
WES mobilt brann, evakuering og  
sikkerhetsløsning for byggeplasser

Installasjon- og brukerveiledning WES3
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Norgem AS er spesialister på brann & sikkerhetssystemer, 
med fokus å levere de beste løsningene markedet har å by 
på. Vi i Norgem AS har mange års erfaring innenfor våre 
fagområder og har produkter fra verdens fremste produsenter 
på sine områder.

Våre kjerneverdier er Solid – Trygg – Smart dette reflekteres 
i hvem vi er, hvordan vi er og hvordan dere som kunde skal oppleve 
oss. Vi skal trygge våre kunders verdier i form av å sikre Menneske, 
Miljø og Materielle verdier.

Vår styrke er solid kompetanse som er bygget opp over mange år i 
bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de 
oppgavene vi møter. Dette kombinert med produkter av høy kvalitet 
gir oss en unik mulighet til å tilføre våre kunder et positivt utbytte av 
et samarbeid.
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WES3+-enheter 
Alle WES3+-enheter har tre LED-indikatorer, i tillegg til to 
trykknapper merket med A og B. 

Alle enheter bør festes sikkert ved hjelp av de to integrer-
te monteringspunktene. Vi anbefaler at du benytter flate 
M4 x 50 mm skruer og veggplugger eller andre fester 
som er egnet for det spesifikke vegg-/talmateriale. 

Sabotasjebryteren på baksiden av hver enhet må være 
i kontakt med vegg eller tak for at enheten skal fungere 
riktig. 

Alle WES3+-enheter videresender alle WES3+-radiomel-
dinger for aktuell/relevant byggeplass. 

Melder 
Melder inkluderer et manuelt aktiveringspunkt for å akti-
vere alarmen med lyd og lys

Meldere bør festes ca. 1,4 meter over gulvet. 

Detektor – Varme 
Varmedetektorer slår alarmen automatisk på dersom 
temperaturen stiger over sikkerhetsnivået. Varmedetek-
torer er lydløse, men kommuniserer med meldere og 
basestasjoner for å slå på en hørbar alarm. Dersom en 
detektor har utløst alarmen, blinker den røde LED-indika-
toren i 30 minutter, eller til alarmen er nullstilt. 

Varmedetektorer bør festes i taket og vedlikeholdes 
jevnlig (se avsnittet om vedlikehold av varmedetektor). 
Dersom riktig vedlikehold ikke utføres, er det fare for 
funksjonsfeil, inkludert falske alarmer, som kan forstyrre 
driften på byggeplassen.

Detektor – Røyk 
Røykdetektorer er lydløse, men kommuniserer med mel-
dere automatisk for å utløse en alarm hvis røyk oppda-
ges. Dersom en detektor har utløst alarmen, blinker den 
røde LED-indikatoren i 30 minutter, eller til alarmen er 
nullstilt. 

Røykdetektorer bør festes i taket og må vedlikeholdes 
jevnlig (se avsnittet om vedlikehold av røykdetektor). 
Dersom riktig vedlikehold ikke utføres, er det fare for 
funksjonsfeil, inkludert falske alarmer, som kan forstyrre 
driften på byggeplassen. 

Basestasjon 
Basestasjoner inkluderer en summer, et LCD-display, en 
navigasjonsplate, og hvis GSM-modellen er valgt, et mo-
dem som tillater sending av SMS. Basestasjoner er ikke 
viktige i et WES3+ system, men de gir sentralisert funksjo-
nalitet og tilleggsinformasjon som er ekstremt nyttig på 
større eller mer komplekse byggeplasser. 

Basestasjoner må festes på en sikker måte. Det er mulig å 
bruke basestasjoner som mobile enheter (se avsnittet om 
mobile baser). 

Repeater 
Repeater benyttes utelukkende for å videresende WES3+ 
radiosignaler på store eller komplekse byggeplasser der-
som det ikke er behov for ekstra utløserpunkter. Repeater 
må festes på veggen.

Interface
Interface brukes for å koble sammen det trådløse WES3 
systemet med kablede installasjoner.

Som f. eks. permanente brannalarmsentraler
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HMS
Som med vanlig sikkerhetspraksis er det viktig å jobbe 
trygt når WES3-systemet installeres. Det er viktig å 
observere hensiktsmessig helse- og sikkerhetslovgivning 
på stedet, inkludert nasjonale regulatoriske forpliktelser, 
samt lokale eller kundespesifikke krav. Før installasjon av 
WES3-utstyr, må det utføres en hensiktsmessig risiko- 
vurdering og risikoelementer fjernes. Følgende notater  
er kun ment som generell veiledning. 

Langvarig eller gjentatt eksponering for høy lyd som brann- 
alarmsirener kan potensielt føre til hørselsskader. Sørg for 
at det tas forholdsregler som passer til eksponeringsnivåene 
som forventes på stedet.

WES3-enheter er ikke ATEX-godkjente og har ikke blitt 
testet for bruk i eksplosive atmosfærer. WES3 anbefales 
ikke for bruk i ATEX-applikasjoner.

Håndtering og transport
Selv om WES3-enheter er lette og konstruert for å håndteres 
enkelt på stedet, er det viktig at manuell håndterings-
praksis følges. Det skal tas særlig forsiktighet når de 
bærer enheter i høyden som stillas eller stiger.

Enhetene lagres og transporteres i esker med 8. Se produkt-
datablad for fullstendige opplysninger om enhetens vekt. 
Uåpnede bokser skal stables ikke mer enn 10 høyden, på 
en solid, stabil overflate. Individuelle enheter skal ikke 
stables ovenpå hverandre.

For å unngå skade under transport, må du forsikre deg 
om at enhetene er pakket forsvarlig og begrenset fra å 
bevege deg rundt.

Service og vedlikehold
Under normale forhold vil WES3-enheter fungere i opptil 
tre år uten behov for rutinemessig vedlikehold. Et bredt 
spekter av servicealternativer er tilgjengelig for eldre 
enheter. Kontakt WES kundestøtte for detaljer.

WES3-enheter er klassifisert som et ”Service Access 
Area” i henhold til EN 60950-1. Det er viktig at testing, 
reparasjoner og service utføres av WES3 ingeniører eller 
godkjente, kvalifiserte partnere. Ved Endring av hvilken 
som helst del av enheten kan forhindre korrekt funksjo-
nalitet, selv om enheten ser ut til å fungere.

Skadede enheter
Skulle en enhet bli mistet i bakken eller skadet under 
installasjon, drift eller demontering, bør den inspiseres 
for skader. Selv om ingen ekstern skade er synlig, kan de 
interne komponentene ha blitt påvirket. Test enheten 
for drift, og ta enheten ut av systemet, hvis du er i tvil og 
kontakt Norgem AS.

Installasjonsprosedyre
WES3-enheter er bare kompatible med andre WES3-enheter. 
Det er ikke mulig å opprette et nettverk ved hjelp av 
annen versjon av WES-produktet, f.eks. WES1 og WES+. 
Kontroller at alle enheter som skal brukes på stedet, er av 
type WES3.

Det er enkelt å installere WES3 på byggeplassen. Du må 
aktivere hver enhet og legge til enhetene i gruppen slik at 
de kan kommunisere med hverandre.

1. Aktivering av 
basestasjonen
For å aktivere basestasjonen, hold nede ’A’ og trykk ’B’ tre 
ganger i rask rekkefølge. Alle tre lysdiodene lyser kort og 
den gule LED-lampen blinker.

Første oppsett av basestasjonen gjøres gjennom en rekke 
alternativer på skjermen. Alternativer for språk, inspeksjons-
forsinkelse og Pre-alarm kan konfigureres.

Grunnleggende system

Et grunnleggende system består av minst tre WES3-enheter, hvorav minst en er en WES3-
basestasjon. Meldere er avgjørende for alle systemer, da disse gir den hørbare og synlige 
evakueringsalarmen.
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Språk
Velg språk, tilgjengelige alternativer er engelsk, tysk, 
fransk, spansk, italiensk og svensk. Språkinnstillingene 
kan til enhver tid endres via Innstillingermenyen på 
basestasjonen.

Page 6

SELECT LANGUAGE
> English
 Deutsch
 Français

Inspeksjonsforsinkelse
Innstillingen inspeksjonsforsinkelse gir en valgfri forsinkelses- 
periode mellom aktiveringen av en melder eller detektor 
og synlig/hørbar alarm blir aktivert. Dette kan gi tid for å 
verifisere hendelsen på stedet, og man kan enten:

1. Bekrefte at alarmen er ekte og aktivere sirener/lys 
for hele byggeplassen.

2. Bekrefte falsk aktivering, avbryte alarmen og gå 
tilbake til normal tilstand (ikke alarm).
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Alarm delay selected
This will increase
the time to activate
site alarm! Ok? Yes

Inspection delay
set to

   02 minutes

Unpaired
23/06/17 22:03
02 Minute Delay On
Prealarm mode - On

First time setup

Inspection delay
 00 mins

Enable Prealarm?

Yes
Standardinnstillingene er 00 minutter (det vil si ingen 
forsinkelse), men kan stilles i 1 minutts intervaller opp til 
maksimalt 10 minutter.
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Alarm delay selected
This will increase
the time to activate
site alarm! Ok? Yes

Inspection delay
set to

   02 minutes

Unpaired
23/06/17 22:03
02 Minute Delay On
Prealarm mode - On

First time setup

Inspection delay
 00 mins

Enable Prealarm?

Yes

Merk at Inspeksjonsforsinkelse kun kan innstilles under 
den første aktiveringen. Ved å slå av og på basestasjonen 
vil man slette all data og tilbakeføre basestasjonen til 
fabrikkoppsett. 
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Alarm delay selected
This will increase
the time to activate
site alarm! Ok? Yes

Inspection delay
set to

   02 minutes

Unpaired
23/06/17 22:03
02 Minute Delay On
Prealarm mode - On

First time setup

Inspection delay
 00 mins

Enable Prealarm?

Yes

Pre Alarm
Pre Alarm definerer funksjon av varslingssystemet under 
en inspeksjonsforsinkelsesperiode.

Med Pre Alarm-modus aktivert, vil hele varslingssystemet 
sende ut en spesiell pre-alarm lyd og (på strobelys-utstyr-
te enheter) en blinkene lysstråle.

Med Pre Alarm-modus deaktivert, vil bare den enheten 
som ble aktivert, lyde. Alle andre enheter i varslingssys-
temet forblir i normaltilstand.

Pre Alarm kan kun innstilles under den første aktiverings-
prosessen av basestasjonen. Pre Alarm kan bare endres 
ved å slå av og reaktivere basestasjonen.
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Alarm delay selected
This will increase
the time to activate
site alarm! Ok? Yes

Inspection delay
set to

   02 minutes

Unpaired
23/06/17 22:03
02 Minute Delay On
Prealarm mode - On

First time setup

Inspection delay
 00 mins

Enable Prealarm?

Yes

Når du er ferdig med oppsettet for første gang, vises inn-
stillingene for inspeksjonsforsinkelse og Pre alarmmodus 
på basestasjonens startskjerm.

Kontroller at innstillingene som vises på skjermen er de 
ønskede innstillingene. Hvis ikke, gjenta installasjonspro-
sessen for basestasjonen før du fortsetter.
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Alarm delay selected
This will increase
the time to activate
site alarm! Ok? Yes

Inspection delay
set to

   02 minutes

Unpaired
23/06/17 22:03
02 Minute Delay On
Prealarm mode - On

First time setup

Inspection delay
 00 mins

Enable Prealarm?

Yes
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2. Aktivering av enheter
IKKE ÅPNE ENHETENE, DETTE KANSELLERER GARANTIVILKÅR

Aktivering av en enhet, hold nede ’A’ og trykk tre gan-
ger raskt på ’B’. Alle tre lysdiodene lyser, og den gule 
LED-lampen blinker.

Denne operasjonen aktiverer enheten - ingen radiofor-
bindelse er etablert på dette punktet.

3. Adressering av enhetene 
(Unit-numbering)
Aktiverte meldere, detektorer og andre WES3-enheter 
kan legges til for å lage et WES3- nettverk ved hjelp av 
Adresserings-prosessen. (Unit- numbering)

Under adressering mottar WES3-enheter detaljer om 
nettverkskonfigurasjon fra basestasjonen, inkludert 
inspeksjonsforsinkelse og pre-alarminnstillinger. Dette er 
den eneste måten å opprette og legge til en enhet på et 
WES3-nettverk.

Gå til Innstillinger-menyen på startsiden på basestasjonen. 
Innstillingsmenyen kan nås fra hovedmenyen ved å velge 
Innstillinger med piltaster og deretter trykke Enter.
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Enter Access Code:

***4

SETTINGS MENU
>Un i t Numbering
 Communications
 Date and Time

SELECT UNIT NUMBER
001

Hold A Button

Du må skrive inn PIN-koden før du fortsetter. Dette er satt 
som standard til 1234, men kan endres (se WES3 Installa-
sjons- og driftshåndbok).
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Enter Access Code:

***4

SETTINGS MENU
>Un i t Numbering
 Communications
 Date and Time

SELECT UNIT NUMBER
001

Hold A Button

Fra menyen Innstillinger velg det første alternativet, 
Adressering (Unit numbering): Kontroller at alle 
WES3-enheter som skal kobles sammen, er aktivert og 
har en gul blinkende LED. Dette indikerer at enheten er 
klar for å pares opp mot basestasjon.
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Enter Access Code:

***4

SETTINGS MENU
>Un i t Numbering
 Communications
 Date and Time

SELECT UNIT NUMBER
001

Hold A Button

Enheter kan adresseres med tre tall fra 001 til 999. 
Adressering gjør at meldinger og varsler under drift kan 
refereres til en bestemt enhet på stedet, ved hjelp av 
byggeprosjektets plantegninger.

Fra skjermbildet Adressering (Unit numbering) bruker du 
opp- og nedpiltastene for å velge ønsket nummer på den 
første enheten.
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Enter Access Code:

***4

SETTINGS MENU
>Un i t Numbering
 Communications
 Date and Time

SELECT UNIT NUMBER
001

Hold A Button

Trykk og hold nede ’A’ på begge enhetene. De gule 
lysdiodene lyser etterfulgt av de grønne lysdiodene for å 
indikere at enhetene har blitt paret og en gruppe er 
opprettet. Slipp ”A” -knappene.

Etter adressering av en enhet, endre nummeret som vises 
på basestasjonen og gjenta prosessen for alle enhetene.

Hvis den røde lysdioden lyser, har paring mislyktes. Kon-
troller at enheten som adresseres, er aktivert, og gjenta 
enhetens adresseringsprosess.

4. Legge til enheter på et 
eksisterende system
Repeter punkt 2 og 3

5. Plassering av enhetene
Når aktivert og paret, kan WES3-enheter installeres på 
stedet. Sørg for at gjeldende nasjonale retningslinjer eller 
standarder for lokalisering av enheter på stedet overholdes.

Hvis mulig, unngå å plassere enheten direkte ved siden av 
metallrammer, elektriske kabler og lignende utstyr som 
kan forstyrre signalstyrken.
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6. Innfesting av enhetene
Hver WES3-enhet må skrus fast på plass og tyveribry-
teren på baksiden av enheten må være i kontakt med 
veggen eller taket.

• Detektorenhetene skal takmonteres og er kun beregnet 
til innendørs bruk. Sørg for at en risikovurdering er 
utført og alle rimelige sikkerhetsregler er på plass før 
arbeidet påbegynnes.

• Meldere må festes fast, med antennen oppreist, til en 
robust vertikal overflate som en vegg eller tralle. Hvis 
den eksisterende overflaten ikke er egnet til direkte 
festing, bruk bakplater som kryssfiner eller lignende 
materiale.

Hver enhet skal monteres forsvarlig ved hjelp av de to 
integrerte monteringspunktene.

7. Test av systemet
Etter installasjon av enhetene er det viktig å utføre en 
stille alarmtest for å bekrefte at systemet fungerer riktig. 
Etter første installasjon, vent i minst 60 minutter før du 
starter den første systemtesten.

Systemtesten startes fra basestasjonens innstillingsmeny.
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1. SelectWES MAIN MENU
System Logs
Settings

Enter Access Code:

***4

System test started
Walk the site to
check all units OK

SETTINGS MENU
Unit Numbering
>System Test
 Communications

 

Tilgangskoden er nødvendig for å få tilgang til Innstillin-
ger-menyen. Standard PIN-nummer er 1234. 
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1. SelectWES MAIN MENU
System Logs
Settings

Enter Access Code:

***4

System test started
Walk the site to
check all units OK

SETTINGS MENU
Unit Numbering
>System Test
 Communications

Fra Innstillinger- menyen, velg System Test for å starte 
testmodus:
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1. SelectWES MAIN MENU
System Logs
Settings

Enter Access Code:

***4

System test started
Walk the site to
check all units OK

SETTINGS MENU
Unit Numbering
>System Test
 Communications
Basestasjonen vil vise en bekreftelsesmelding om at 
testen har startet.
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1. SelectWES MAIN MENU
System Logs
Settings

Enter Access Code:

***4

System test started
Walk the site to
check all units OK

SETTINGS MENU
Unit Numbering
>System Test
 Communications

Gå en runde på byggeplassen for å sjekke alle enhetene i 
nettverket.

I systemtestmodusen isolerer WES3-systemet alle enhe-
ter i nettverket, slik at en fysisk test av hver enhet kan 
utføres uten å aktivere den generelle alarmen.

Når systemtesten er fullført, går du tilbake til basestasjo-
nen og trykker på  knappen   for å fullføre testen og 
avslutte systemtestmodus.

Det er viktig å være oppmerksom på at WES3-nettverket, 
mens det er i systemtestmodus, er inaktivt, og en alarm 
over hele byggeplassen kan ikke aktiveres fra noen enhet. 
Systemtestmodus må avsluttes fra basestasjonen for å 
aktivere nettverket på nytt.
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Systemdrift

Utløse alarmen

Manuell aktivering
For å utløse alarmen, trykk på et hvilket som helst melder 
i systemet. Melder låses i posisjon og et mekanisk gult og 
sortstripet flagg vises i melderens vindu som vist nedenfor.

Automatisk aktivering
Røykdetektorenheter utløser alarmen automatisk dersom 
tilstrekkelig røyk oppdages.

Varmedetektorenheter utløser alarmen automatisk hvis 
temperaturen stiger over terskelen. Den røde LED-lampen 
for” Alarm” blinker kun på enheten(e) som har utløst 
alarmen.

Slå av alarmen
Merk: Det er viktig å bekrefte at det ikke er brannfare før 
du slår av alarmen.

Forsøk ikke å åpne enheten eller deaktivere ved å fjerne 
batteriet. Alarmen må stoppes enten ved å bruke tilbake- 
stillingsnøkkelen eller på basestasjonen.

Brannalarmen slår seg av automatisk 30 minutter etter 
aktivering.

Brannalarmen kan manuelt avblåses fra en melder som 
har blitt utløst ved hjelp av den medfølgende tilbake- 
stillingsnøkkelen. Ved behov kan en melder nærmere 
brannpunktet trykkes inn og tilbakestilles for å avblåse 
alarmen. Vent 5 sekunder når du trykker inn og tilbake- 
stiller en melder.

Etter at alarmen er avblåst, har systemet en kort (2 
minutters) stund for gjenoppretting der sirenen høres 
periodisk og de oransje LED-lampene blinker i grupper på 
5. Deretter er systemet igjen oppe og går og klart til bruk
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SYSTEM WARNINGS
23/06 22:13 004F LAT

Under gjenopprettingsperioden kan alarmen ikke re-
aktiveres. Det er derfor viktig å bekrefte at det ikke er 
brannfare før du slår av alarmen.

Tilbakestille en melder
Alle aktiverte meldere piper periodisk etter gjenoppret-
ningstiden er over som en påminnelse om at melderne 
må tilbakestilles mekanisk med nøkkelen før de kan 
brukes til å aktivere en brannalarm.

Aktivert melder som ikke er tilbakestilt vises på basestasjonen.
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SYSTEM WARNINGS
23/06 22:13 004F LAT

1. Sett inn nøkkelen med merket til høyre som vist 
nedenfor.

2. Trykk nøkkelen så langt inn som mulig

3. Vri nøkkelen mot klokken til et høyt, mekanisk klikk 
høres.

4. Ta ut nøkkelen

Påse at melderen er fullstendig tilbakestilt før nøkkelen tas 
ut. Delvis tilbakestilt melder kan aktivere alarmen på nytt.

Page 10 WES3 Installation and Operations Manual V1.3  Ramtech Electronics Ltd 2017

SYSTEM WARNINGS
23/06 22:13 004F LAT
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Aktivering av 
ulykkesknappen
Ulykkesvarslingen kan aktiveres fra en hvilket som  
helst melder ved å trykke og holde B-knappen inne i  
2 sekunder, til de alternerende gule grønne lysdiodene 
blinker gjentatte ganger.

Ved aktivering av ulykkesknappen sendes det en melding 
til basestasjonen. Det aktiveres ingen alarm på andre 
enheter.
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Clear Medical
   Assistance From

004F? Yes

SYSTEM WARNINGS
23/06 22:13 004F MED

Avbryte en ulykkesalarm
Ulykkesalarmen kan kanselleres enten fra melderen som 
ble brukt til å opprette den, eller fra basestasjonen.

For å avbryte fra melderen, trykk og hold B-knappen i 5 
sekunder, til de vekslende lysdiodene slås av.

For å avbryte fra basestasjonen, bla til varselet på 
basestasjonens skjerm og trykk «enter», bla til Ja, trykk 
deretter «enter» for å bekrefte:
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SYSTEM WARNINGS
23/06 22:13 004F MED

WES3 kan motta og vise flere ulykkesvarsler på basesta-
sjonen, og disse kan administreres og kanselleres indivi-
duelt. Flere ulykkesvarsler vises i kronologisk rekkefølge, 
og prioriteres over andre systemmeldinger bortsett fra 
brannalarm.

I tilfelle en brannalarm blir aktivert mens en ulykkesalarm 
er aktiv, vil systemet prioritere brannalarmen. Enhver 
ulykkesalarm som var aktiv før brannalarmen, forblir i 
WES3-systemet og vises når brannalarmen er løst.

Led-Indikasjoner

Indikasjon for enhet i drift
Aktive enheter uten feil blinker med den grønne LED-lampen 
hvert 4. sekund for å indikere at enheten er i drift.

Oransje LED-indikasjon
Hver WES+-enhet overvåker seg selv for en rekke feil. 
Disse indikeres via den oransje LED-lampen, som blinker i 
grupperte mønster med større mellomrom enn vanlig.

Enheter som viser et av disse mønstrene krever ytterligere 
undersøkelser og bør ikke stoles på som del av brann- og 
varslingssystemet før feilen er utbedret. Bruk skjemaet 
nedenfor for å finne frem til feilkilden.

Gruppe blink 1 - 
Lavt batterinivå

Gruppe blink 2 - 
Dårlig signal

Gruppe blink 3 - 
Ikke noe signal

Gruppe blink 4 - 
Sabotasje

Gruppe blink 5 - 
Gjenopphenting

Rød LED-indikasjon
Dersom en detektor har utløst alarmen, blinker den røde 
LED-indikatoren ved en brannalarm.

Det anbefales at brannsystemet testes ukentlig eller når 
en markant endring er gjort i installasjonen eller bygningen 
som oppføres.

WES3 er utstyrt men stille testfunksjon som gjør at du 
kan teste radiooppkoblingen mellom enhetene uten å 
måtte aktiverer en hørbar brannalarm.
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Systemtester  

Starte en systemtest 
(stilletest)
Systemtesten startes fra basestasjonens innstillingsmeny:

Page 12

1. SelectWES MAIN MENU
System Logs
Settings

System test started
Walk the site to
check all units OK

Tilgangskoden er nødvendig for å få tilgang til Innstillinger- 
menyen. Standard PIN-nummer er 1234. Fra Innstillinger- 
menyen, velg System Test for å starte testmodus.

Basestasjonen vil vise en bekreftelsesmelding at testen 
har startet. 

Gå en runde på byggeplassen for å sjekke alle enhetene i 
nettverket.
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1. SelectWES MAIN MENU
System Logs
Settings

System test started
Walk the site to
check all units OK

Under systemtest isolerer WES3-nettverket alle enheter i 
nettverket, slik at det blir full fysisk testing av hver enhet 
uten å aktivere alarmen. Meldere kan aktiveres manuelt, 
og detektorer kan testes ved hjelp av standard testutstyr 
som røykspray eller varmesensor.

Avbryte en systemtest
Når systemtesten er fullført, gå tilbake til basestasjonen 
og trykk på knappen  for å fullføre testen. Det er viktig 
å være oppmerksom på at WES3-nettverket, mens det er 
i systemtestmodus, er inaktivt, og at det ikke kan aktiveres 
en alarm fra enhetene i systemet. Testen må avsluttes fra 
basestasjonen for å aktivere nettverket igjen.

Merk: Etter første installasjon, vent i minst 60 minutter 
før du starter den første systemtesten. I løpet av denne 
tiden vil WES3-enhetene selvkalibrere for å justere for 
bakgrunnsradio-støy som kan påvirke nøyaktigheten av 
systemtesten.

Testresultatet er angitt som følger:

Godkjent Grønn LED-lampe lyser konstant 

Radio OK, annen 
feil oppdaget

Rød LED-lampe blinker etterfulgt av oransje 
LED-gruppeblink for å indikere feil (se ”Oransje 
LED-indikasjon”).

Ingen radiosignal Oransje LED-gruppeblink for å indikere feil (se 
”oransje LED-indikasjon”).

Flytte en enhet

Enheter registrerer at den har blitt fjernet fra installert 
posisjon og deretter installert på nytt. Kontroller at enheten 
ikke viser noen feilmeldinger på den oransje LED-lampen 
etter at den er installert på nytt.

Etter at en enhet har blitt flyttet på, anbefaler vi at du 
utfører en stille systemtest for å kontrollere at flyttingen 
ikke har påvirket radiokommunikasjonen negativt.

Fjerne en enhet fra
byggeplassen

Før en enhet fjernes eller flyttes til en annen byggeplass, 
må den først deaktiveres for å:

• forhindre at den løses ut utilsiktet

• bevare enhetens batterilevetid

• informasjon om byggeplass som vil forhindre at den 
kan opprettes eller legges til på en byggeplass

Først fjernes enheten som skal deaktiveres fra veggen/ 
taket, samtidig som man sikrer at sabotasjebryteren ikke 
trykkes inn.

Hold nede ”A” og trykk deretter ”B” tre ganger i rask 
rekkefølge. Alle tre LED-lamper lyser kort, slår seg av, og 
forblir avslått.

Merk: Enheter kan ikke deaktiveres mens en brannalarm 
er aktiv.
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Avanserte systemer
– Basestasjoner

En eller flere basestasjonsenheter kan legges til et grunn-
leggende system for å gi ytterligere systemovervåkings- 
informasjon. Basestasjoner inneholder detaljer om hvilke 
enheter som har aktivert alarmer, enheter med gjeldende 
feilvarsler og historiske hendelseslogger. Basestasjonen 
tillater også en autorisert bruker å stoppe en brannalarm 
med en tilgangskode.

Valgfri GSM-funksjonalitet tillater opptil seks brukere å 
motta tekst meldinger i tilfelle brann eller andre system-
varsler oppstår.

For å bevare batteriets levetid, slås LCD-displayet og 
bakrunnsbelysningen seg av etter en kort stund men 
inaktivitet. 

Et trykk på en av navigasjonsknappene aktiverer displayet. 
Dersom det ikke er noen aktuelle advarsler eller brann- 
alarmer i systemet, viser basestasjonene hjemskjerm 
med navn på byggeplassen samt dato og tid.
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DEFAULT SITE
23/06/17 22:03
02 Minute Delay On
Prealarm mode - On

Trykk   for å komme til hovedmeny.

Menyoversikt

Hovedmeny

Innstillinger

Systemlogg

Innstillingsmeny

Adressering

System test

Kommunikasjon

Dato og tid

Endre sikker-
hetskode

Display lys

Mobil basesta-
sjon

Endre språk

Kommunikasjon

Endre bygge-
plassnavn

Telefondetaljer

GSM- Status

SIM-kort infor-
masjon

Nettverkstilstand

Systemlogg

Alarmer

Kansellert i 
inspeksjonstid

System tester

Ulykkeshendelser

Ekstern sabota-
sjebryter

Intern sabotasje-
bryter

Detektorhode 
sabotasjebryter

Dårlig signal

Lavt batteri

Tomme batterier

Låste enheter

Enhet fjernet

Slett alle logger

Endre språk

Engelsk

Tysk

Fransk

Spansk

Italiensk

Svensk

Telefondetaljer

Rediger bruker-
navn

Rediger telefon-
nummer

SMS beskjeder

Test telefon- 
nummer

Slett bruker
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Alarm 
Når en alarm er utløst av en melder eller en detektor, 
blinker basestasjonen med LCD-displayet, piper og viser 
ALARM ALARM ALARM sammen med hvilken enhet som 
utløste alarmen. Den nyeste hendelsen vises øverst på 
listen.

Page 14

Enheter identifiseres av enhetsnummer og type. F betyr 
en brann-melder og D betyr en detektor. For eksempel 
viser ovenstående at en brannmelder med nummeret 
001 ble aktivert klokken 08:35 den 8. oktober.

En alarm kan avblåses på tre måter:

i)   Ved å tilbakestille et varslingspunkt

ii)   Ved å vente i 30 minutter etter siste aktivering

iii)    Ved å bruke tilgangskoden din til å avblåse alarmen 
fra basestasjonen

For å avblåse alarmen fra basestasjonen, trykk på Enter 
mens brannalarmen går. Dette åpner skjermen for å 
avblåse alarmen.
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Velg ”Ja”, og angi tilgangskoden når du får beskjed om det. 
I løpet av gjenopphentingstiden vises følgende melding i 
to minutter.

Page 14

På slutten av gjenoppretningsperioden går basestasjonen 
tilbake til hjemskjermen med mindre den har mottatt noen 
systemvarslinger i løpet alarm- eller gjenoppretningstiden. 

Systemvarslinger 
Basestasjonen viser varslinger for seg selv eller andre 
systemen-heter. Når et varsel mottas blinker LCD-displayet 
og enheten piper periodisk.

Page 14

Varslinger vises i følgende format: dato, tid, enhetsnummer 
og type, varslingstype. Noen varsler, slik som EXT, tilbake- 
stiller seg selv hvis feilen utbedres.
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Guide for varslingskoder:

Varslingskode Advarsel Beskrivelse Tilbakestille selv? SMS-innstilling

MED Ulykkesvarsel Ulykkesknapp aktivert på enhet NNN      Nei   8

BAT Lavt batterinivå Enhet NNN har lavt batterinivå Nei 5

DET Detektor, sabotasjebryter Detektordeksel på detektorenhet NNN 
er fjernet

Ja 3

EXT Ekstern, sabotasjebryter Enhet NNN er fjernet fra veggen/taket Ja 4

FLT Tomt Enhet NNN er slått av, batteriet er tomt Nei 8

INT Intern, sabotasjebryter Enhet NNN er åpnet og muligens blitt 
sabotert eller skadet

Nei 2

LAT Låst Melderen på enhet NNN er fortsatt låst 
etter at alarmen er tilbakestilt

Ja 10

REM Fjernet Enhet NNN er deaktivert og fjernet fra 
brannalarmsystemet

Nei 9

SIG Svakt signal Enhet NNN har lite radiosignal Ja 6

TST Stille test Enhet NNN har startet en stille test Ja 7

Det er ikke mulig å gå ut av varselskjermen før alle advarsler 
enten er korrigert eller godkjent av en autorisert bruker. 

For å godkjenne en advarsel, velg den med navigasjons-
platen og trykk på Enter. Du må angi tilgangskoden for 
den første advarselen du godkjenner. 

Styring av basestasjon 
Navigasjonsplaten som vises nedenfor, brukes til å bevege 
seg mellom menyer, endre tegn og velge oppføringer.

 

Tegn endres ved å trykke pil opp og ned mens tegnet er 
uthevet.

Rull gjennom tegnene ved å holde nede pil opp eller ned.

Flytt til neste tegn eller felt ved å bruke pil høyre. Bruk 
knappen for pil venstre for å flytte til forrige tegn. 

For å gå ut av en meny, flytt til tegnet lengst mot venstre 
og trykk på tasten for pil venstre en gang til. 

Hjemskjerm 
Ved å trykke Enter på hjemskjermen åpnes hovedmenyen. 
Den gir tilgang til systemloggmenyen og innstillingsmenyen. 
Innstillingene er kun tilgjengelige for autoriserte brukere 
med en adgangskode. 

Dersom basestasjonen ennå ikke er paret, viser den ”uparet” i 
stedet for navnet på byggeplassen.
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Unpaired
23/06/17 22:03
02 Minute Delay On
Prealarm mode - On

Når en enhet er lagt til en gruppe, vil byggeplassnavnet 
bli vist. Merk: Som standard er dette ”DEFAULT SITE”. 
Vennligst vær sikker på at du endrer det for å gjenspeile 
plasseringen av byggeplassen din, da dette vil bli brukt i 
tekstmeldinger for å identifisere stedet der en alarm er 
aktivert.
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DEFAULT SITE
23/06/17 22:03
02 Minute Delay On
Prealarm mode - On

SYSTEM LOG MENU
> Alarms
Cancelled in de lay

 System tests

SYSTEM LOG MENU
> Medical Assist
External Tampers

 Internal Tampers
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Systemlogger

Følgende logger er tilgjengelige fra systemloggmenyen:
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DEFAULT SITE
23/06/17 22:03
02 Minute Delay On
Prealarm mode - On

SYSTEM LOG MENU
> Alarms
Cancelled in de lay

 System tests

SYSTEM LOG MENU
> Medical Assist
External Tampers

 Internal Tampers

• Brannalarmer

• Kansellert i inspeksjonstid

• Systemtester

• Ulykkeshendelser

• Ekstern sabotasjebryter

• Intern sabotasjebryter

• Detektorhode sabotasjebryter

• Dårlig signal

• Lavt batteri

• Tomme batterier

• Låste enheter

• Enhet fjernet

Alle logger er i samme format, og den siste hendelsen 
befinner seg øverst på listen.

Hver oppføring i loggen begynner med dato og tid for når 
hendelsen ble loggført, etterfulgt av enhetsnummer og 
-type, deretter et + (pluss)- eller – (minus)-symbol som 
indikerer utløst (+) eller nullstilling (-) av en hendelse. 
Hvis det er en pil ned i høyre hjørne nederst, er det flere 
oppføringer i loggen som vises ved å trykke pil ned på 
navigasjonsplaten.

Nedenfor vises eksemplet slettelogg der enheten BASE-
STASJON hadde en eksternsabotasjebryteralarm kansel-
lert klokka 11:20 den 7. juni.
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DEFAULT SITE
23/06/17 22:03
02 Minute Delay On
Prealarm mode - On

SYSTEM LOG MENU
> Alarms
Cancelled in de lay

 System tests

SYSTEM LOG MENU
> Medical Assist
External Tampers

 Internal Tampers

Avslutt loggvisningen ved hjelp av venstre piltast på 
navigasjonsputen. Logger kan slettes ved enten å 
deaktivere enheten (se ’Fjerne en enhet fra nettstedet ’) 
eller ved hjelp av alternativet slett alle logger på slutten 
av systemloggmenyen. Dette kan bare utføres av en 
autorisert bruker som krever tilgangskoden.
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DEFAULT SITE
23/06/17 22:03
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> Medical Assist
External Tampers

 Internal Tampers

Innstillinger
Man får tilgang til innstillingsmenyen fra hovedmenyen 
ved å velge innstillinger med retningsplaten, og deretter 
trykke Enter.
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WES MAIN MENU
System Logs
Settings

Alle innstillinger er beskyttet mot uautorisert endring av 
en adgangskode. Som standard er denne satt til 1234. Ad-
gangskoden kan tilbakestilles ved å deaktivere og deretter 
aktivere basestasjonen på ny. All spesifikk informasjon

om byggeplassen nullstilles ved aktivering.

Endre adgangskode
Vi anbefaler at du endrer standardadgangskode fra 1234 
til en sikker kode som er spesifikk for byggeplassen.

For å endre adgangskoden, naviger nedover i innstillings- 
menyen til menyvalget ”Endre adgangskode” utheves 
som vist. Trykk på Enter for å velge.
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WES MAIN MENU
System Logs
Settings
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Man blir spurt om den eksisterende adgangskoden, som 
vist nedenfor.
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WES MAIN MENU
System Logs
Settings

Den nye adgangskoden må angis to ganger.
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System Logs
Settings

Bekreftelse på endring av adgangskode vises.
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WES MAIN MENU
System Logs
Settings

Adressering (unit-numbering)
Som standard er alle WES3 enheter nummerert som 001 
når de aktiveres. Dette enhetsnummeret kan endres, slik 
at du kan tildele unike ID-nummer til individuelle enheter, 
eller opprette grupper av enheter med samme nummer 
slik at du kan fastslå hvor en alarm har blitt utløst eller en 
annen feil har oppstått.

Dette gjøres ved å bruke funksjonen for adressering av 
enhetene (unit-numbering), og alle tall mellom 001 og 
999 kan benyttes.

Enhetene må enten akkurat være aktivert eller allerede 
paret med en enhet på samme byggeplass som basesta-
sjonen før de mottar nytt nummer.

For å nummerere en enhet fra et annet byggeplassnett- 
verk, må du først deaktivere og deretter aktivere bygge- 
plassenheten på nytt for å fjerne informasjonen som er 
knyttet til den opprinnelige byggeplassen.

Hvis du vil adressere en enhet fra et annet nettstedsnett-
verk, må du først deaktivere og reaktivere enheten for å 
fjerne informasjonen som er spesifikk for det opprinneli-
ge nettverket.
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WES MAIN MENU
System Logs
Settings

Velg nummeret du ønsker å tilordne til en bestemt 
WES3-enhet ved hjelp av navigasjonsputen. Når det 
riktige nummeret vises, trykker du på og holder inne 
A-knappene på både basestasjonen og enheten du 
nummererer. De gule lysdiodene på begge enhetene 
lyser, og de grønne lysdiodene blinker for å bekrefte 
vellykket omnummerering.

For å gå ut av skjermbildet Unit Numbering, trykk på 
venstre pil til skjermbildet går ut av menyen.

Enhetskloning
I avanserte systemer gjør paring av enheter at det 
oppret- tes en kloning av den installerte enheten ved at 
både byggeplasskode og enhetsnummer dupliseres. 
Paring i et avansert system utføres nøyaktig på samme 
måte som paring i et grunnleggende system (se Grunn-
leggende system – installasjonsprosedyre – Legg andre 
enheter til en eksisterende byggeplassgruppe). Prosessen 
kopierer en- hetsnummeret fra en enhet som allerede er 
installert på byggeplassen til en enhet som akkurat er 
aktivert. Dette gjør at flere enheter kan grupperes med 
samme nummer, hvis du krever at enkelte områder av en 
byggeplass skal tildeles et nummer i henhold til en 
brannsikkerhetplan eller et kart over byggeplassen.   
Paring av  WES3 enheter kan kun  gjøres med basestasjonen.
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Adressering LED- 
Indikasjoner
Når ”A”-knappen holdes nede på to enheter, begynner 
begge å lyse med den oransje LED-lampen etterfulgt av 
et bekreftende LED-mønster. Følgende tabell viser en 
oversikt over de forskjellige LED-mønstrene.

LED-mønster Beskrivelse

    Rød

    Oransje

    Grønn

Paring startet

    Rød

    Oransje

    Grønn

Paring vellykket. De to enhetene på samme 
byggeplass har samme enhetsnummer.

    Rød

    Oransje

    Grønn

Paring mislyktes. Enhetene er allerede del 
av to forskjellige, eksisterende byggeplasser. 
Enhetene må deaktiveres og deretter 
aktiveres på nytt for at paring skal lykkes.

    Rød

    Oransje

    Grønn

Kloning mislyktes. De to enhetene er 
allerede del av den samme byggeplassen, 
men har forskjellige enhetsnummer. Ingen 
informasjon er endret på noen av enhetene.

    Rød

    Oransje

    Grønn

Vellykket adressering av enhetene 
(unit-numbering). Enheten har foretatt 
en vellykket tilkopling til den samme 
byggeplassen som basestasjonen og har 
valgt enhetsnummer i skjermen for

Dato og tid
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Dato og tid kan oppdateres på skjermen for dato og tid 
ved hjelp av navigasjonsplaten og Enter-knappen for å 
lagre. Dato og tid er i koordinert Universal Time (UTC) og 
endres ikke automatisk til sommertid. 

Bakgrunnsbelysning 
LCD-bakgrunnsbelysning kan deaktiveres ved å trykke på 
Enter når valget for bakgrunnsbelysning er uthevet. Et 
avhukingsmerke indikerer at bakgrunnsbelysningen er 
aktivert og et kryss indikerer at det er deaktivert. Som 
standard er bakgrunnsbelysningen aktivert.
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Mobil basestasjon 
Det kan være ønskelig å ha basestasjonen i bruk uten at 
den festes til en vegg, f.eks. at den oppbevares på anleggs-
kontoret om dagen, men at den flyttes til et sikkert sted 
om natten. 

Basestasjon enheten kan gjøres mobil ved å trykke Enter 
på valget for mobilbase. Et avhukingsmerke indikerer at 
valget for mobilbase er aktivert.
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Sim kort installasjon
– GSM Base Stasjon

Dette trenger du: 

• Sim kort

• T20 Torx Skrutrekker

VIKTIG! Det er nødvendig med bruk av antistatisk arm-
bånd ved installasjon av sim-kort.

Base Station
 

Basestasjonen må være avslått.

Fjerning av lokk 
      

Fig. 1 
Skruer merket med 
oransje skrues ut.  

Fig. 2 
Flytt lokket oppover.

1. Med T20 Torx skrutrekker, skrur du opp alle fire 
skruene. (Fig. 1)

2. Flytt lokket oppover. (Fig. 2)

3. Løft lokket forsiktig av og koble fra bandkabelen  
(19 tråder) fra kretskortet. Koble fra batterikabelen.

4. Snu lokket. Sett inn sim-kortet I sim-kort holderen 
som vist nedenfor. Sim-kort kontaktflaten skal peke 
nedover.

Montering av lokk 
      

Fig. 1 
Retning er indikert med 

oransje pil  

Fig. 2  
Skruer er merket med 

oransje 

1. Koble til bandkabelen (19-tråder) til kretskortet og 
koble til batterikabelen.

2. Plasser lokket slik at det det er forskyvet oppover. (Fig1.)

3. Skyv lokket på plass slik at skruehullene passer. (Fig 2)

4. Forsikre deg at det ikke er noen ledninger som ligger 
i klem.

5. Bruk T20 skrutrekker for å skru på lokket. Maks: 2Nm.

Du kan nå skru på enheten. 
Hold nede ‘A” knappen og trykk på ‘B’ knappen 3 ganger.

Når du slår på enheten, ser du følgende skjermbilde
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Trykk deretter på menyknappen.  

Fra neste meny velger WES3 hovedmeny Innstillinger. Du 
vil bli bedt om å skrive inn en tilgangskode (se overlapp). 
Standardkoden er 1234 med mindre du endrer den.
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Sim kort installasjon
– GSM Base Stasjon

Page 20

Velg nå Kommunikasjon fra menyen.

Page 20

På neste meny velg GSM-Status. Vent en kort stund for at 
enheten skal finne et signal. Hvis enheten ikke finner et 
signal - gå tilbake til begynnelsen og start prosessen igjen.
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Fest ytterdelen av Sim-kortet til baksiden av basestasjonen. 
På denne måten har du informasjon om SIM-kort tilgjengelig 
hvis det skulle oppstå problemer. 

Siste test
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Steg
Nr.

Handling OK Notat

1. Hold enheten flatt på arbeidsbenken.

Hold knappen ”A” og trykk ”B”

tre ganger i rask rekkefølge

Røde, gule og grønne lysdioder blinker 
samtidig tre ganger.

Gule LED blinker deretter i grupper på 3

Bringer enheten ut av "Transport" -modus.

Hvis gulaktig lysdiode blinker i grupper på 4, 
må du sørge for at utvendig sabotasjebryter 
holdes inne og vent i 10 sekunder eller til 
blinker er i grupper på tre.

2. Hold "A" -knappen nede på begge enhetene. 
Slipp knappene når LED-enhetene lyser 
grønt.

Gule-lysdioder på begge enheter lyser, og 
deretter svinges til grønt.

Dette parer enhetene med basestasjonen for 
å teste radiokommunikasjonen og bekrefter 
at den interne sabotasjebryteren ikke er 
aktiv.

3. Blinkende grønn LED Grønn LED blinker en gang hvert fjerde 
sekund

Indikerer at ingen feilvarsler er aktive.

4. Aktiver en melder Kontroller at enhetens sirene og strobelys 
blinker.

Alarm har blitt aktivert av enheten og en 
melding er sendt via radio til basestasjon

5 Tilbakestill en melder Gule LED vil blinke i grupper på 5, innen 5 
sekunder av tilbakestilling av anropspunkt.

Enheter i gjennopprettingsmodus

6. Slå av enheten hold deretter 'A:' og trykk tre 
på kort etter hverandre.

Røde, gule og grønne lysdioder lyser 
samtidig og deretter slukkes

Enhet i transportmodus

SIG Dårlig signal Enhet NNN har dårlig radiosignal Ja

TST System test Enhet NNN startet en systemtest ja



Kommunikasjonsmenyen har fire valgmuligheter som vist 
nedenfor.
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Endre navn på byggeplassen 
Navnet på byggeplassen vises på hjemskjermen og er inklu-
dert i alle tekstmeldinger slik at du raskt kan identifisere 
alarm- eller varslingskilde. Navnet på byggeplassen bør 
endres til et unikt, gjenkjennelig byggeplassnavn.
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Navnet på byggeplassen endres ved å benytte naviga-
sjonsplaten, og bekreftes ved å trykke på Enter.

Detaljer om brukertelefon
Detaljer om brukertelefon gjør at du kan angi opptil seks 
brukernavn med telefonnummer og varslingstype som 
hver enkelt bruker skal motta. Tekstmelding om brann-
alarm er stilt inn for hver bruker og kan ikke endres på. 
Det sendes kun ut en tekstmelding for hver brannalarm, 
selv om flere enheter (melder og -detektorer) er aktivert 
under brannen.
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Når det er endret, byttes USER X ut med navnet på brukeren 
som er angitt. 

En bruker velges ved hjelp av navigasjonsplaten og et 
trykk på Enter-knappen. Deretter vises brukermenyen.

Page 21

Page 21

Kommunikasjon

Basestasjoner med tilvalget for SMS-tekstvarsel aktivert har en kommunikasjonsmeny som 
benyttes til å sette opp tekstmeldingsvarsler, brukere og tilknyttede telefonnummer. 
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Velg Endre brukernavn og angi navnet på denne brukeren 
med navigasjonsplaten
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Trykk på Enter for å bekrefte og endre telefonnummer på 
samme måte.
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Telefonnummeret må være i et internasjonalt format 
med en + og deretter landkode.

For Norge er landkoden +47. For eksempel angis telefon-
nummeret 7806123456 som +477806123456,. 

Menyen for SMS-bekreftelser kan benyttes for å velge 
hvilke hendelser brukeren er interessert i. Et avhukings-
merke fører til at en tekstmelding sendes ut for den 
spesifikke hendelsen.
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Varslingen vises nedenfor, NNN er enhetsnummeret som 
har en varslingsmelding.

1 Alarm En brannalarm er utløst på byggeplassen, 
startet av enhet

2 Intern 
sabotasjebryter

Enhet NNN er åpnet og muligens blitt 
sabotert eller skadet

3 Detektor, 
sabotasjebryter

Detektordeksel på detektorenhet NNN 
er fjernet

4 Ekstern 
sabotasjebryter

Enhet NNN er fjernet fra veggen/taket

5 Lavt batterinivå Enhet NNN har lavt batterinivå

6 Lite signal Enhet NNN har svakt radiosignal

7 Stille test Enhet NNN har startet en lydløs test

8 Tomme batterier Enhet NNN er slått av, batteriet er tomt

9 Fjernet Enhet NNN er deaktivert og fjernet fra 
brannalarmsystemet

10 Låst Melder på enhet NNN er fortsatt låst etter 
at alarmen er tilbakestilt

Test telefonnummer
Det siste valget i brukermenyen er å teste telefonnummeret. 
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Merk: Basestasjonen kan ikke kontrollere hvorvidt tekst-
meldingen har nådd mobiltelefonen, bare at den er levert 
til nettverket. Det er viktig å bekrefte at meldingen faktisk 
er levert til mobiltelefonen. 

GSM-status 
Status for tilkopling til et mobiltelefonnettverk kan 
kontrolleres via valget for GSM-status. Merk at GSM- 
modemet er slått av når det ikke er i bruk for å spare 
batteri, slik at denne kontrollen kan ta et par minutter å 
fullføre. 

Skjermen begynner med å vise …

Page 22

… deretter flytter den til ….

Page 22

… og til slutt viser den …

Page 22
… for å vise om basestasjonen er i stand til å sende tekst-
meldinger. I eksempelet ovenfor er den koplet til nettverket 
Orange UK med en signalstyrke på 24. 
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Signalstyrker klassifiseres som:

0-9 Dårlig 

10-14 Ok

15-19 Bra

>20 Veldig bra 

Basestasjoner med ”dårlig” signalstyrke bør plasseres 
et annet sted hvis mulig for å forbedre signalstyrken for 
SMS-meldinger. 

SIM-kortinformasjon 
ID-nummeret til SIM-kortet kan leses av ved hjelp av 
valget for SIM- kortinformasjon.
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Tekstmelding 
Tekstmeldingen begynner med en WES+-basestasjon, et-
terfulgt av meldingstype, navn på byggeplass, tid og dato 
som vist nedenfor.

WES3-app 
Basestasjonen din leveres med en spesiell USB On-The-
Go-kabel som kan brukes til å kople den til et Android-
nettbrett for bruk med WES+-appen. 

Appen er utviklet for å gi deg tilgang til utvidet 
rapportering og hjelpefunksjonalitet:

• Se systemlogger, inkludert stille tester, aktiveringer og 
systemvarsler

• Legge til mobilnummer for opptil seks kontakter og 
sette opp tekstmeldingene hver enkelt mottar

• Eksportere systemloggrapporter til PDF/regneark og 
e-post

• Hurtigformular for spørsmål

• Instruksjonshåndbok

Last ned appen fra Google Play – bare søk etter WES+. 

For å bruke appen må du registrere deg. For å være sikker 
på at du bruker firmaets e-postadresse, kan du sjekke 
e-posten din for å fullføre registreringsprosessen.
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Interface

Interface har to relé utganger og en inngang. Disse kan brukes for å koble sammen WES+ 
systemet med andre alarmstasjoner/systemer.

 
Bildet på høyre viser hvordan det ser ut på innsiden av en interface. 

Kobling av interface sammen med andre systemer bør håndteres av en kompetent person.  

Interface SKAL IKKE kobles opp på 230V nettspenning. 

Inngangen er ikke overvåket. Tilkobling av automatisk deteksjon eller aktiv brannslukking slik som sprinkler, gasslukkesystem osv. 
kan kreve ekstra tiltak. Kabelbrudd eller feil tilkobling kan resultere i manglende alarm/aktivering uten feilsignal på interface. 

Maks lengde på kabler er 3 meter.. 

Utganger 
Utgangene er beregnet for 24V opp til maksimum 2 Amp. 

Pag 24

When NOT in Alarm

When in Alarm

Normanally Open (NO)

Normanally Open (NC)

Normanally Open (NO)

Normanally Open (NC)

Common (C)

Common (C)

Alarm NOT Triggered

Alarm Triggered

IN-IN+

IN-IN+

Inngang 
Inngangen må være “volt free” kontakt fra et relé og må 
ikke kobles direkte til strømtilførsel. 

Inngangen er ikke en overvåket krets, så tilkobling av 
automatisk eller manuell branndeteksjon er ikke anbefalt. 
Kabelbrudd eller feil tilkobling kan resultere i manglende 
alarm/aktivering. 
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When NOT in Alarm

When in Alarm

Normanally Open (NO)

Normanally Open (NC)

Normanally Open (NO)

Normanally Open (NC)

Common (C)

Common (C)

Alarm NOT Triggered

Alarm Triggered

IN-IN+

IN-IN+
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When NOT in Alarm

When in Alarm

Normanally Open (NO)

Normanally Open (NC)

Normanally Open (NO)

Normanally Open (NC)

Common (C)

Common (C)

Alarm NOT Triggered

Alarm Triggered

IN-IN+

IN-IN+
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Tekniske data for melder  

Modellnummer: W2-FPT-CSS-U, W2-FPT-CSS-N, W2-FPT-SRO-U, W2-FPT-SRO-N

Enhetsparametere

Mål (mm) hxbxd 235 x 161 x 128 (ekskl. antenne 81mm og USB 

Vekt 1,7 kg 

Driftstemperatur: -25 °C til +70 °C

Fuktighet: Relativ fuktighet >95 % (25 °C til 55 °C) 

Ip-kode: IP55C

Hovedlydfrekvenser og mønster:

800 Hz til 970 Hz berørt ved 1 Hz – UK  
1200 Hz som faller til 500 Hz i løpet av 1 sek., stille 10 ms – 
Tyskland  
554 Hz for 100 ms og 440 Hz for 400 ms – Frankrike

Minimum a-vektet lyd på 1 meter

Posisjon Horisontalplan dB(A) Vertikalplan dB(A)

15 83,7 85,3

45 89,4 91,6

75 96,5 94,8

105 96,5 97,6

135 90,4 91,3

165 85,0 83,9

Tilførselsparametere

Driftsspenningsområde  4,0-6,2 V fra internt batteri EN54-3, 

Spenningsområde:  4,0-6,2 V fra intern batteritilførsel: 

Strømtilførsel 620μW i snitt

Gjeldende forbruk: 120μA i snitt

Batteritype: Alkalisk-galvaniske celler, 23 Ah 

Batteripakkens levetid: > 4 år

Antatt levetid (ved bruk i felt): > 5 år

Rf-parametere

Driftsfrekvens: 868,3 MHz.

Sendestyrke: 25mW

Maks. Driftssyklus: <1%.

Kryptering: Ingen

Kanalavstand: Enkeltkanal

Kompatibel med: Annen WES+2-
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Tekniske data for basestasjon     

Modellnummer: W2-BST-GSM-U, W2-BST-GSM-N, W2-BST-STD-U, W2-BST-STD-N

Enhetsparametere

Mål (mm) hxbxd 235 x 161 x 58 (ekskl. antenne 81 mm og USB 15 

Vekt 1,5 kg 

Driftstemperatur: -25 °C til +70 °C

Fuktighet: Relativ fuktighet >95 (25 °C til 55 °C) 

Tilførselsparametere

Driftsspenningsområde 4,0-6,2 V fra intern batteritilførsel 

Strømtilførsel 620μW i snitt

Gjeldende forbruk: 120μA i snitt

Batteritype: Alkalisk-galvaniske celler, 23 Ah

Batteripakkens levetid: > 4 år

Antatt levetid (ved bruk i felt): > 5 år

Rf-parametere

Driftsfrekvens: 868,3 MHz.

Sendestyrke: 25mW

Maks. Driftssyklus: <1%.

Kryptering: Ingen

Kanalavstand: Enkeltkanal

Kompatibel med: Annen WES+2-

Enhetsprotokoll: egen 
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Tekniske data for varmedetektor     

Modellnummer: W2-DET-HTD-U, W2-DET-HTD-N

Enhetsparametere

Mål (mm) hxbxd 118 x 235 x 161 (ekskl. antenne 81 mm og USB 15 mm) 

Vekt 1,6 kg 

Driftstemperatur: -25 °C til +70 °C

Fuktighet: Relativ fuktighet >95 (25 °C til 55 °C) 

Varmedetektorklasse: A2

Tilførselsparametere

Driftsspenningsområde 4,0-6,2 V fra intern batteritilførsel 

Strømtilførsel 620μW i snitt

Gjeldende forbruk: 120μA i snitt

Batteritype: Alkalisk-galvaniske celler, 23 Ah

Batteripakkens levetid: > 4 år

Antatt levetid (ved bruk i felt): > 5 år

Rf-parametere

Driftsfrekvens: 868,3 MHz.

Sendestyrke: 25mW

Maks. Driftssyklus: <1%.

Kryptering: Ingen

Kanalavstand: Enkeltkanal

Kompatibel med: Annen WES+2-

Enhetsprotokoll: proprietær
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Tekniske data for røykdetektor     

Modellnummer: W2-DET-SMD-U, W2-DET-SMD-N, W2-DET-SMP-U, W2-DET-SMP-N 

Enhetsparametere

Mål (mm) hxbxd 108 x 235 x 161 (ekskl. antenne 81 mm og USB 15 mm) 

Vekt 1,6 kg 

Driftstemperatur: -25 °C til +70 °C

Fuktighet: Relativ fuktighet >95 (25 °C til 55 °C) 

Tilførselsparametere

Driftsspenningsområde 4,0-6,2 V fra intern batteritilførsel 

Strømtilførsel 620μW i snitt

Gjeldende forbruk: 120μA i snitt

Batteritype: Alkalisk-galvaniske celler, 23 Ah

Batteripakkens levetid: > 4 år

Antatt levetid (ved bruk i felt): > 5 år

Rf-parametere

Driftsfrekvens: 868,3 MHz.

Sendestyrke: 25mW

Maks. Driftssyklus: <1%.

Kryptering: Ingen

Kanalavstand: Enkeltkanal

Kompatibel med: Annen WES+2-

Enhetsprotokoll: proprietær
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Tekniske data for repeater     

Modellnummer: W2-LNK-NNN-U, W2-LNK-NNN-N 

Enhetsparametere

Mål (mm) hxbxd: 235 x 161 x 58 (ekskl. antenne 81mm og USB

15Mm) vekt: 1,4kg

Driftstemperatur: -25 °C til +70 °C

Fuktighet: Relativ fuktighet >95 (25 °C til 55°C)

Tilførselsparametere

Driftsspenningsområde: 4,0-6,2 V fra intern batteritilførsel

Strømtilførsel: 620μW i snitt

Gjeldende forbruk: 120μA i snitt

Batteritype: Alkalisk-galvaniske celler, 23 Ah

Batteripakkens levetid: > 4 år

Antatt levetid (ved bruk i felt): > 5 år

Rf-parametere

Driftsfrekvens: 868,3 MHz.

Sendestyrke: 25mW

Maks. Driftssyklus: <1%.

Kryptering: Ingen

Kanalavstand: Enkeltkanal

Kompatibel med: Annen WES+2-

Enhetsprotokoll: proprietær
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Vedlikehold av varmedetektor

Vedlikeholdsprosedyrene som er beskrevet nedenfor bør utføres med følgende hyppighet:

Én måned etter installasjon og rutineinspeksjon 

Hver 3. måned :   Deretter

Hver 6. måned :   Driftstest

Hver 12. måned :   Rengjøring

Alt vedlikehold som er nevnt ovenfor, er avhengig av miljøforhold. 

Rutineinspeksjon
I. Påse at detektordekselet er helt og uskadet

II. Kontroller at røykfølerne ikke er blokkert. vii) Påse at 
overflaten av detektorens ytre deksel er rent. Dersom 
det er avsetninger som følge av oljetåke, støv osv., 
bør detektoren rengjøres i henhold til instruksjonene 
som beskrives senere i denne håndboken. Det kan 
være tilrådelig å påse at slik rengjøring utføres på 
regelmessig basis i fremtiden.

III. Påse at utstyr som kan generere brennbare 
produkter eller fine luftbårne partikler, ikke er 
installert i nærheten av detektoren siden forrige 
rutineinspeksjon. Dersom noe slikt utstyr er 
installert, bør du varsle sikkerhetsansvarlig eller en 
annen kompetent overordnet om at dette kan føre til 
falske alarmer.

Driftstest 
Målet med driftstesten er å bekrefte at detektoren virker 
som den skal når den utsettes for røyk.

IV. Detektortesting utløser alarmen over hele 
byggeplassen. For å unngå unødvendig evakuering av 
personell fra byggeplassen, bør det informeres om 
når testing påbegynnes og når den er fullført.

V. Slipp en anelse røyk inn i detektorens deksel, f.eks. 
ved hjelp av røykdetektortesteren ”No Climb -Solo”. 
Kontroller at detektoren løser ut alarmen innen 
15 sekunder. Kontroller at LED-indikatoren på 
detektoren lyser og at alle andre fjernstyrte LED-
lamper som er montert, også lyser.

VI. Etter at detektoren har utløst alarmen, slå av 
systemet fra et brannpunkt eller en basestasjon. 
Det kan være nødvendig å la det gå en kort tid før 
detektoren nullstilles. Dette er for at eventuell 
restvarme skal forsvinne.

VII. Før du fortsetter til neste detektor, påse at 
detektoren som akkurat er testet, ikke utløser 
alarmen på nytt på grunn av restvarme.

Funksjonstest 
VIII. Funksjonstesten kontrollerer detektordriften. Disse 

detektorene kan returneres til Ramtech Electronics 
for funksjonstesting. 

Rengjøring 
Merk: Detektorhodet skal IKKE demonteres.

IX. Fjern detektorhodet forsiktig fra WES+ enheten.

X. Bruk en myk, lofri klut fuktet med alkohol for klebrige 
avleiringer for å rengjøre plastkapslingen.

XI. Bruk en myk bustpensel (f.eks. en malerpensel) og 
børst forsiktig mellom lamellene og føleren i en 
lineær bevegelse bort fra følerne på plastkapslingen.

XII. Påse at det ikke er noen avleiringer igjen på eller 
rundt føleren når rengjøringen er fullført.

XIII. Dersom enheten krever ytterligere rengjøring, er 
skadet eller korrodert, returner hele detektoren til 
Ramtech Electronics for service.
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Vedlikehold av røykdetektor 

Vedlikeholdsprosedyrene som er beskrevet nedenfor bør utføres med følgende hyppighet:

Én måned etter installasjon og rutineinspeksjon 

Hver 3. måned :   Deretter

Hver 6. måned :   Driftstest

Hver 12. måned :   Rengjøring

Alt vedlikehold som er nevnt ovenfor, er avhengig av miljøforhold. 

Rutineinspeksjon
I. Påse at detektordekselet er helt og uskadet

II. Kontroller at røykfølerne ikke er blokkert. vii) Påse at 
overflaten av detektorens ytre deksel er rent. Dersom 
det er avsetninger som følge av oljetåke, støv osv., 
bør detektoren rengjøres i henhold til instruksjonene 
som beskrives senere i denne håndboken. Det kan 
være tilrådelig å påse at slik rengjøring utføres på 
regelmessig basis i fremtiden.

III. Påse at utstyr som kan generere brennbare 
produkter eller fine luftbårne partikler, ikke er 
installert i nærheten av detektoren siden forrige 
rutineinspeksjon. Dersom noe slikt utstyr er 
installert, bør du varsle sikkerhetsansvarlig eller en 
annen kompetent overordnet om at dette kan føre til 
falske alarmer.

Driftstest 
Målet med driftstesten er å bekrefte at detektoren virker 
som den skal når den utsettes for røyk.

IV. Detektortesting utløser alarmen over hele 
byggeplassen. For å unngå unødvendig evakuering av 
personell fra byggeplassen, bør det informeres om 
når testing påbegynnes og når den er fullført.

V. Slipp en anelse røyk inn i detektorens deksel, f.eks. 
ved hjelp av røykdetektortesteren ”No Climb -Solo”. 
Kontroller at detektoren løser ut alarmen innen 
15 sekunder. Kontroller at LED-indikatoren på 
detektoren lyser og at alle andre fjernstyrte LED-
lamper som er montert, også lyser.

VI. Etter at detektoren har utløst alarmen, slå av 
systemet fra et brannpunkt eller en basestasjon. 
Det kan være nødvendig å la det gå en kort tid før 
detektoren nullstilles. Dette er for at eventuell 
restvarme skal forsvinne.

VII. Før du fortsetter til neste detektor, påse at 
detektoren som akkurat er testet, ikke utløser 
alarmen på nytt på grunn av restvarme.

Funksjonstest 
VIII. Funksjonstesten kontrollerer detektordriften. Disse 

detektorene kan returneres til Ramtech Electronics 
for funksjonstesting. 

Rengjøring 
Merk: Detektorhodet skal IKKE demonteres.

IX.  Fjern detektorhodet forsiktig fra WES+ enheten.

X.  Bruk en myk, lofri klut fuktet med alkohol for 
klebrige avleiringer for å rengjøre plastkapslingen.

XI.  Bruk en myk bustpensel (f.eks. en malerpensel) 
og børst forsiktig mellom lamellene og føleren i en 
lineær bevegelse bort fra følerne på plastkapslingen.

XII.  Påse at det ikke er noen avleiringer igjen på eller 
rundt føleren når rengjøringen er fullført.

XIII.  Dersom enheten krever ytterligere rengjøring, er 
skadet eller korrodert, returner hele detektoren til 
Ramtech Electronics for service.

3130 31www.norgem.no



KONTAKT OSS:

Norgem AS
Tlf. +47-400 74 100
E-Post: post@norgem.no

www.norgem.no


