 Z-WAVE TESTER
 

 Z-WAVE DIAGNOSTIK
 

Dra nedåt för 
åtkomst 
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SYSTEM TESTER 

Avancerad Z-Wave-Diagnostik 
Avancerad Z-Wave-diagnostik ger tillgång till Nätverks-hälsotest, Repeater Test & 
Senaste arbetsväg. 

Z-WAVE TESTER HITTA 

Senaste arbetsväg 
Visar den senaste arbetsvägen 
för en specifik nod i nätverket. 
Låter dig också ställa in en statisk 
"sticky" rutt. 

Repeater-test 
Testar anslutningen till 
dedikerade Z-Wave-repeatrar i 
nätverket 

Nätverks-hälsotest 
Visar minsta, maximala och 
genomsnittliga svarstider i 
nätverket 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 Z-WAVE TESTER
 

 AVANCERAD Z-WAVE 
DIAGNOSTIK

 

Dra nedåt för 
åtkomst 
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SYSTEM TESTER 

PowerG-test 
Pinga en PowerG-sensor och få tillbaka sin signalstyrka. Du kan se den genomsnittliga 
signalstyrkan över 24 timmar samt granska PowerG PIR CAM-bilden. 

POWER G TEST HITTA 

STYRKA kan vara:  Stark, God, Dålig eller Ingen 
Signal 
Obs!  För UL-/cUL- och EN klass 2-installationer ska signalstyrkan 
vara "Stark" 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 POWERG TEST
 

För åtkomst till det här testet krävs 
installation av *PowerG-dotterkort. 
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SYSTEM TESTER 

PowerG-signalstyrka 
Den här versionen av PowerG-testet gör att panelen kan visa den faktiska dBm-
signalstyrkan från en PowerG-sensor i stället för de traditionella måtten Stark, Bra, 
Dålig. Den spårar även signalstyrkan över tid och visar en graf mot brusgolvet för 
omgivande ljud. 

POWERG-SIGNALSTYRKA HITTA 

Stark, God, Dålig eller Ingen Signal 
Obs!  För UL-/cUL- och EN klass 2-installationer ska signalstyrkan 
vara "Stark" 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 POWERG TEST
 

För åtkomst till det här testet krävs 
installation av *PowerG-dotterkort. 
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Inga media hittade 
Se den senaste signalstyrkan, genomsnittlig signalstyrka och batterispänning för 
Zigbee-sensorer. 

SYSTEM TESTER 

ZIGBGEE-TEST HITTA 

STYRKA kan vara: 

-Stark 

-Bra 

-Dålig 

-Ingen signal 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 ZIGBEE-TEST
 

* Kräver installation av ett Zigbee-

dotterkort för att ikonen ska visas. För 

UL-/ULC-brand- och 

inbrottslarmsapplikationer måste 

signalstyrkan vara Stark. 
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SYSTEM TESTER 

Test av panelens glasskross 
Testa panelens mikrofoner via ett Dragtest eller Glaskross. Detta säkerställer att den 
inbyggda detektorn och mikrofonerna fungerar korrekt vid behov. CA glasbrott måste 
vara aktiverat under installationsinställningarna för att få åtkomst till detta test. 

Testar 
Välj "Kör" för att påbörja 
testet. Cirkeln kommer att 
bli GUL när ett framgångsrikt 
klapptest har upptäckts och 
mikrofoner lyssnar. 
 
Cirkeln kommer bli GRÖN 
när panelen hör rätt 
Glaskross Frekvens som 
upptäcks. 

PANELGLASKROSS-TEST HITTA 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 PANEL GLAS KROSS TEST
 

Dra nedåt för 
åtkomst 



 

QOLSYS KONFIDENTIELLT OCH PROPRIETÄRT 
SIDA 138 AV 204 

SYSTEM TESTER 

Testläge Glaskross larm: 
Om du väljer “Start” aktiveras ett testläge på 15 minuter som gör att CA-glaskross-detektor 
kan utlösas med en glaskortsimulator. När det har utlösts kommer ett larm att skickas till 
centralstationen. Följ instruktionerna på skärmen för att säkerställa ett korrekt test. 

PANELGLASKROSS-TEST HITTA 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 PANEL GLAS KROSS TEST
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SYSTEM TESTER 

CA GLAS KROSS DETEKTOR KRAV 

Krav på panel installation: 

- Vägg monterad 

- Strömförsörjning ansluten 

- Paneldetektering av panelen aktiverad 

- Aktiverad "Hemma" eller "Borta" beroende 
på programmering 

Detektionsområde 

- 90 ° siktlinje 

- Inga hinder 

- Minst 0,9 m (3 ft) från panelen, upp till högst 4,5 m (15 ft) 

Glas krav 

- Härdat glas – 3,2 mm till 6,4 mm (1/8" till 1/4") 

- Plattglas – 3,2 mm till 6,4 mm (1/8" till 1/4") 

- Flerglasruta – 3,2 mm till 6,4 mm (1/8" till 1/4") 

- Fönstret måste vara inramat 

- Minimidimensioner 30,5 mm x 30,5 mm (12" x 12") 
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SYSTEM TESTER 

Som standard är Dubbel sökväg 
kontroll aktiverad. För att avaktivera, 
"avmarkera" rutan. 
 
Du kan också köra ett Dubbel sökväg 
Wi-Fi-testför att se till att Dubbel 
sökväg ansluts korrekt. Till skillnad från 
det vanliga Wi-Fi-testet (som 
kontrollerar anslutningen till routern) 
kommer panelen att kontrollera 
bredbandsanslutningen till Alarm.com. 

OBS!  IQ Panel 4 måste vara ansluten till ett WiFi-nätverk för att aktivera tvåvägskommunikation 
 
OBS!  IQ Panel 4 är kompatibel med följande UL-/ULC-listade mottagare för övervakningsstationer:  SG-system I/II/III/IV/5. WiFi 
är endast avsedd som ett kompliment för UL-/cUL-installationer 

När den är aktiverad gör det möjligt för IQ Panel 4 att använda både mobil- och Wi-Fi-
radio för signaler och kommunikation samtidigt. 

DUBBELVÄGSTEST HITTA 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 DUBBEL VÄGSTEST
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SYSTEM TESTER 

Dotterkort test 
Testar integriteten för installerade dotterkort. Rutor som inte är aktiva blir ”gråa” och 
otillgängliga att testa. 

Välj "Kör" på ett individuellt 
tillgängligt kort för att starta 
testet. I vissa fall kan testet 
ta flera minuter, varefter 
panelen visar resultatet av 
ett "Passera" eller 
"Misslyckades". 
 
Om testet resulterar i 
"Misslyckades" 
dubbelkontrollerar 
dotterkortanslutningen, 
starta om panelen och kör 
testet igen. 

DOTTERKORT TEST HITTA 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 DOTTERKORT TEST
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SYSTEM TESTER 

CA TEST HITTA 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 CA TEST
 

Panel-test 
Kör igenom och testar alla panelprocesser antingen samtidigt eller en åt gången. 

Välj "Kör" för att utföra ett 
individuellt test eller "Kör alla" 
för att utföra ett test av alla 
processer. 
 
 
Att köra alla test på en gång 
kommer att ljuda sirenen. 

Obs!  Sirenen kan testas enskilt i panelens testmeny, bläddra den och välj KÖR ("RUN") 
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SYSTEM TESTER 

STÖRNINGSDETEKTERINGSTEST HITTA 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 STÖRNINGSDETEKTERINGSTEST
 

Test för omgivande ljud 
Kör ett test för att få en bättre förståelse för bruset i den omgivande miljön och ta reda 
på om panelens störningsdetektor sannolikt kommer att utlösas i en viss situation. 

Välj "Starta" (Start) för att 
testa panelens 
störningsdetektor. Du kan 
stoppa, återuppta eller 
återställa testet när du vill. 

Obs!  Det här testet är endast tillgängligt när panelens störningsdetektor är aktiverad. 
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SYSTEM TESTER 

Ingångsspänningstest 
Mät volten som tas emot i panelen i realtid. 

INGÅNGSSPÄNNINGSTEST HITTA 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 SYSTEM TEST
 

 INGÅNGSSPÄNNINGSTEST
 Tryck på "Starta" för att köra ett spänningstest 

via panelen. Om spänningen som tas emot 
överstiger 6 V DC får du meddelandet 
"Spänningen är korrekt" (Voltage is Good). 
 
Obs!  Testresultaten kan variera för varje gång du kör testet baserat 
på panelens befintliga spänningsuttag. 

Om volten hamnar under  6 V DC får du ett 
meddelande om att "Låg spänning" (Voltage is Low) 
och du bör åtgärda detta och korrigea till rätt 
spänning (t.ex. genom att använda en tjockare kabel 
eller förkorta kabelns längd). 
 
Obs!  Kabelns längd och tjocklek får inte överstiga UL-specifikationerna. 



 

 

ANPASSNING 



 

 

ANPASSNING 

IQ Panel 4 kan innehålla upp till 242 användarkoder. Endast användarkoder för 
återförsäljare, installatör och master kan skapa eller redigera användarkoder. När en 
kod har skapats kan all information redigeras, med undantag för "Användartyp". 

ANVÄNDARHANTERING HITTA 

Användartyp Åtkomstnivå Områdesåtkomst 

Återförsäljare 
Alla inställningar samt Master Återställ och åtkomst till ändring av 
återförsäljarkontaktinformation 

Alla Områden 

Installationsprogram Alla inställningar Alla Områden 

Master 
Alla användarrelaterade funktioner och inställningar, inklusive 
anslutning till Wi-Fi, användarhantering, ljudapp och sensor 
anpassning. 

Alla Områden 

Användare Tillkoppling-Frånkoppling 
En användare får bara komma 

åt sitt tilldelade område 

Gäst Tillkoppling-Frånkoppling 
En användare får bara komma 

åt sitt tilldelade område 

Tvång Frånkoppling (men skickar tvång signal till säkerhetsleverantör). 
Varje område får en unik 

Tvångs-kod 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 ANVÄNDARHANTERING
 

Obs!  När "6-siffran användarkod" är 
aktiverad kommer "00" att läggas till alla 
befintliga fyrsiffriga koder 

Dra nedåt för 
åtkomst 
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ANPASSNING 

Återförsäljar-branding 
Här kan du anpassa återförsäljarens kontaktuppgifter. 

ÅTERFÖRSÄLJAR-BRANDING* HITTA 

Kontaktinfo 
Redigera återförsäljarnamn, e-post, 
telefonnummer, postnummer, 
webbplats och taggar 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 ÅTERFÖRSÄLJAR-BRANDING 

*Denna sida är endast tillgänglig via 
Återförsäljarkod. 

Skärm-branding 
Läs in en egen logotyp, återförsäljarens 
billboard-bilder eller lägg till/ersätt 
hjälpvideor via panelens åtkomstpunkt 
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ANPASSNING 

Kontaktinfo 
Anpassa din kontaktinformation och bestäm vad du vill visas i "Kontakta oss", som 
ligger till höger om "Hemskärm" -huvudet. Återförsäljarkontaktfält tillåter upp till 50 
tecken, Tag Line 2 tillåter upp till 50. 

Exempel: 
 

ABC Security 
Automation & Security 
Atlanta’s Preferred 

798-123-4567 
jondoe@abcsecurity.com 

ABCSecurity.com 
84008 

ÅTERFÖRSÄLJAR-BRANDING* HITTA 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 ÅTERFÖRSÄLJAR-BRANDING 

 KONTAKT INFO
 

*Denna sida är endast tillgänglig via 
Återförsäljarkod. 

mailto:?subject=
http://abcsecurity.com/
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ANPASSNING 

Skärm-branding 
Läs in en egen logotyp, återförsäljarens billboard-bilder eller lägg till/ersätt 
hjälpvideor via panelens åtkomstpunkt. Slutanvändare kan inte att ta bort 
återförsäljarens billboard-bilder (fotoram). 

1- Skanna QR-koden med mobilkamera 
eller anslut manuellt till Panel AP med 
SSID:et och lösenordet som visas på 
skärmen. 

2- Tryck på "Starta" för att starta den 
lokala serversessionen. Skanna sedan den 
andra QR-koden från din enhet eller 
navigera till https-webbplatsen som visas 
på panelens skärm. 

3- Följ instruktionerna på din enhets 
skärm för att välja rätt filer och överför 
dem till panelen. 

ÅTERFÖRSÄLJAR-BRANDING* HITTA 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 ÅTERFÖRSÄLJAR-BRANDING 

 BILLBOARD PÅ SKÄRMEN 

*Denna sida är endast tillgänglig via 
Återförsäljarkod. 
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ANPASSNING 

Följ stegen nedan för att ansluta till ett Wi-
Fi-nätverk: 

Tryck på Avancerade inställningar (installatörskod) 

Tryck sedan på "Wi-Fi” 

Tillgängliga nätverk visas i en lista. Tryck på önskat nätverk och 
använd tangentbordet för att skriva lösenordet (vid behov) 

Aktivera Wi-Fi om det inte redan är aktivt 

Dra ner från den översta menyraden och välj 
inställningar. 

ANSLUTA TILL WI-FI HITTA 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 WI-FI
 

Obs!  Under Avancerade inställningar kan du ändra bl. a. frekvens och sannolikhetsfunktion (PMF) 
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ANPASSNING 

DAGENS VÄDER PROGNOS 
Dagens prognos visas på väderikonen med en grafisk representation av nederbörd 
och höga och låga tempor. 

4-DAGARS PROGNOS 
Tryck på väderikonen för att få en 4-
dagarsprognos. Den här informationen 
uppdateras en gång om dagen via 
Alarm.com-tjänsterna. (Visar eller 

uppdaterar inte vädret endast anslutet till wifi) 
 
 

PLATS 
Väderrapporteringen är baserad på 
plats som anges av postnumret som 
anges på Alarm.com när kontot skapas. 

VÄDER HITTA 

Tryck på väderikonen i det övre 
vänstra hörnet av huvudet för att se 

en 4-dagarsprognos 
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ANPASSNING 

FOTORAM 
IQ Panel 4 kan ställas in för att visa digitala foton när de inte används. Denna 
funktion, kallad “Foto Ram”, kan ändras eller stängas av via “Fotoram-inställningar”. 
(Svep nedåt från menyfältet). 

Displaytyp 
Välj en visningstyp för 

din fotoram. Välj att 
stänga av den helt, 

bläddra igenom 
förinstallerade bilder 

eller visa en 
"väderklocka” 

FOTORAM HITTA 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 FOTORAM
 



 

QOLSYS KONFIDENTIELLT OCH PROPRIETÄRT 
SIDA 153 AV 204 

ANPASSNING 

SPELA:  Startar fotoram omedelbart.  Bra för att testa fotoramens utseende 
och övergångar 

TA BORT FOTON  Gör att du kan ta bort foton en i taget eller alla samtidigt 

LÄGG TILL FOTON  Ladda ned en av flera WiFi-fotouppsättningar med din 
panels WiFi-anslutning. Om du använder en Android-enhet kan du överföra 
foton till IQ Panel med Bluetooth. Du kan även överföra foton via panelens 
inbyggda åtkomstpunkt. 

INSTÄLLNINGAR:  Ändra fotoramens "Display Typ" från Av till På eller aktivera 
en "Väder Klockan" skärmsläckare. Ändra övergångar, justera visningstid, ställ in 
automatiska på / av-tider och mer 

FOTO RAM APP KNAPPAR HITTA 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 FOTORAM
 



 

 

ANPASSNING 

FOTORAM INSTÄLLNINGAR HITTA 

Artikel Standard Beskrivning 

Varaktighet 1 minut 
Hur länge varje bild kommer att visas innan övergången till nästa bild i biblioteket 
(1, 2 eller 5 minuter) 

Effekt Lös upp Övergångseffekt som används mellan varje bild (blekna till svart, upplös) 

Shuffle Aktiverad Visa bilder i slumpmässig eller sekventiell ordning 

Displaytyp Fotoram 
Välj vad som ska visas på skärmen när panelen inte används. (Av, fotoram och 
väderklocka) 

Fotoram starttid 10 minuter 
Välj hur lång tid du ska vänta efter den sista beröringen innan du börjar den valda 
bildtypen.  (1, 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 minuter) 

Nattläge starttid 23:00 
Bestämmer tiden när displayen, röster eller klockan stängs av helt. (Använd den 
här funktionen för att stänga av LCD-skärmen, röster och / eller signaler på natten) 

Nattläge sluttid 06:00 
Bestämmer tiden när displayen, röster eller klockan "vaknar" efter sömnen. 
(Använd den här funktionen för att slå på LCD-skärmen, röster och / eller signaler 
igen på morgonen) 

Inställningar nattläge Display 
Välj vad Natt-läget start / slut har förmågan att kontrollera (display, röster och / 
eller signaler) 

 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 FOTORAM
 

 FOTORAM INSTÄLLNINGAR
 



 

 

UNDERHÅLL 
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UNDERHÅLL 

Uppgradera mjukvara 
Uppgradera panelens mjukvaruversion med WiFi. 

UPPGRADERA MJUKVARA HITTA 

Inställning Beskrivning 

Uppgradera med nätverk Sök nätverk efter uppdateringar och installera ny mjukvara 
OBS!  Fjärruppladdning av mjukvara tillåts inte för UL-/cUL- eller EN klass 2-installationer 

Uppgradera med åtkomstpunkt Anslut till panelens inbyggda åtkomstpunkt för att installera ny mjukvara 

Pogramfix-tagg En kod som motsvarar en specifik programuppdatering på servern 

Automatisk bakgrundskontroll och 
nedladdning 

Låter panelen kontrollera om ny programvara finns i bakgrunden och ladda ner den till 
lokal lagring så att den kan tillämpas vid ett senare datum.  Standard Aktiverad 

Automatisk kontroll av intervall 
Bestämmer intervallet för att IQ Panel 4 ska leta efter programuppdatering. Tillgängliga 
alternativ är varje natt, en gång i veckan, en gång i månaden.  Standard En gång i veckan 

 

OBS!  Korrekt underhåll kräver snabb administration av programvaruuppdateringar 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 UPPGRADERA MJUKVARA
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UNDERHÅLL 

Att hålla din panel uppdaterad är avgörande för att se till att den har de senaste funktionerna och är fri 
från buggar. 

Följ stegen nedan för att utföra en programuppdatering med Wi-Fi: 

1- Se till att din CA är ansluten till Wi-Fi och har en internetanslutning. 

Från rullgardinsmenyn Tryck på "Inställningar” och sedan på "Avancerade inställningar". (Installerar / 
Återförsäljar Kod) 

3- Tryck på "Uppgadera mjukvara" 

4- Tryck på "Uppgradera via nätverket". IQ Panel 4 söker efter den senaste uppdateringen för 
mjukvaran. Om din CA/panel är uppdaterad ser du ett meddelande som bekräftar att du har den 
senaste programvaruversionen. 

5- Om en mjukvaruuppdatering är tillgänglig börjar panelen automatiskt ladda ner den. 

6- När nedladdningen är klar visas ett popup-meddelande som informerar dig om att du måste starta 
om panelen om du vill installera programvaran. Tryck på "OK". Din CA/panel installerar uppdateringen 
och startar om automatiskt. 

UPPGRADERA PROGRAMVARAN MED WI-FI HITTA 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 UPPGRADERA MJUKVARA
 

OBS!  Fjärrfunktionen för uppgradering 
av mjukvara får inte användas för UL-

/cUL- eller EN klass 2-installationer och 
panelen får inte ställas in på 

fjärruppgradering. 

Dra nedåt för 
åtkomst 



 

 

De flesta uppdateringar laddas ned via WiFi, men i de fall WiFi inte finns tillgängligt vid 
installationsplatsen kan en panel uppdateras med filer som överförs från en lokal enhet (smarttelefon, 
surfplatta, dator etc.) via den inbyggda åtkomstpunkten. 

Följ stegen nedan för att utföra en mjukvaruuppdatering via panelens åtkomstpunkt: 

1 -  Ladda ned filerna för mjukvaruuppdateringen från återförsäljarportalen till din enhet (smarttelefon, 
surfplatta, dator). 

2 -  Gå till Inställningar/Avancerade inställningar/Uppgradera mjukvara och tryck sedan på 
"Uppgradera med åtkomstpunkt". 

3 -  Skanna QR-koden med mobilkamera eller 
anslut manuellt till Panel AP med SSID:et och 
lösenordet som visas på skärmen. 

4 -  Tryck på "Starta" för att starta den lokala 
serversessionen. Skanna sedan den andra QR-
koden från din enhet eller navigera till https-
webbplatsen som visas på panelens skärm. 

5 -  Följ instruktionerna på din enhets skärm för 
att välja rätt filer och överför dem till panelen. 

UNDERHÅLL 

UPPGRADERA MJUKVARA VIA ÅTKOMSTPUNKTEN HITTA 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 UPPGRADERA MJUKVARA
 

Obs!  Fjärrfunktionen för uppgradering 
av mjukvara får inte användas för UL-

/cUL- eller EN klass 2-installationer och 
panelen får inte ställas in på 

fjärruppgradering. 
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UNDERHÅLL 

FRÅGOR?  Kontakta oss på techsupport@qolsys.com 

Genom att aktivera automatisk bakgrundskontroll & nedladdning kan panelen kontrollera om en ny 
programvaruversion baseras på det automatiska kontrollintervallet (standard är en gång i veckan). 
 
Från rullgardinsmenyn Tryck på "Inställningar” 
 

Avancerade inställningar (Installerar / Återförsäljar Kod) 
 

Tryck på "Uppgradera programvara” 
 

Se till att knappen "Automatisk bakgrundskontroll och nedladdning" är markerad. 
 
Ändra uppdateringsintervall genom att välja "Automatisk kontrollintervall” 

AUTOMATISK BAKGRUNDSKONTROLL OCH NEDLADDNING HITTA 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 UPPGRADERA MJUKVARA
 

mailto:techsupport@qolsys.com?subject=Frågor%20från%20installationsmanualen
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UNDERHÅLL 

BATTERIERBYTE 

1. Stäng av panelen:  Gå till Avancerade inställningar och ange 
installationsprogrammet / återförsäljaren / masterkoden och välj 
sedan "Stäng av” 

2. Koppla ur batterikontakten:  När panelen är avstängd, koppla ur 4-
poligt batterikontakt från kortet. 

3. Ta bort batteriet:  Dra batterikanten uppåt med ditt finger och håll 
ned för att lossa det från plasthöljet. 

4. Installera nytt batteri:  Tryck batteriet på plats. Dra kabeln mellan 
batteriet och dotterkorten. Koppla in den 4-poliga kontakten igen 
och starta panelen. 

 
 
VARNING 
Använd INTE en skruvmejsel eller något skarpt som kan punktera 
batteriet. 

Dra INTE i batterikabeln för att försöka ta bort batteriet. 

OBS!  Den här enheten och litiumjonbatteriet ska återvinnas och avyttras enligt lagar och förordningar i ditt land (t.ex. 
USA, Kanada, etc.), däribland EU:s förordningar och alla övriga, gällande nationella och lokala lagar och förordningar 
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UNDERHÅLL 

BATTERIERBYTE 

VARNING!  Batteriet i den här enheten kan orsaka brand eller kemiska brännskador om det inte hanteras korrekt. Montera inte isär, hetta 
upp över 60 °C eller bränn batteriet. Byt ut batteriet endast med Icon Energy Systems (Shenzhen) Co Ltd, modell IAN034NA eller 
Ningbo Veken Battery Co. Ltd., modell VT27. Om annat batteri används kan detta orsaka brand eller explosion. 

VARNING!  Avyttra använda batteri med skyndsamhet. Håll borta från barn. Montera inte isär, krossa eller exponera batteriet till eld. 
Lämna inte batteriet i extrem lågt lufttryck. 



 

 

FELSÖKNING: 
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FELSÖKNING: 

OM HITTA 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 OM
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FELSÖKNING: 

OM 

Artikel Beskrivning 

Batteri Batteristatus  Frånkopplad, laddning, full Batterinivå: Visas i% 

Mjukvara 
Mjukvaruversion:  Aktuell Mjukvaruversion: 
Versionsnummer: 

Linux-version: 
Android OS-version: 

Hårdvara 

Hårdvaruversion: 
Tillverkare:  Qolsys Inc. San Jose, CA 
PCA-serienummer: 
Del serienummer: 
Systemkonfiguration: 

System-serienummer: 
RF PIC-version: 
EEPROM-formatversion: 

Programfixar Beskrivning av programfix:  Detaljer om alla tidigare tillämpade korrigeringar Senaste uppgradera datum: 

Panel MAC-adress: Panel upp tid: 

Mobil 

Transportör:  Nuvarande transportör: 
Mobilanslutning:  ingen signal, registrerad, etc. 
Mobil signalstyrka  x/5 bar, (xx/xx) intern 
IMEI:  Alarm.com radionummer 

IMSI:  Mobil Sim information 
ICCID:  Mobil Sim information 
Basbandversion: 
Konfigurationsversion: 
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FELSÖKNING: 

OM 

Artikel Beskrivning 

Z-Wave 
Hem-ID: 
Z-Wave firmware-version: 
Z-Wave Api-version: 

Tillverknings-ID: 
Produkttyp: 
Produkt-ID: 

PowerG 
Modemfirmware-version 
Modemversionsnummer 
Radio Firmware Version: 

Radiomjukvaru-ID 
PowerG RF-band 

WI-FI-information 
Anslutning:  Ansluten / Frånkopplad 
IP-adress:  Panels IP-adress när du är ansluten 
SSID:  Nätverkspanelen är ansluten till 

Hastighet:  Anslutningshastighet som visas i Mbps 
Internet:  Kan panelen kommunicera utanför hemmet. 
Tillgängligt / Ej tillgängligt 

Intern lagring 
Totalt utrymme:  Totalt utrymme som visas i GB 
Tillgängligt utrymme:  Utrymme tillgängligt för media 
Foton:  Fördelning av utrymme som används för foton 

Videor:  Fördelning av utrymme som används för videor 
Loggar:  Utrymme som används för att lagra panel loggar 

Zigbee 
Zigbee Version: 
Zigbee-kort EUI: 

Zigbee-byggversion: 
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FELSÖKNING: 

TA INTE bort all ström utan att följa stegen nedan. Vid behov av att flytta panelen från en plats till en 
annan är det säkert att koppla ur strömförsörjningen medan batteriet är inkopplat. 

VIKTIGT!  Underlåtenhet att utföra dessa 
steg i rätt sekvens kan leda till 
datakorruption och / eller panelfel. 

STÄNG AV 
HITTA 

1. Från rullgardinsmenyn Tryck på "Inställningar”. 
2. Välj "Avancerade inställningar" och ange sedan din installationsprogramkod 
3. Välj “Stäng av” 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 STÄNG AV
 

FRÅGOR?  Kontakta oss på techsupport@qolsys.com 

4. Vänta tills LED-lampan stängs av 
5. Koppla bort strömmen 

mailto:techsupport@qolsys.com?subject=Frågor%20från%20installationsmanualen
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FELSÖKNING: 

Om panelen har svårigheter kan du ofta lösa den genom att återställa operativsystemet. 
1. Från rullgardinsmenyn Tryck på "Inställningar”. 
2. Välj "Avancerade inställningar" och ange sedan din installationsprogramkod 
3. Välj Panel omstart 
4. Vänta tills panelen startar om 

VIKTIGT!  Underlåtenhet att följa dessa steg korrekt kan leda 
till datakorruption och / eller panelfel. 

PANEL OMSTART HITTA 

Dra nedåt för 
åtkomst 

 INSTÄLLNINGAR
 

 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
 

 SKRIV IN KOD (1111, 2222)
 

 PANEL OMSTART
 

FRÅGOR?  Kontakta oss på techsupport@qolsys.com 

mailto:techsupport@qolsys.com?subject=Frågor%20från%20installationsmanualen
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FELSÖKNING: 

HÅRD OMSTART 

x 30 sek 
VIKTIGT!  En hård återställning kan leda till 
datakorruption och eller panelfel. Använd bara detta 
när det är absolut nödvändigt. 

FRÅGOR?  Kontakta oss på techsupport@qolsys.com 

mailto:techsupport@qolsys.com?subject=Frågor%20från%20installationsmanualen
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FELSÖKNING: 

PANELTEST FELSÖKNING 

Om du kör ett paneltest och det misslyckas använder du följande steg för att lösa problemet. 

Test Beskrivning Om misslyckas: 

Tillkoppling-
Frånkoppling 

Testar Tillkoppling-Frånkoppling funktionen Starta om panelen, kör testet igen och utför vid behov en huvudåterställning och upprepa testet 

Kamera Testar panel kamera funktionen Starta om panelen, kör testet igen och utför vid behov en huvudåterställning och upprepa testet 

Foton Kontrollerar att foton laddas i fotoram-appen 
1) Gå till Inställningar -> Fotoram -> Lägg till foton 
2) Lägg till foton från WiFi-fotouppsättningar 

Hjälpvideor Kontroller hjälper videor installeras i panelen. 1) Läs in hjälpvideor med en programfixtagg 

Batteri Kontrollerar batteriets hälsa 
1) Se till att batteriet är anslutet 
2) Om testet fortsätter att misslyckas, byt ut batteriet 

LED grön/röd Kontrollera LED-funktionen på panelen 
1) Starta om panelen och kör testet igen 
2) Master återställ och upprepa testet 

 



 

 

FELSÖKNING: 

PANELTEST FELSÖKNING 

Test Beskrivning Om misslyckas: 

Panelmanipulation Kontrollera status för panelmanipulation 
1) Kontrollera att bakplattan är säker och installerad korrekt. 
2) Upprepa testet. 

AC status Kontrollera panelens växelströmsstatus 
1) Kontrollera att ledningarna är säkra och korrekt anslutna på terminalblocket och adaptern. 
2) Upprepa testet. 

Internetanslutning Kontrollera panelens Internet-anslutning 

1) Gå till Wifi-inställningssidan, Aktivera Wifi och anslut till ett Wifi-nätverk 
2) Se till att internet är tillgängligt på hemma routern. Du kan kontrollera internetinformation i 
avsnittet "Om". 
3) Kontakta din nätverkstjänstleverantör vid fortsatt fel på internetanslutningen. 

Wi-Fi Testar om panelen är ansluten till Wifi-nätverket 
1) Gå till Wifi-inställningssidan och aktivera Wifi. 
2) Anslut till ett WiFi-nätverk 

Uppgradera tjänst 
Kontrollerar att panelen kan ta emot 
uppdateringar från Qolsys-servrar 

1) Verifiera internet- och Wi-Fi-anslutningar. 

Z-Wave Kontrollera panelens Z-Wave-moduldrift 
1) Starta om panelen och upprepa testet. 
2) Masteråterställ och upprepa testet 

Sirener 
Kontrollera att panelens siren fungerar korrekt 
(inbrottstjänst, hjälp, brand & CO). 

1) Bekräfta att sirenen är ansluten. 

 



 

 

LAGLIGT 
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LAGLIGT 

VIKTIGT 

Viktiga varningar och information finns 
på panelens baksida. 



 

QOLSYS KONFIDENTIELLT OCH PROPRIETÄRT 
SIDA 173 AV 204 

LAGLIGT 

UL-/cUL-BRAND- OCH INBROTTSLARMSINSTALLATIONER 

Den här produkten har testats och funnits uppfylla följande standarder:  UL1023-inbrottslarmssystemenheter för hemmet, UL985-
brandlarmssystemenheter för hemmet, ULC-S545-Styrenheter för brandlarmssystem för hemmet och ULC-S304-säkerhetsnivå I 
Styrenheter, tillbehör och mottagande av utrustning för intrångslarmsystem. För ULC-installationer se standarden för installation av 
brandvarningssystem för hemmet, CAN/ULC-S540: 
 

- Använd endast den kompatibla nätadaptern som nämns i den här manualen. 24-timmars standby-strömförsörjning måste 
tillhandahållas för brandapplikationer och 4-timmars för endast inbrottsapplikationer (AC-fel måste överföras till SRC inom 60 
minuter). 

- Panelen prioriterar signaler som följer: Brand, CO, inbrott, panik, hjälp och sedan översvämning. 
- Använd minst en kompatibel rökdetektor för brandinstallationer. 
- Ingångsfördröjningen får inte överstiga 45 sekunder (UL) och 180 sekunder (ULC-säkerhetsnivå 1). 
- Utgångsfördröjningen får inte överstiga 120 sekunder (UL). 
- Kontrollpanelen har stöd för Temporal 3-mönster för brandlarmsavisering. 
- Testöverföringscykeln ska ställas in på 7 dagars överföring för brandlarmsapplikationer för hemmet, eller 30 dagar för endast 

inbrottslarmsapplikationer. 
- Om trådlös repeater krävs för användning med en RF-rökdetektor eller CO-detektorer måste två repeaters installeras för att täcka 

VARJE rökdetektor och/eller VARJE CO-detektor. 
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LAGLIGT 

UL-/cUL-BRAND- OCH INBROTTSLARMSINSTALLATIONER 

Obs!  För ULC-brandlarm och inbrottslarm (ULC-S304 Level I) i hemmet ställ in på daglig testöverföring, det trådlösa övervakningsfönstret 
ska ställas in på 4 timmar för UL-/ULC-installationer för brandlarm i hemmet. Det trådlösa övervakningsfönstret ska ställas in på 24 
timmar för installationer av endast inbrottslarm i hemmet. RF-blockeringsdetektering ska aktiveras. 
För UL 985, 6 utgåvan. För kompatibla installationer som även använder WiFi-anslutning, se till att nätverksutrustning, som hubbar, 
switchar, routrar, servrar, modem etc. har en kontinuerlig reservströmförsörjning (UPS), standby-batteri eller styrenhet som klarar 24 
timmar.  
 
Obs!  För UL- brand- och inbrottslarmsapplikationer i hemmet krävs UL-listade sirenmodeller PG9901 eller PG9911 för att tillhandahålla 
lokal avisering om brand- eller inbrottslarm. Den integrala ljudenheten är avsedd för komplettering endast. Högst två dotterradiokort 
(PowerG, SRF319, SRF345, SRF433 [DSC eller AT&T] och Zigbee) får användas på de tillgängliga platserna. 
 
Obs!  SRF345-, SRF433- och SRF433 AT&T-kort tillsammans med kompatibla enheter är UL-/cUL-listade endast för användning i brand- 
och inbrottslarmsapplikationer i hemmet (ULC-S304 säkerhetsnivå I). 



 

 

LAGLIGT 

KOMMERSIELLA UL-INBROTTSAPPLIKATIONER 

Den här produkten har testats och funnits uppfylla följande standarder:  UL2610-inbrottslarmsenheter för centralstation och ULC-S304-
styrenheter, tillbehör och mottagande av utrustning för inbrottslarmsystem, säkerhetsnivåer I–II. 

Prenumerantstyrenheten tillhandahåller anslutning skyddat kablage, ledare och don i enlighet med Standard for Installation and 
Classification of Burglar and Holdup Alarm Systems, UL 681 i USA och i enlighet med ULC-S301, CSA C22.1, Canadian Electrical Code, del 
I, Safety Standard for Electrical Installations och ULC-S302-standarden för installation, inspektion och testning av inbrottslarmsystem i 
Kanada. 

Obs!  Produkten är inte avsedd för installation utomhus eller utanför skyddade lokaler. 

Produkten är UL/ULC-listad under följande kategorier:  AMCE/AMCX7-larmenheter för centralstation, UTOU/UTOU7-styrenheter och 
tillbehör, hemsystem typ NBSX/NBSX7-inbrottslarmsystemenheter för hemmet. Zigbee-kort får inte installeras. Ytterligare information 
om den här produktens listningar finns på den officiella listningsguiden som publiceras på UL:s webbplats (www.ul.com) under 
onlinekatalogavsnittet. 

Programmering: 
Anteckningarna i installationsmanualen beskriver systemkonfigurationerna för UL-/uLC-listade installationer ska implementeras. RF-
blockeringsdetektering ska aktiveras. Panelsirenen är avsedd för komplementär användning. 

Använd endast PowerG-sensor som är listade i "PowerG-sensorer som stöds" i den här installationsguiden för kommersiella UL-/ULC-
inbrottslarmsinstallationer. Kräver aktivering av en giltig användarkod för tillkoppling. 
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UL2610-centralstation med standard- eller krypterad linjesäkerhetstjänst och ULC-S304 säkerhetsnivå I-II/A3 aktiv kommunikationskanal: 

- Installationen måste använda den integrala mobila kommunikatorn som skickar händelser via mobildatanätverk till den kompatibla 
Sur-Gard System I/II/III/IV/5-mottagaren. 

- Övervakningsfönstret för kommunikationsvägen anges som 180 sekunder med 90 sekunders puls och detekteringen inträffar inom 3 
minuter. Panelen använder krypterad linjesäkerhet AES256. NIST-certifikat A1554. 

- Det trådlösa övervakningsfönstret ska aktiveras och ställas in på 4 timmar. 
- Bekräftelse av Öppen/stängd ska aktiveras 
- För ULC-S304-kompatibla installationer som även använder WiFi-anslutning, se till att nätverksutrustning, som hubbar, switchar, 

routrar, servrar, modem etc. har en kontinuerlig reservströmförsörjning (UPS), standby-batteri eller styrenhet som klarar 24 timmar. 
- Ingångsfördröjningen får inte överstiga 60 sekunder (UL) och 60 sekunder (ULC-säkerhetsnivå II). 
- Utgångsfördröjningen får inte överstiga 60 sekunder (UL) och 45 sekunder (ULC-säkerhetsnivå II). 

Obs!  För UL-certifierade kommersiella inbrottslarmsapplikationer för centralstation tillhandahåller IQ Panel 4 en bekräftelsesignal till 
användargränssnittet för att bekräfta att en normal stängningssignal har mottagits efter att systemet har tillkopplats. Enheten avger en 
hörbar och visuell indikation när den tar mot bekräftelsesignalen som skickas från övervakningsstationens kompatibla mottagare.  "Panel – 
Tillkopplingskvittens från larmcentralen har bekräftats" 

KOMMERSIELLA UL-INBROTTSAPPLIKATIONER fortsätter … 



 

 

LAGLIGT 

Skydd av styrenhet: 
Den lokala styrenheten och den lokala nätadaptern måste vara skyddade på ett av följande sätt: 

- Styrenheten och enheter med hörbara larm måste installeras i ett skyddad område som är tillkopplat 24 timmar om dygnet. 
- Varje område måste tillkoppla området som skyddar styrenheten och nätadaptern till enheten med det hörbara larmet. Detta kan kräva 

duplicerat skydd som tillkopplas av varje område. Åtkomst till det här området, utan att larm utlöses, kräver att alla områden frånkopplas. 
- I alla de fall som beskrivs ovan måste det skyddade området för styrenheter programmeras som ej förbikopplingsbara 

För installationer som använder paketväxlade (nätverk) kommunikationer som mobil/WiFi ska följande rekommendationer följas: 
- Välj de internetleverantörer som använder redundanta servrar/system och reservströmförsörjning. 
- Routrar ska ha brandväggar aktiverade och metoder för att identifiera och skydda mot överbelastningsattacker ("spoofing"). 
- För kommersiella UL-inbrottsapplikationer ska kommunikationsavbrott med övervakningsstationen hanteras som ett larmtillstånd av 

personalen som ansvarar för övervakningsstationen när inbrottslarmet är tillkopplat, och som ett feltillstånd är systemet är frånkopplat. 
Gränssnittsutrustning i paketväxlande datanätverk (PSDN) som tillverkats av annan part än inbrottslarmets tillverkare och som inte 
tillhandahållits med inbrottslarmssystemet och/eller inte krävs för behandling av signalerna, ska utvärderas mot de gällande kraven i 
Standard for Information Technology Equipment – Safety – del 1:  Allmänna krav, UL 60950-1 eller Standard for Audio/ Video, Information 
and Communication Technology Equipment – del 1:  Säkerhetskrav, UL 62368-1, som kommunikationsutrustning. 
Nätverksgränssnittsenheter som lägger till värde eller manipulerar det ursprungliga datapaketet ,som t.ex. att ända överföringsformat, lägga 
till kryptering eller liknande, ska efterleva de gällande kraven enligt den här standarden. 

KOMMERSIELLA UL-INBROTTSAPPLIKATIONER fortsätter … 
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Användarinformation: 
- Installatören bör rådge användaren och göra anteckningar i användarmanualen. 
- Organisationsnamn och telefonnummer 
- Den programmerade ut- och ingångstiden 
- Instruktioner för att testa systemet varje vecka 
- Observera att installatörskoden kan varken tillkoppla eller frånkoppla systemet 
- Installatören bör varna användaren om att inte lämna ut systeminformation (koder, förbikopplingsmetoder, etc.) till tillfälliga 

användare (t.ex. servicepersonal) och att endast lämna ut koder som upphör att gälla inom 24 timmar 
- Identifiera tillstånd som kan förväntas utlösa falskt larm eller nedsatt funktion i produkten/produkterna:  tillkoppla systemet utan att 

ta hänsyn till utgångsfördröjning, gå in i de skyddade lokalerna utan att ta hänsyn till ingångsfördröjning för att koppla från larmet 
kan orsaka falskt larm. 

KOMMERSIELLA UL-INBROTTSAPPLIKATIONER fortsätter … 
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LAGLIGT 

FCC OCH ISED KANADA FÖRSÄKRAN OM EFTERLEVNAD 

Den här digitala klass [B]-apparaten uppfyller alla krav i den kanadensiska förordningen Interference-Causing Equipement. 
Cet appareil numérique de la classe [B] respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilleur du Canada. 
 
VIKTIGT!  Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Qolsys In. kan innebära att användarens rätt att använda 
utrustningen dras in. 
 
VARNING!  Utrustningen efterlever gränserna för strålningsexponering i okontrollerade miljöer. Antennen som används för de här 
överföringarna måste installeras med ett avstånd på minst 27 cm från alla personer och får inte placeras tillsammans med eller användas 
tillsammans med andra antenner eller sändare. 
Enheten efterlever del 15 av FFC-reglerna. Användningen av enheten lyder under följande två villkor:  (1) den här enheten får inte orsaka 
skadlig störning och (2) den här enheten måste godkänna alla störningar som mottas, däribland störningar som kan orsaka oönskad 
funktion. 
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Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla begränsningarna för digitala klass B-enheter, i enlighet med del 15 i FCC-
reglerna. Dessa gränser har fastställts för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. Utrustningen genererar, 
använder och kan avge strålning av RF-energi, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, och kan då orsaka 
skadliga störningar i radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störning inte uppstår i en viss installation. Om den här 
utrustningen skulle orsaka skadlig störning i radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå på/av utrustningen, uppmanas 
användaren att försöka korrigera störningen genom att använda en eller flera av följande metoder. 
 

- Dirigera om eller flytta på mottagarantennen. 
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 
- Ansluta utrustningen till en strömkälla på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till. 
- Rådgöra med återförsäljaren eller en kompetent radio-/tv-tekniker. 

FCC & ISED CANADA COMPLIANCE STATEMENT fortsätter … 
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Déclaration d’exposition aux radiations: 
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. 
Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 27 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps. 
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est 
autorisée aux deux conditions suivantes: 

1. l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
2. l’utlisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre 
le fonctionnement. 
3. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

 
Cet appareil est conforme à la norme RSS-247 d’Industrie Canada. L’opération est soumise à la condition que cet appareil ne provoque 
aucune interférence nuisible. 
Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, 
exception faites des radios intégrées qui ont été testées. 

FCC & ISED CANADA COMPLIANCE STATEMENT fortsätter … 



 

 

LAGLIGT 

CE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
Denna produkt är i enlighet med direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30 / EU, lågspänningsdirektivet 2014/35 / EU 

och RoHS3-direktivet (EU) 2015/863. 

Produkten är märkt med CE-märket som bevis på överensstämmelse med ovannämnda europeiska direktiv. En CE-försäkran om 

överensstämmelse (DoC) för denna produkt kan också hittas på www.qolsys.com 

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse Härmed förklarar Qolsys Inc. att typen av radioutrustning överensstämmer med 

direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överenstämmelse finns på följande internetadress:  

www.qolsys.com 

Frekvensband Maxeffekt Frekvensband Maxeffekt 

868,0–868,6 MHz 15 mW 868,7–869,2 MHz 15 mW 

WiFi 2402–2480,5 MHz 2,1 mW WiFi 2412–2462,5 MHz 219,3 mW 

WiFi 5108–5240 MHz 66,7 mW WiFi 5260–5320 MHz 67,1 mW 

WiFi 5500–5700 MHz 69,8 mW WiFi 5745–5825 MHz 66,2 mW 

BLE 2402–2480 MHz 6,3 mW UMTS I/LTE B1 2100 MHz 0,25 W 

UMTS VIII/LTE B8 900 MHz 0,25 W LTE B20 700 MHz 0,25 W 

Europeisk kontaktpunkt:  Tyco Safety Products, Voltaweg 20,6101 XK Echt, Netherlands. 

Kontaktpunkt i Storbritannien:  Tyco Security Products, Unit 1, 3 & 4, Letchworth Industrial Estate, Works Road, Letchworth 

Garden City, Hertfordshire SG6 1FF 

CE FÖRSÄKRAN OM EFTERLEVNAD 

http://www.qolsys.com/
http://www.qolsys.com/


 

 

LAGLIGT 

EUROPEISK EN50131 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (Endast för de produkter som är märkta EN50131-kompatibla) 
IQ Panel 4 har certifierats av Telefication/Kiwa för installation med EN50131 upp till klass 2, klass I och uppfyller kraven för klass 2-, klass 
I-utrustning enligt standarderna:  EN50131-1:2006+A1:2009+ A2:2017+A3:2020, EN50131-3:2009, EN50131-4: 2019, EN50131-10: 
2014, EN50131-6:2017 Type A, EN50136-1:2012, EN50136-2:2013 ATS-kategori SP2, SP4, DP1, DP3. 

För EN50131-kompatibla installationer, med larmkontrollpanelen IQ Panel 4, får endast inbrottslarmsdelen av larmsystemet aktiveras. 
För EN50131-kompatibla installationer måste följande funktioner avaktiveras: 
- Brandlarm 
- CO-larm 
- Tilläggsfunktioner för larm (medicinska) 

PowerG-perifera enheter har tvåvägskommunikationsfunktioner, vilket ger ytterligare fördelar enligt beskrivningen i den tekniska 
broschyren. Denna funktionalitet har inte testats för att uppfylla respektive tekniska krav och bör därför beaktas utanför produktens 
certifiering. 

CE FÖRSÄKRAN OM EFTERLEVNAD 



 

 

LAGLIGT 

Aktivera inställningen för ”EN klass 2” 
Genom att aktivera inställningen “EN grad 2” kommer följande parametrar att ändras automatiskt. 
- Anmälningsförfarande (EU) - Följer inträdesförfaranden och förseningar av larmöverföring enligt EN 50131-1-standarder avsnitt 8.38 

- Aktiverar aktivering av protestfunktion när problemförhållandena finns. Användaren måste åsidosätta eventuella problem för att aktivera systemet. 
- Problemförhållanden kommer att finnas kvar tills en användare har bekräftat dem. 
- Felsignaler utvidgas till att omfatta felindikationer som krävs enligt EN 50131-1 avsnitt 8.5.2 

- Skärmen låses automatiskt 30 sekunder efter att systemet har avaktiverats. 
- EU-händelse historik buffert - Hittas i de grundläggande inställningsmenyerna och EU-händelser kommer att spela in obligatoriska historikhändelser som anges i 

EN 50131-1 avsnitt 8.10 

- Aktiverar “Antal EU-händelser swingernedstängning” - inställning för att ändra räkningen till 3 händelser som är tillåtna för varje enskild händelse under en 
aktiveringscykel 

- Inställningen “Automatisk förbikoppling” är inte tillgänglig 

- Panelen tillåter 5 felaktiga användarkodförsök och låser sedan åtkomst i 90 sekunder 
Installatören måste vara ansvarig för att ställa in resten av följande parametrar för att kunna uppfylla EN 50131-1: 
- Aktivera "Skärmlås" -inställningar 

- Ställ in ”Förlust av övervakningssignaler för PowerG-icke-nödgivare” till 20 minuter 
- Ställ in ”Normal ingångsfördröjning” till maximalt 45 sekunder 
- Ställ in Timeout för problemfel till 3 minuter 

- Aktivera “PowerG RF Jam” EN 30/60 
- Ställ in ”Uppringningsfördröjning” måste vara 30 sekunder 
- Avaktivera “LED-indikator” 

- Avaktivera "Brandpanik" och "Hjälp Panik" 
- Aktivera 6-siffriga åtkomstkoder 
- Röstprompter måste avaktiveras för säkerhetssensorerna för att installationen ska uppfylla CE-kraven. 
Användaren måste aktivera “Återförsäljare eller installatörsåtkomst kräver användartillstånd 

CE FÖRSÄKRAN OM EFTERLEVNAD fortsätter… 



 

 

LAGLIGT 

Anmärkningar för EN50136-1: Installationer som uppfyller 2012: 
IQ Panel 4 har en integral kommunikator som använder Qolsys egenutvecklade seriella gränssnitt. Kommunikatorkretsarna arbetar i pass-mode och 
bekräftar larmet till den kompatibla kontrollpanelen efter att en bekräftelse har mottagits från den kompatibla larmmottagaren. 

De integrala IQ Panel 4-kommunikatörerna är kompatibla med följande mottagare:  Sur-Gard System I-IP-mottagare, version 1.41+. Sur-Gard System II-
mottagare, version 2.14+, Sur-Gard SG-DRL3-IP, version 2.36+ (för Sur-Gard System III Receiver), Sur-Gard SG-DRL4-IP version 1.29+ (för Sur-Gard System 
IV Receiver) och Sur-Gard SGDRL5-IP version 1.04+ (för Sur-Gard System 5-mottagare). 

1. Den integrala IQ Panel 4-kommunikatorn övervakas av kontrollpanelen och programmeras via programmeringsmenyn tillgänglig från 
webbplatsportalen. 

2. HSPA 3G / LTE-cellvägen är immun mot ledda och utstrålade RF-fält med nivåer upp till 10V / m som testats enligt EN50130-4-standarden. 
3. Den integrala IQ Panel 4-kommunikator överensstämmer med utstrålade utsläppsnivåer för utrustning av klass B enligt standarder EN61000-6-3 / 

EN55032 / CISPR32. 
4. Den integrala kommunikatorn i IQ Panel har en mobil kommunikationsväg som använder offentliga 900/1800/2100-mobilnätverk och en Wi-Fi 

2,4/5 GHz-kommunikationsväg. Den kan använda den ena, den mobila kommunikationsvägen (SP2 eller SP4) eller båda i reservkonfiguration (DP1 eller 
DP4 genom att använda den mobila kommunikationsvägen som primär och WiFi som reserv). 

5. Den integrala IQ Panel 4-kommunikatorn använde AES128-krypteringsalgoritmen för kommunikation med kompatibla mottagare. AES 128-kryptering 
av datakommunikation säkerställer substitution och informationssäkerhet. 

6. Den integrala IQ Panel 4-kommunikatorn har testats för efterlevnad i samband med följande tillämpliga standarder:  EN50136-1:2012+A2:2018, 
EN50136-2:2013, EN50131-10:2014, ATS-konfiguration:  SP2, SP4 och DP1, DP3. 

För EN50131–1:2006/A1:2009/A2:2017/A3:2020-kompatibla installationer ska följande programmeringsalternativ anges enligt beskrivning:  
Testöverföringsintervall ska anges till 24 timmar för SP2- och DP1-konfiguration. Övervakning ska anges till 180 sekunder för SP4- och DP3-
konfigurationer. Den integrala kommunikatorn i IQ Panel 4 har certifierats av Telefication i enlighet med EN50131-1:2006/A1:2009/A2:2017/A3:2020, 
EN50131-10:2014-kraven för klass 2, klass I och EN50136-2:2013-konfiguration:  SP2, SP4, DP1 och DP3. 

CE FÖRSÄKRAN OM EFTERLEVNAD fortsätter… 
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PD6662 FÖRSÄKRAN OM EFTERLEVNAD (Endast för produkter som används i installationer i Storbritannien) 

IQ Panel 4 lämpar sig för användning i system som installerats för att efterleva PD6662:2017 (med aviseringsalternativen: A, B, C, D eller F) för 
säkerhetsklass 2 och miljöklass I. BS8243:2010 + A1:2014, där Alternativ: 

A. betecknar användning av 2 fjärrstyrda sirener och en SP2-envägskommunikator 
B. betecknar användning av en självförsörjande siren (t.ex. PG8901/PG8911) och en SP2-envägskommunikator (24-timmars övervakning, använd 
endast mobil) 
C. betecknar användning av DPI- tvåvägskommunikator (24-timmars övervakning, använd mobil och WiFi), användning av sirener är valfritt 
D. betecknar användning av SP4- envägskommunikator (180 sekunders övervakning, använd endast mobil), användning av sirener är valfritt 
F. betecknar användning av DP-tvåvägskommunikator (180 sekunders övervakning, använd mobil och WiFi), användning av sirener är valfritt. 

STORBRITANNIEN FÖRSÄKRAN OM EFTERLEVNAD 
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LAGLIGT 

Återvinning och avyttrande 
 

Avyttra i enlighet med gällande lagstiftning. Produkten får inte avyttras med hushållssoporna. Ta produkten till 
återvinningsstationen i ditt område för säker avyttring eller återvinn den i enlighet med nationella (dvs. USA, Kanada, 
Europa, Mexiko etc.), regionala och lokala föreskrifter och lagar. Genom att göra detta bidrar du till att värna om 
naturresurser, miljön och mänsklig hälsa. 

YTTERLIGARE JURIDISKA ANVISNINGAR 
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SPECIFIKATIONER – NORDAMERIKA 

Artiklar Parametrar IQ Panel 4 

Platform Android OS Android 9 

LCD Display Storlek 17,8 cm LCD (7 tum) 

 Upplösning 1280 x 800 pixlar 

 Ljusstyrka 300 cd/m2 

 RGB-färg 24-bitars, 16,9 miljoner färger 

Processor 8 kärnor Qualcomm SnapDragon 8-kärnor SOM (System On a Module) med 16 GB NAND Flash-minne 

Pekskärm Typ Kapacitivt glas multi-touch 

Användarkoder Upp till 242 Rollbaserad (återförsäljare, installatör, master, användare, gäst, tvång) 

Nätverk WiFi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac tvåbands 2,4/5 GHz – däribland inbyggd routerfunktion 

 Mobil LTE CAT4 (band 2/25, 4/66, 5/26, 7, 12/17, 13, 14 (ej First Net) 

Z-Wave Plus 700 Upp till 167 enheter totalt 167 enheter (80 lampor, 20 lås, 40 termostater, 21 andra, 6 garagedörrar) 

PowerG 
Upp till 128 enheter 

915 MHz, lång räckvidd, säker krypterad trådlös tvåvägs- 

RF-säkerhet Beroende på modell. Antingen S-Line-krypterad 319,5 MHz, 345 MHz eller 433 MHz 

Bluetooth Frånkoppling, ljudströmning Qualcomm Bluetooth lågenergi (BLE) 4.2 

Flashminne Intern lagring 16GB NAND Flash 
 



 

 

Artiklar Parametrar IQ Panel 4 

LED-lampa Status LED Grön (frånkopplad), röd (tillkopplat), trefärgad RGB LED 

Högtalare/siren 4 W x 4 QuadSound 4 framåtriktade, 4 watts högtalare och 85 dB-siren 

Kamera Front Kamera 8 MP vidvinkelkamera med 120° synfält, fast brännvidd med FlexTilt-justering 

Mikrofon MEM-mikrofoner x 3 3 MEM-mikrofoner (micro electro mechanical system) med ekoeliminering 

Manipulation Manipulationsomkopplare Dubbel omkopplare för manipulation av panel och vägg med fjäderfrikopplare 

Batteri Typ 18650 Litiumjonbatteri 3 000  mAh. Ningbo Veken Battery Co., Ltd, Model VT27 eller Icon Energy System Co. Ltd, Model 
IAN034NA 

Knappar Återställningsknapp Enkel knapp för väckning/sova, hård omstart och avbryt rensa skärmen 

Mekaniskt Dimensioner 155 mm x 191 mm x 26 mm (6.1” H x 7,5” B x 1” D ) 

Strömförsörjning AC / DC Extern Plug-in Adapter Output:  7 V DC (⎓) 1000 mA CC eller 7 V DC (⎓) 1,5 A CC, Ingångsspänning 100–240 V AC 50/60 Hz. Adapter 
utvärderat vid 120 V AC för UL/cUL 

Montering Bakplatta 
SmartMount-väggmontering medföljer. SmartMount-bordsstativ eller SmartMount IQ Base-bordsstativ med inbyggd 
subwoofer som säljs separat. 

Certifiering UL/ULC 
UL-/ULC-brand- och inbrottslarmsapplikationer  för hemmet och kommersiell UL/ULC-styrenhet för inbrottslarm. 
Kompatibel med standarderna:  UL985, UL1023, UL2610, ULC-S545, ULC-S304 

 FCC 2AAJXQS-IQP4 (kan innehålla ytterligare moduler med separata FCC ID:n) 

 IC 11205A-QSIQP4 (kan innehålla ytterligare moduler med separata IC ID:er) 

 NOM, IFETEL Certificado No.:  Reserverad 

Temperatur Drift 0 till 49C, upp till 93 % relativ fuktighet, inomhus, använd endast på torra kända platser 

 Lagring -20 till 50C 

 

SPECIFIKATIONER – NORDAMERIKA 
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STÖD FÖR 319 MHz S-LINE-SENSORER 

Detektortyp Modell 

IQ Door/Window-S QS1133-840UL, (UL-listad M/N:  60-362N-10-319.5), QS1135-840, QS1136-840, 
QS1137-840 

IQ Motion-S QS1230-840UL, (UL-listad M/N:  60-639-95R), QS1231-840 

IQ Glass-S QS1431-840UL, (UL-listad M/N:  IQ Glass-S) 

IQ Smoke QS5110-840UL 

IQ CO QS5210-840UL 

Fjärrkontroll QS1331-840 

Lutningssensor QS1131-840 

Översvämningssensorens QS5536-840 

Temperatursensor QS5535-840 

IQ Hardwire 16-F QS7133-840UL 

 

OBS!  UL indikerar att enheten har certifierats enligt UL-standarder. De här enheterna är inte lämpliga för kommersiella UL-inbrottslarmsapplikationer. 
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Detektortyp Modell 

Dörr-/fönsterkontakt 5816WMWHUL RB (NO ULC) 

Dörr-/fönsterkontakt 5815UL RB 

Rörelsedetektor 5800PIR-COMUL RB 

Rörelsedetektor 5898UL RB 

Rörelsedetektor 5800PIRUL RB 

Glaskrossdetektor 5853UL RB 

Rökdetektor 5806W3UL RF (NO ULC) 

Rökdetektor 5808W3UL RF 

Rök-/CO-detektor 5800COMBOUL RF 

CO-DETEKTOR 5800COUL RF 

CO-DETEKTOR GG-CO8345 (2GIG-CO8-345)UL RF (NO ULC) 

STÖD FÖR 345 MHz SENSORER 

OBS!  Använd endast UL-/ULC-listade enheter för UL-/ULC-certifierade installationer. 
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Detektortyp Modell 

Dörr-/fönstersensor WS4945NAUL RB 

Rörelsedetektor WS4904PUL RB 

Rörelsedetektor WLS914-433UL RB 

Glaskrossensor WLS912L-433UL RB 

Shocksensor EV-DW4927SSUL RB 

Rökdetektor WS4936UL RF 

Kolmonoxiddetektor WS4933UL RF 

Fjärrkontroll, 2 knappar WS4949UL RB 

Fjärrkontroll, 4 knappar WS4939UL RB 

Hjälpkonsolknapp WS4938UL RB 

Trådlös repeater WS4920UL RF/RB 

STÖD FÖR 433 MHz (SRF433 DSC) SENSORER 

OBS!  Använd endast UL-/ULC-listade enheter för UL-/ULC-certifierade installationer. 
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Detektortyp Modell 

Dörr/fönster SW-ATT-V2UL 

Infälld dörr-/fönsterkontakt SW-ATT-RDWUL 

PIR-rörelsedetektor SW-ATT-PIRUL 

Glaskrossdetektor SW-ATT-GBUL 

Rökdetektor SW-ATT-SMKTUL 

Trådlös CO-detektor SW-ATT-COUL 

Fjärrkontroll SW-ATT-FOB 

Repeater/signalförstärkare SW-ATT-RPTR4UL 

PowerG ingång/utgångsmodul SW-ATT-TAKRFUL 

 

STÖD FÖR 433 MHz (SRF433 AT&T Digital Life) SENSORER 

OBS!  UL indikerar att enheten har certifierats enligt UL-standarder. De här enheterna är endast avsedda för användning med UL-brand- och 
inbrottslarmsapplikationer i hemmet och lämpar sig inte för kommersiella UL-inbrottslarmsapplikationer. IQ Panel 4 ska använda säkerhets-RF 
modemradiokortsmodellen SRF-433AT&T (Digital Life-protokoll). 
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Detektortyp Modell 

Dörr/fönster PG9945UL RF/CB, PG9307UL RB, PG9309, PG9312UL CB 

Shocksensor (dörr/fönster) PG9935UL CB 

Dual Tech-rörelsedetektor (PIR + mikrovåg) PG9984(P)UL CB 

Glaskrossdetektor PG9922UL CB 

Värmedetektor PG9936HUL RF 

Fjärrkontroll PG9929, PG9939, PG9949, PG9938UL CB 

Rörelsedetektor för utomhusbruk PG9902, PG9974(P), PG9994(P)UL CB 

PIR-rörelsedetektor PG9904(P), PG9914, PG9924, PG9862, PG9872UL CB 

PIR-rörelsedetektor med kamera PG9934(P), PG9944UL CB 

Sirener PG9901UL RF/RB, PG9911UL RF/RB 

Rök-/värmedetektor PG9936UL RF 

Trådlös CO-detektor PG9933UL RF 

Trådlös repeater PG9920UL CB 

Skjutdörrs-/fönsterkontakt PG9303UL CB, PG9975UL RB 

PowerG Wired to Wireless-omkopplare (övervakningsfönstret måste ställas in på 
200 sekunder vid användning med brand- och eller CO-enheter) 

PG9HRDW8, PG9WLSHW8UL RFB CB 

 

STÖD FÖR POWER-G-SENSORER – NORDAMERIKA 

OBS!  Endast PowerG-sensorer som är märkta med UL CB i tabellen ovan får användas i installationer listade som UL-/ULC-inbrottslarm för hemmet och kommersiell användning (UL2610/ULC-
S304 säkerhetsnivå I–II). Enheter som är märkta med UL RB i tabellen ovan får endast användas i installationer listade som UL-/ULC-inbrottslarm för hemmet och kommersiell användning 
(UL1023/ULC-S304 säkerhetsnivå I). Enheter som är märkta med UL RF i tabellen ovan får användas i installationer listade som UL-/ULC-brandlarm för hemmet (UL985/ULC-S545 säkerhetsnivå I). 
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Detektortyp Modell 

Repeater RP-600 ME PG2UL RF 

Rökdetektor SMD-429 ME PG2UL RF 

Värmedetektor SMD-429 HEAT PG2, HTD-432 ME PG2UL RF 

Detektortyp Modell 

Dörr/fönster SZ-DWS08UL 

Komb. rök/värme/CO CMB-937UL 

 

STÖD FÖR ZIGBEE-SENSORER 

OBS!  UL indikerar -Använd endast UL-/ULC-listade enheter för UL-/ULC-certifierade installationer (Endast UL-/ULC-brand- och inbrottslarmsapplikationer. 
Ej utvärderad för kommersiella UL-/ULC-inbrottslarmsapplikationer. 

STÖD FÖR 868 MHz POWER-G-SENSORER – UAE 

OBS! UL indikerar Endast PowerG-sensorer märkta med UL RF i listan ovan är UL-listade och får användas i listade UL-brandlarmsinstallationer för hemmet 
(UL985). De här enheterna får endast användas tillsammans med den kompatibla kontrollpanelmodellen IQPanel4 ME som inkluderar Bukhoor-läge. Modellen 
IQPanel4 ME har PowerG-modemradiokort som använder 868 MHz. De här produkterna används för applikationer i UAE. Model IQPanel4 ME är UL-listad 
under standarden UL985 (UTOW). 



 

 

SPECIFIKATIONER – EUROPA OCH STORBRITANNIEN 

Artiklar Parametrar IQ Panel 4 

Platform Android OS Android 9 

LCD Display Storlek 17,8 cm LCD (7 tum) 

 Upplösning 1280 x 800 pixlar 

 Ljusstyrka 300 cd/m2 

 RGB-färg 24-bitars, 16,9 miljoner färger 

Processor 8 kärnor Qualcomm SnapDragon 8-kärnor SOM (System On a Module) med 16 GB NAND Flash-minne 

Pekskärm Typ Kapacitivt glas multi-touch 

Användarkoder* Upp till 242 
Rollbaserad (återförsäljare, installatör, master, användare, gäst, tvång) För EN50131-certifierade installationer, använd 
endast 6-siffriga koder, upp till 999,998 kodkombinationer tillgängliga. Otillåtna koder är 000000 och 000001 

Nätverk WiFi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac tvåbands 2,4/5 GHz – däribland inbyggd routerfunktion 

 Mobil LTE CAT4 (Band 1, 3, 7, 20, 28A, 28B) 

Z-Wave Plus 700 Upp till 167 enheter totalt 167 enheter (80 lampor, 20 lås, 40 termostater, 21 andra, 6 garagedörrar) 

PowerG 
Upp till 128 enheter 

868 MHz, lång räckvidd, säker krypterad trådlös tvåvägs- 

Säkerhet RF Beroende på modell. S-Line-krypterad 433 MHz (endast Island) 

Bluetooth Frånkoppling, ljudströmning Qualcomm Bluetooth lågenergi (BLE) 4.2 

Flashminne Intern lagring 16GB NAND Flash 

LED-lampa Status LED Grön (frånkopplad), röd (tillkopplat), trefärgad RGB LED. Obs!  Ej aktiverad för EN50131-certifierade system 

Högtalare/siren 4 W x 4 QuadSound 4 framåtriktade, 4 watts högtalare och 85 dB-siren. Typ Z per EN50131-4: intern, självförsörjande 

Kamera Front Kamera 8 MP vidvinkelkamera med 120° synfält, fast brännvidd med FlexTilt-justering 
 

*Observera:  Användargränssnittet är avaktiverat under 90 sekunder efter att 5 ogiltiga kodinmatningar har gjorts. 
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Artiklar Parametrar IQ Panel 4 

Mikrofon MEM-mikrofoner x 3 3 MEM-mikrofoner (micro electro mechanical system) med ekoeliminering 

Manipulation Manipulationsomkopplare Dubbel omkopplare för manipulation av panel och vägg med fjäderfrikopplare 

Batteri Typ 18650 Litiumjon 3,7 V/3 Ah. Ningbo Veken Battery Co., Ltd, modell VT27 eller Icon Energy System Co. Ltd, modell 
IAN034NA. Låg batteritröskel:  3,6 V och 10 % indikation för batterikapacitet 

Knappar Återställningsknapp Enkel knapp för väckning/sova, hård omstart och avbryt rensa skärmen 

Mekaniskt 
Dimensioner 155 mm x 191 mm x 26 mm (6.1” H x 7,5” B x 1” D ) 

Vikt Cirka 1,3 kg 

Strömförsörjning AC / DC Extern Plug-in Adapter 
Output:  7 V DC (⎓) 1500 mA CC, Inspänning 230 VAC -10%/+15%, 0,68A, 50 Hz (förr CE-/EN-certifierade system). 
Strömförbrukning under inställning & avsättning:  70mA; viloström:  285 mA; maxström i larmläge:  1070 mA. 
Kontrollpanelen och strömförsörjningen är endast lämpliga för installation i de skyddade lokalerna. 

Standby tid  24 h (Batteriladdningstid [upp till 80 % av kapaciteten]:  12 h. Batteriets energinivå i uppladdat tillstånd är 100 %. 

Montering Bakplatta 
SmartMount-väggmontering medföljer. SmartMount-bordsstativ eller SmartMount IQ Base-bordsstativ med inbyggd 
subwoofer som säljs separat. För EN 50131-system är endast väggmontering tillåten. 

Certifiering 
Europa CE och CertAlarm (EN klass 2):  Väntar, Danmark:  FP -- Reserverad; 

Finland:  FFFH:-- Reserverad; Norge:  FG – Reserverad; Sverige:  SBSC -- Reserverad 

Storbritannien UKCA:  Väntar. PD 6662 och BS 8243:  Väntar 

Miljö  

Höjdnivå:  Min 0 m till Max 2000m 
Fuktighetsområde:  20% RH till 93% RH (icke-kondenserande) 
Driftens omgivningstemperatur:  Min -10°C till Max 40°C 
Omgivningstemperatur vid förvaring:  Min -20 °C till max 55 °C 
EN50130-5 Klass I - Vanlig plats inomhus 

 

SPECIFIKATIONER – EUROPA OCH STORBRITANNIEN 
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Detektortyp Modell 

Dörr/fönster PG8945 

Shocksensor (dörr/fönster) PG8935 

Dual Tech-rörelsedetektor (PIR + mikrovåg) PG8984(P) 

Glaskrossdetektor PG8922 

Värmedetektor PG8936H 

Fjärrkontroll 
PG8929, PG8938, PG8939, PG8949 Observera:  AES128-kryptering används, Över 
1.000.000 kombinationer av unika identifieringskoder tillgängliga 

Rörelsedetektor för utomhusbruk PG8944, PG8974(P), PG8994(P) 

PIR-rörelsedetektor PG8904(P), PG8914, PG8924, PG8934(P) 

PIR-rörelsedetektor med kamera PG8934(P), PG8944 

Sirener PG8901, PG8911 

Rökdetektor PG8936 

Trådlös CO-detektor PG8913 

Trådlös repeater PG8920 

Skjutdörrs-/fönsterkontakt PG8975 

PowerG Wired to Wireless-omkopplare PG8HRDW8, PG8WLSHW8 
 

STÖD FÖR POWER-G-SENSORER – EUROPA OCH STORBRITANNIEN 



 
 

QOLSYS KONFIDENTIELLT OCH PROPRIETÄRT 
SIDA 200 AV 204 

Detektortyp Modell 

Dörr-/fönstersensor WS4945NA 

Rörelsedetektor WS4904 

Rörelsedetektor WLS914-433 

Glaskrossensor WLS912L-433 

Shocksensor EV-DW4927SS 

Rökdetektor WS4936 

Kolmonoxiddetektor WS4933 

Fjärrkontroll, 2 knappar WS4949 

Fjärrkontroll, 4 knappar WS4939 

Hjälpkonsolknapp WS4938 

Trådlös repeater WS4920 
 

STÖD FÖR 433 MHz-SENSORER (ENDAST ISLAND – CE-MÄRKT) 



 

QOLSYS KONFIDENTIELLT OCH PROPRIETÄRT 
SIDA 201 AV 204 

SPECIFIKATIONER – LATINAMERIKA (EJ BRASILIEN, COSTA RICA) 

Artiklar Parametrar IQ Panel 4 

Platform Android OS Android 9 

LCD Display Storlek 17,8 cm LCD (7 tum) 

 Upplösning 1280 x 800 pixlar 

 Ljusstyrka 300 cd/m2 

 RGB-färg 24-bitars, 16,9 miljoner färger 

Processor 8 kärnor Qualcomm SnapDragon 8-kärnor SOM (System On a Module) med 16 GB NAND Flash-minne 

Pekskärm Typ Kapacitivt glas multi-touch 

Användarkoder Upp till 242 Rollbaserad (återförsäljare, installatör, master, användare, gäst, tvång) 

Nätverk WiFi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac tvåbands 2,4/5 GHz – däribland inbyggd routerfunktion 

 Mobil LTE CAT4 (band 2/25, 4/66, 5/26, 7, 12/17, 13, 14 (ej First Net) 

Z-Wave Plus 700 Upp till 167 enheter totalt 167 enheter (80 lampor, 20 lås, 40 termostater, 21 andra, 6 garagedörrar) 

PowerG 
Upp till 128 enheter 

915 MHz, lång räckvidd, säker krypterad trådlös tvåvägs- 

Säkerhet RF Beroende på modell. Antingen S-Line-krypterad 319,5 MHz, 345 MHz eller 433 MHz 

Bluetooth Frånkoppling, ljudströmning Qualcomm Bluetooth lågenergi (BLE) 4.2 

Flashminne Intern lagring 16GB NAND Flash 

LED-lampa Status LED Grön (frånkopplad), röd (tillkopplat), trefärgad RGB LED. Obs!  Ej aktiverad för EN50131-certifierade system 

Högtalare/siren 4 W x 4 QuadSound 4 framåtriktade, 4 watts högtalare och 85 dB-siren. 

Kamera Front Kamera 8 MP vidvinkelkamera med 120° synfält, fast brännvidd med FlexTilt-justering 
 



 

QOLSYS KONFIDENTIELLT OCH PROPRIETÄRT 
SIDA 202 AV 204 

Artiklar Parametrar IQ Panel 4 

Mikrofon MEM-mikrofoner x 3 3 MEM-mikrofoner (micro electro mechanical system) med ekoeliminering 

Manipulation Manipulationsomkopplare Dubbel omkopplare för manipulation av panel och vägg med fjäderfrikopplare 

Batteri Typ 18650 Litiumjonbatteri 3 000  mAh. Ningbo Veken Battery Co., Ltd, modell VT27 eller Icon Energy System Co. Ltd, modell 
IAN034NA. 

Knappar Återställningsknapp Enkel knapp för väckning/sova, hård omstart och avbryt rensa skärmen 

Mekaniskt Dimensioner 155 mm x 191 mm x 26 mm (6.1” H x 7,5” B x 1” D ) 

Strömförsörjning AC / DC Extern Plug-in Adapter Output:  7 V DC (⎓) 1000 mA CC eller 7 V DC (⎓) 1,5 A CC, Ingångsspänning 100–240 V AC 50/60 Hz. Adapter 
utvärderat vid 120 V AC för UL/cUL 

Montering Bakplatta 
SmartMount-väggmontering medföljer. SmartMount-bordsstativ eller SmartMount IQ Base-bordsstativ med inbyggd 
subwoofer som säljs separat. 

Certifiering 

Argentina 

Reserverad 
Chile 

Colombia 

Uruguay 

Temperatur 
Drift 0 till 49 °C, upp till 93 % relativ fuktighet, inomhus, använd endast på torra kända platser 

Lagring -20 till 50C 

 

SPECIFIKATIONER – LATINAMERIKA (EJ BRASILIEN, COSTA RICA) 



 
 

QOLSYS KONFIDENTIELLT OCH PROPRIETÄRT 
SIDA 203 AV 204 

  
Detektortyp Modell 

Dörr/fönster PG9945 , PG9307, PG9309, PG9312 

Dörr/fönster – Shocksensor PG9935 

Dual Tech-rörelsedetektor (PIR + mikrovåg) PG9984(P) 

Glaskrossdetektor PG9922 

Värmedetektor PG9936H 

Fjärrkontroll PG9929, PG9939, PG9949, PG9938 

Rörelsedetektor för utomhusbruk PG9902, PG9974(P), PG9994(P) 

PIR-rörelsedetektor PG9904(P), PG9914, PG9924, PG9862, PG9872 

PIR-rörelsedetektor med kamera PG9934(P), PG9944 

Sirener PG9901, PG9911 

Rökdetektor PG9936 

Trådlös CO-detektor PG9933 

Trådlös repeater PG9920 

Skjutdörrs-/fönsterkontakt PG9303, PG9975 

PowerG Wired to Wireless-omkopplare PG9HRDW8, PG9WLSHW8 
 

STÖD FÖR POWER-G-SENSORER – LATINAMERIKA 
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