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Røykdetektorer
WES3-røykdetektore er lydløs, men kommuniserer med manuelle 
meldere og basestasjon for å aktivere alarmen hvis det oppdages røyk. 
Det er to røykdetektorer i WES3-serien; én standard røykdetektor, og 
én støvbestandig røykdetektor.
 
Alle røykdetektorer er følsomme for støv og damp. Bruk WES3 
støvbestandig røykdetektor i støvete områder, eller en WES3 
varmedetektor i områder utsatt for mye støv eller damp. Hvis en 
detektor har aktivert alarmen, blinker den røde LED-indikatoren i 30 
minutter eller til alarmen nullstilles.

WES3-røykdetektorer skal monteres på en sikker måte i taket, og 
bør vedlikeholdes regelmessig (se avsnittet om vedlikehold av 
røykdetektor). Hvis det ikke utføres tilfredsstillende vedlikehold, kan 
det oppstå feil, inkludert falske alarmer, noe som kan forstyrre driften 
på stedet. Røykdetektorer er tiltenkt innendørs bruk i lukkede områder. 
Detektorer fungerer ikke slik de skal hvis de installeres i åpne rom uten 
tak, vegger etc.

Basestasjon
WES3-basestasjoner inkluderer en summer, en LCD-skjerm, en 
navigasjonsplate, og hvis GSM-modellen er valgt, et modem som gjør 
det mulig med sending av SMS. En basestasjon er nødvendig for å 
konfigurere WES3-nettverket, og derfor må minst én WES3-basestasjon 
inngå i et WES3-nettverk.

Det er mulig å bruke basestasjon som en mobil enhet (se avsnittet om 
mobilbase).

Signalforsterker
WES3 Signalforsterkere brukes bare til å videresende WES3-
radiobeskjeder på store eller komplekse anlegg, dersom det ikke 
er behov for ekstra manuelle meldere. Signalforsterkere bør være 
veggmontert på en sikker måte.

Interface
WES3-Interfacen gjør det mulig med aktivering av eksterne utganger 
ved alarmer. De kan også ta imot inndata fra et eksternt signal, og 
utløse alarmen på WES3-systemet.

WES3-enheter
Alle WES3-enheter har tre LED-indikatorlamper, og to trykknapper 
merket A og B.

Enhetene skal festes på en sikker måte ved hjelp av de to integrerte 
monteringspunktene. Vi anbefaler at du bruker M4 x 50 mm 
flathodeskruer og veggplugger, eller andre festemidler som passer til 
det aktuelle vegg-/takmaterialet.

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

Alle WES3-enheter videresender alle WES3-radiobeskjeder for det 
aktuelle anlegget.

Manuell melder
WES3 manuelle meldere inkluderer et manuelt aktiveringspunkt, 
som brukes til å aktivere brannalarm når det er nødvendig, en 
førstehjelpsknapp for å tilkalle medisinsk hjelp og en høy alarmtone 
(med valgfritt strobelys).

Manuelle meldere skal monteres på en sikker måte ca. 1,4 meter over 
gulvet, eller i samsvar med kunde eller byggeplasskrav.

Varmedetektor
WES3-varmedetektorer slår automatisk alarm hvis temperaturen 
overstiger et trygt nivå. Varmedetektoren er lydløs, men kommuniserer 
med manuelle meldere og basestasjoner for å aktivere en hørbar 
alarm. Hvis en detektor har aktivert alarmen, blinker den røde LED-
indikatoren i 30 minutter eller til alarmen nullstilles.

Varmedetektorer skal monteres på en sikker måte i taket og 
vedlikeholdes jevnlig (se avsnittet om vedlikehold av varmedetektorer). 
Hvis det ikke utføres tilfredsstillende vedlikehold, kan det oppstå feil, 
inkludert falske alarmer, noe som kan forstyrre driften på stedet. 

Varmedetektorer er tiltenkt innendørs bruk i lukkede områder. 
Detektorer fungerer ikke slik de skal hvis de installeres i åpne rom uten 
tak, vegger etc. 

Systemenheter
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Et grunnleggende system består av minst tre WES3-enheter, minst 
én er en WES3-basestasjon. Manuell meldere er avgjørende for alle 
systemer hvis det kreves akustisk evakueringsalarm på stedet.

HMS
Som med all anleggspraksis må det prioriteres å jobbe trygt 
under installasjon av WES3-systemet. 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 risikovurdering  og risikoelementer fjernes. Følgende 
merknader er bare ment som generell veiledning. Stedlige forhold og 
andre operatører i området må tas hensyn til under installasjonen.

Langvarig eller gjentatt eksponering for høy lyd, for eksempel 
brannalarmsirener, kan potensielt føre til hørselsskader. Sørg for at det 
tas forholdsregler som passer til de forventede eksponeringsnivåene 
på stedet.

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

Oppbevaring, håndtering og transport
Selv om WES3-enheter er lette og konstruert for enkel håndtering på 
stedet, er det viktig at riktige håndteringsprosedyrer 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 
produktdatabladene for fullstendige opplysninger om enhetenes vekt. 
Uåpnede esker skal stables med maksimalt 10 i høyden, på en solid 
og stabil overflate. Enheter uten eske skal ikke stables.
 
For å unngå skade under transport, må du forsikre deg om at enhetene 
er pakket forsvarlig og hindres fra å bevege seg 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.

Grunnleggende systemoppsett

WES3-enheter klassifiseres som «Service Access Area» i henhold til 
EN 60950-1. Det er viktig at tester, reparasjoner og service utføres av 
WES3-teknikere eller godkjente, kvalifiserte partnere. Endring av deler 
av enheten kan forhindre korrekt funksjonalitet, selv om enheten ser ut 
til å virke. 

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. 
Funksjonstest enheten. Hvis du er i tvil, ta enheten ut av systemet og 
kontakter WES' kundestøtte.

Installasjonsprosedyre
 
WES3-enheter er bare kompatible med andre WES3-enheter. Det er 
ikke mulig å opprette et nettverk ved hjelp av andre versjoner av WES-
produktet, for eksempel WES1 eller WES+. Sørg for at alle enheter 
som skal brukes på stedet er WES3-enheter.

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

1. Første oppsett av basestasjon
For å aktivere basestasjonen, hold nede «A» og trykk på «B» tre 
ganger i rask rekkefølge. Alle tre lysdiodene lyser kort, og den oransje 
LED-lampen blinker.

Første oppsett av basestasjonen gjøres gjennom en rekke alternativer 
på skjermen. Alternativer for språk, inspeksjonsforsinkelse og 
forhåndsalarmmodus kan konfigureres.

Språkvalg
Velg språk, tilgjengelige alternativer er engelsk, tysk, fransk, spansk, 
italiensk og svensk. Språkinnstillingene kan til enhver tid endres via 
Innstillinger-menyen på basestasjonen.

SELECT LANGUAGE
> English
 Deutsch
 Français
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Inspeksjonsforsinkelse
Inspeksjonsforsinkelse-innstillingen gjør det mulig med en valgfri 
forsinkelsesperiode mellom aktiveringen av en melder og utløsing av 
alarmen for hele anlegget. Dette kan gi tid for å vurdere hendelsen på 
stedet, og å fatte en beslutning om enten å
  i) bekrefte at alarmen er ekte, aktivere sirener/lys for hele 

byggeplassen og evakuere området, eller
  ii) bekrefte falsk aktivering, avbryte alarmen og gå tilbake til 

normal (ikke-alarmerende) tilstand.

Standardinnstillingen er 00 minutter (dvs. ingen forsinkelse), men 
kan stilles inn i trinn på 1 minutt opp til maksimalt 10 minutter. En 
bekreftelsesskjerm vises for å validere innstillingen og forhindre 
utilsiktet aktivering.

Alarm delay selected
This will increase
the time to activate
site alarm! Ok? Yes

Merk at Inspeksjonsforsinkelse kun kan innstilles under den første 
aktiveringen. Ved å slå av og på basestasjonen vil man slette all data 
og tilbakefører basestasjonen til fabrikkoppsett. 

Inspection delay
     set to

   02 minutes

Grunnleggende system

Pre alarm
Under en inspeksjonsforsinkelse vil pre-alarmfunksjonen definere 
hendelser i nettverket for hele systemet.

Med Pre alarm-modus aktivert, vil hele varslingssystemet sende ut en 
spesiell pre-alarm lyd og (på strobelys-utstyrte manuell meldere) en 
blinkene lysstråle.

Med Pre Alarm-modus deaktivert, vil bare den enheten  som ble 
aktivert, lyde. Alle andre manuell meldere i varslingssystemet  forblir i 
normaltilstand.

Merk at forhåndsvarsling bare kan stilles inn under den første 
aktiveringsprosessen. Pre Alarm kan bare endres ved å slå av og på 
basestasjonen, all data vil bli slettet og tilbakefører basestasjonen til 
fabrikkoppsett.

Når første oppsett er ferdig, vises innstillingene for 
inspeksjonsforsinkelse og forhåndsvarlingsmodus på startskjermbildet 
i basestasjonen. Kontroller at innstillingene som vises på skjermen er 
de ønskede innstillingene. Hvis ikke, gjenta installasjonsprosessen for 
basestasjonen før du fortsetter.

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
Alle WES3-enheter leveres med batterier installert og er klare for 
aktivering på stedet. For å aktivere en enhet, hold nede «A» og trykk 
på «B» tre ganger i rask rekkefølge. Alle tre lysdiodene lyser kort, og 
den oransje LED-lampen blinker.

Denne operasjonen aktiverer enheten – ingen radioforbindelse 
etableres på dette tidspunktet. Systemet må inneholde minst en 
manuell melder for å generere en akustisk alarm. Når et system bare 
består av detektorer, vil det ikke sendes et lydvarsel på stedet.

3. Adressering av enhetene 
(enhetsnummerering)
Aktiverte manuelle meldere, detektorer og andre WES3-enheter 
kan legges til for å opprette et WES3 -nettverk med prosessen for 
enhetsnummerering. Under enhetsnummereringen mottar WES3-
enheter informasjon om nettverkskonfigurasjon fra basestasjonen, 
inkludert innstillinger for inspeksjonsforsinkelse og forvarsling. Merk at 
dette er den eneste måten å opprette og legge til i et WES3-nettverk 
på. 

Gå til Innstillinger-menyen på startskjermen i basestasjonen. 
Innstillinger-menyen kan nås fra hovedmenyen ved å velge Innstillinger 
med navigasjonsknappen og deretter trykke på Enter.

Du må skrive inn PIN-koden før du fortsetter. Denne er som standard 
satt til 1234, men kan endres (se side 17).

Enter Access Code:

       ***4

Fra Innstillinger-menyen velger du det første alternativet, 
Enhetsnummerering:

SETTINGS MENU
>Un i t Numbering
 Communications
 Date and Time

Forsikre deg om at WES3-enheter som skal kobles sammen, er aktivert 
og har en oransje blinkende LED. Dette indikerer at enheten er klar 
til sammenkobling. Enheter kan nummereres med tresifrede tall fra 
001 til 999. Nummerering gjør at meldinger og varsler under drift 
kan refereres til en bestemt enhetslokalitet på stedet, ved hjelp av 
byggeprosjektets anleggsplan. 

Fra skjermbildet Enhetsnummering bruker du opp- og nedpilene til å 
velge ønsket nummer for den første enheten

SELECT UNIT NUMBER
      001

Hold A Button

Trykk og hold "A" på begge enhetene. De oransje lysdiodene lyser 
etterfulgt av de grønne lysdiodene, for å indikere at enhetene har blitt 
paret og en gruppe er opprettet. Slipp «A»-knappene.

Etter å ha nummerert en enhet, må du endre nummeret som vises på 
basestasjonen og gjenta prosessen over for alle nødvendige enheter. 
Vær oppmerksom på at spørringsfunksjonen i WES3 kan utføre en 
automatisk integritetstest av de første 128 WES3-enhetene som er 
lagt til i et nettverk. Flere enheter kan legges til nettverket, men vil bli 
ekskludert fra integritetstesten.

Hvis den røde LED-lampen lyser, har sammenkoblingen mislyktes. 
Kontroller at enheten som nummereres er aktivert, og gjenta 
nummereringsprosessen for enheten.

 4. Legg til enheter i en eksisterende 
gruppe
Gjenta trinnene 2 og 3 over.

5. Plassering av enheter på stedet
Når de er aktivert og sammenkoblet, kan WES3-enhetene installeres 
på stedet. Sørg for at gjeldende nasjonale retningslinjer eller 
standarder for lokalisering av enheter på stedet overholdes, for 
eksempel BS 5839-1 i Storbritannia.

Unngå der det er mulig å plassere enheten direkte ved siden av 
metallrammer, metalloverflater, elektriske kabler og lignende utstyr 
som kan forstyrre signalstyrken.

Grunnleggende system
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6. Fest enhetene på en sikker måte
Hver WES3-enhet må festes forsvarlig på plass for å sikre korrekt drift. 
Sabotasjebryteren på baksiden av enheten må være i kontakt med 
veggen eller taket.

• Detektorenhetene er takmonterte, og bare beregnet for innendørs 
bruk. Installasjon av detektorer kan innebære å jobbe i høyden 
eller på forhøyede plattformer. Sørg for at en risikovurdering 
utføres og at alle rimelige sikkerhetstiltak er på plass før arbeidet 
startes.

• De manuelle melderne må festes på en sikker måte med 
antennen oppreist, på en robust vertikal overflate så som en 
vegg eller tralle. Hvis den eksisterende overflaten ikke er egnet til 
direkte festing, kan den manuelle melderen monteres på bakplate 
som kryssfinér eller lignende platemateriale.

Hver enhet skal monteres forsvarlig ved hjelp av de to integrerte 
monteringspunktene, med M4 x 50 mm flathodeskruer og veggplugger, 
eller andre festemidler valgt for den aktuelle vegg- eller taktypen. 
Kontroller at alle festepunkter er sikret, og at sabotasjesikringen er helt 
inntrykket.

7. Stilletest
Etter installasjon av enhetene er det viktig å utføre en systemalarmtest 
for å bekrefte at systemet fungerer riktig. Det er også beste praksis 
å gjennomføre en full systemtest på ukentlig basis. Denne testen 
bør også utføres etter en betydelig endring av byggeplassen (ny 
struktur, vegg eller installasjonsutstyr installert) som kan påvirke 
nettverkssignalet.

Systemtesten startes fra basestasjonens innstillingsmeny:

1. Velg WES MAIN MENU
System Logs
Settings

Adgangskoden er nødvendig for å få tilgang til Innstillinger-menyen. 
Standard PIN-kode er 1234.

Enter Access Code:

       ***4

Fra Innstillinger-menyen, velg Systemtest for å starte testmodusen:

 

Basestasjonen vil vise en bekreftelsesmelding på at testen har startet. 
Gå en runde på byggeplassen og sjekk alle enhetene i nettverket.

System test started
Walk the site to
check all units OK

I systemtest-modusen isolerer WES3-nettverket alle enheter i 
nettverket, slik at du får full fysisk testing av hver enhet uten å aktivere 
den generelle alarmen. Manuell meldere kan aktiveres manuelt, 
og detektorer kan aktiveres ved hjelp av standard testutstyr som 
røykspray eller varmesonder.

Når systemtesten er fullført, går du tilbake til basestasjonen og trykker 
på -knappen for å fullføre testen og avslutte systemtest-modusen.

Det er viktig å være klar over at når WES3-nettverket er i bruk i 
systemtestmodus, er nettverket inaktivt og da kan det ikke utløses en 
alarm på hele anlegget fra noen enhet. Systemtestmodus må avsluttes 
fra basestasjonen for å aktivere nettverket på nytt.

Merk: Etter første installasjon må du vente i minst 60 minutter før 
du starter den første systemtesten. I løpet av denne tiden vil WES3-
enhetene kalibreres for å justere for bakgrunnsstøy som kan påvirke 
nøyaktigheten i systemtesten.

 

SETTINGS MENU
Unit Numbering
System Test
System Poll 

Grunnleggende system
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Aktivere en alarm
Manuell aktivering
For å aktivere alarmen, trykk på en hvilken 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 vil automatisk aktivere alarmen hvis det 
oppdages tilstrekkelig mengde røyk. Varmedeteksjonsenhetene utløser 
automatisk alarmen hvis temperaturen stiger over grensen. Den røde 
«Alarm»-dioden blinker bare på enheten(e) som har aktivert alarmen.

Deaktivere en alarm
Merk: Det er viktig å bekrefte at det ikke er brannfare før du deaktiverer 
alarmen.

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

Brannalarmen slår seg av automatisk 30 minutter etter aktivering.

Brannalarmen kan manuelt avbrytes fra en manuell melder som 
er aktivert med tilbakestillingsnøkkelen. Om nødvendig kan et 
anropspunkt på en nærmere manuell melder trykkes ned og deretter 
nullstilles for å avbryte alarmen. Vent i 5 sekunder mellom trykk og 
tilbakestilling av et anropspunkt.

Etter at alarmen er avstilt, har systemet en kort (2 minutters) re-
armeringsperiode, der sirenene vil høres periodisk, og de oransje 
varslingsdiodene blinker i grupper på 5, hvoretter systemet er re-armert 
og klart til bruk.

Under re-armeringsperioden kan ikke alarmen aktiveres igjen. Det 
er derfor viktig å bekrefte at det ikke er brannfare før du deaktiverer 
alarmen.

Tilbakestille en manuell melder
Alle aktiverte manuelle meldere piper periodisk etter at re-
armeringsperioden avsluttes, som en påminnelse om at de manuelle 
melderne må tilbakestilles mekanisk ved hjelp av nøkkelen før de kan 
brukes til å aktivere brannalarm.

Låst manuell melder som vises på basestasjonen, viser hvilken 
individuell manuell melder (eller manuelle meldere) som må nullstilles:

SYSTEM WARNINGS
23/06 22:13 004F LAT

1) Sett inn tilbakestillingsnøkkelen med fliken til høyre, som vist 
nedenfor.

2) Trykk inn tasten så langt som mulig

3) Vri nøkkelen mot klokka til det høres et høyt mekanisk klikk.

4) Fjern nøkkelen

Kontroller at ringepunktet er helt tilbakestilt før du fjerner nøkkelen. 
Delvis tilbakestilling av et låst anropspunkt etter at brannalarmen er 
kansellert, kan aktivere alarmen igjen.

Systemets virkemåte
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Aktivere en førstehjelpsalarm
Førstehjelpsalarmen kan aktiveres fra en hvilken som helst manuell 
melder ved å trykke ned og holde B-knappen inne i 2 sekunder, til de 
vekslende gule og grønne LED-lysene blinker gjentatte ganger.

Ved aktivering av førstehjelpsalarmen sendes en melding til 
basestasjonen. Det utløser ingen alarmer på andre enheter.

Deaktivere en førstehjelpsalarm
Førstehjelpsalarmen kan deaktiveres enten fra melderen som ble brukt 
til å aktivere den, eller fra basestasjonen.

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

Hvis du vil avbryte fra basestasjonen, blar du til varselet på 
basestasjonsskjermen og trykker på enter, blar til Ja, og trykker 
deretter på enter for å bekrefte. Adgangskoden er nødvendig for å 
avbryte en medisinsk alarm. Standard PIN-kode er 1234.

Clear Medical
   Assistance From
      004F? Yes

WES3 kan motta og vise flere medisinske varsler på basestasjonen, og 
disse kan administreres og kanselleres individuelt. Flere medisinske 
varsler vises i kronologisk rekkefølge, og prioriteres over andre 
systemmeldinger med unntak av brannalarm.

Hvis en brannalarm aktiveres mens en medisinsk alarm er aktiv, 
vil systemet prioritere brannalarmen. Enhver medisinsk alarm som 
var aktiv før brannalarmen, forblir i WES3-systemet og vises når 
brannalarmen er løst.

Indikasjon for enhet i drift
Aktive enheter uten feil vil blinke (grønn LED-lampe) én gang hvert 4. 
sekund for å indikere at enheten er i bruk.

Oransje LED-indikasjon
Hver WES3-enhet overvåker seg selv for en rekke feil. Disse indikeres 
via den oransje LED-lampen, som vil blinke i grupperte mønstre med 
lengre opphold enn vanlig.

Enheter som viser ett av disse mønstrene krever ytterligere 
undersøkelse, og bør ikke brukes som en del av brannalarm- og 
deteksjonssystemet før feilen er korrigert. Bruk diagrammet nedenfor 
for å finne ut av typen problem:

Gruppeblink 1 – Lavt batteri
Gruppeblink 2 – Svakt signal
Gruppeblink 3 – Ikke 
sammenkoblet
Gruppeblink 4 – Sabotasje
Gruppeblink 5 – Re-armér eller 
Enhet låst

Rød LED-indikasjon
Hvis en detektor har aktivert alarmen, blinker den røde LED-
indikatoren under brannalarm.

Det anbefales at brannsystemet testes ukentlig, når det er foretatt en 
betydelig endring i installasjonen eller bygningen under konstruksjon. 
WES3 er utstyrt med en systemtestfunksjon som lar deg teste 
radiokoblingen mellom enheter uten å aktivere en hørbar brannalarm. 
Du kan derfor sørge for at hver enhet i systemet har en robust 
radioforbindelse med tilstrekkelig kapasitet til å tillate miljømessige 
svingninger uten å forstyrre anlegget.

SYSTEM WARNINGS
23/06 22:13 004F MED

LED-indikasjoner

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

1. Velg WES MAIN MENU
System Logs
Settings

Adgangskoden er nødvendig for å få tilgang til Innstillinger-menyen. 
Standard PIN-kode er 1234. Fra Innstillinger-menyen, velg Systemtest 
for å starte testmodusen.

Basestasjonen vil vise en bekreftelsesmelding på at testen har startet. 
Gå en runde på byggeplassen og sjekk alle enhetene i nettverket.

System test started
Walk the site to
check all units OK

Under systemtestmodus isolerer WES3-nettverket alle enheter i 
nettverket, slik at alle fysiske tester av hver enhet kan utføres uten 
å aktivere den generelle alarmen. Manuell meldere kan aktiveres 
manuelt, og detektorer kan testes ved hjelp av standard testutstyr som 
røykspray eller en varmesonde.

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 mens WES3-nettverket er i systemtestmodus, er det inaktivt og en 
alarm for hele anlegget kan ikke utløses fra noen enheter. Testen må 
avsluttes fra basestasjonen for å kunne aktivere nettverket igjen.

Merk: Etter første installasjon må du vente i minst 60 minutter før 
du starter den første systemtesten. I løpet av denne tiden vil WES3-
enhetene kalibreres for å justere for bakgrunnsstøy som kan påvirke 
nøyaktigheten i systemtesten.

Testresultatet er angitt som følger:
Bestått Grønn LED-lampe vedvarende tent
Radio OK, annen feil 
oppdaget 

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

Ikke noe radiosignal Oransje LED-indikasjon gruppeblinker 
for å indikere feil (se «Oransje LED-
indikasjon»).

Systemintegritetstest (spørring)
WES3 inkluderer en systemintegritetstest som kan rapportere om 
endringer i nettverkskonfigurasjonen, for eksempel når flere eller 
uventede enheter oppdages i nettverket, eller når enheter fjernes.

Integritetstesten utføres automatisk to ganger daglig, og kan også 
aktiveres på forespørsel fra WES3-basestasjonen. For å aktivere 
integritetstesten, gå til Innstillingsmenyen på basestasjonen. 
Adgangskoden er nødvendig for å få tilgang til Innstillinger-menyen. 
Standard PIN-kode er 1234. Velg Systemspørring i Innstillinger-
menyen for å starte integritetstesten.

Mens integritetstesten utføres, vil meldingen «Systemspørring ; Lytter 
...» vises på skjermen.

System poll
Listening...

Eventuelle tilleggsenheter som oppdages på nettverket siden siste 
systemspørring, vises som et «NY»-varsel på basestasjonen. Alle 
enheter som er fjernet fra nettverket siden siste systemspørring, vil 
vises som et «GON»-varsel på basestasjonen.

I tillegg til den automatiske systemintegritetstesten og 
spørringsfunksjonen på forespørsel, har WES3 umiddelbar 
varsling i sanntid når en enhet fjernes fra nettverket, som vises på 
basestasjonen som et «REM»-varsel. Merk at systemspørring er 
begrenset til de første 128 WES3 -enhetene som er lagt til i nettverket. 
Utover dette kan ytterligere enheter legges til, men vil bli ekskludert fra 
integritetstesten.

Systemtester

SETTINGS MENU
Unit Numbering
System Test
System Poll 

SYSTEM WARNINGS
04/11 14:39  101 NEW
04/11 14:39  098 GON
04/11 14:39  014 GON



Side 13 WES3 Installasjons- og betjeningshåndbok V1.4 Ramtech Electronics Limited 2018

Etter at du har flyttet en enhet, anbefaler vi at du utfører en systemtest 
for å kontrollere at bevegelsen ikke har påvirket radiokommunikasjonen 
negativt. Kontroller at eventuelle brannplaner for anlegget er oppdatert 
med eventuelle revisjoner til WES3 -enhetenes nummerering og 
plassering.

Før du sender en enhet eller flytter den til et annet anlegg, må den 
først deaktiveres for å:
•  forhindre feilaktig aktivering
•  bevare batterilevetiden til enheten
•  Slette informasjon om byggeplassen slik at den kan sammenkobles 

inn i et nytt system

Først må du fjerne enheten som skal deaktiveres fra veggen/taket, og 
sørge for at sabotasjeknappen ikke er trykket inn.

Hold nede «A» og trykk deretter på «B» tre ganger i rask rekkefølge. 
Alle tre LED-lampene lyser en kort stund, og slår seg så av.

Merk: Enheter kan ikke deaktiveres mens en brannalarm er aktiv.

Flytte en sammenkoblet enhet

Fjerne en sammenkoblet enhet 
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Advanced (Avansert) 

Én eller flere basestasjoner kan legges til et grunnleggende system for 
å gi ytterligere systemovervåkingsinformasjon. Basestasjoner kan vise 
detaljer om hvilke enheter som har aktivert brannalarmer, eventuelle 
enheter med gjeldende feilvarsler og historiske hendelseslogger. 
Basestasjonen tillater også en autorisert bruker å avbryte aktive 
medisinske varsler og avstille en brannalarm med tilgangskoden.

Valgfri GSM-funksjonalitet lar opptil seks brukere motta tekstmeldinger 
i tilfelle brann eller andre systemadvarsler, og kan også koble WES3 

-nettverket til en live WES REACT-konto.

For å spare batteristrøm, slår LCD-skjermen og bakgrunnsbelysningen 
seg av etter en kort periode med inaktivitet. Hvis du trykker på én 
av navigasjonsknappene, aktiveres displayet. Hvis det ikke er noen 
nåværende advarsler eller brannalarmer på tvers av systemet, vil 
basestasjonen vise startskjermbildet med anleggsnavnet, dato og 
klokkeslett.

 
 
Trykk på enter ()      fører til hovedmenyen, med mulighet for å endre 
innstillingene eller vise logger.
 

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

Drift av basestasjon

Menyoversikt

Hovedmeny 
Systemlogger 
Innstillinger

Innstillingsmeny*
Systemtest av 
enhetsnummerering
Systemspørring
Dato og klokkeslett 
for kommunikasjon
Endre adgangskode
Bakgrunnsbelysning 
Mobil basestasjon
Endre språk

Kommunikasjon**
Endre stedsnavn
Brukerens 
telefondetaljer
GSM-status
SIM-kortinfo
Nettverkssøk

Systemloggmeny
Alarmer 
Avbrutt i 
forsinkelse
Systemtester
Førstehjelp
Eksterne 
sabotasjer
Interne sabotasjer
DT-hodesabotasje
Svake signaler
Svake batterier
Flate batterier
Låste enheter
Enhet fjernet
Enhet mangler
Uventet enhet
Fjern alle logger*

Endre språk
Engelsk 
Deutsche 
Français
Español
Italiano
Svenska

Brukerens 
telefondetaljer
Rediger brukernavn
Rediger telefonnr.
SMS-varslinger
Test telefonnr.
Slett bruker

* Tilgangskode kreves
** Bare for GSM-basestasjoner
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På slutten av rearmeringsperioden vil basestasjonen gå tilbake 
til startskjermen med mindre systemvarsler har blitt mottatt under 
brannalarmen eller rearmeringsperioden

Systemvarsler
Basestasjonen vil indikere advarsler fra seg selv eller en hvilken som 
helst annen systemenhet. Når en advarsel mottas, blinker LCD-
skjermen, og enheten piper regelmessig.

Advarsler vises i dette formatet: dato, klokkeslett, enhetsnummer og 
type, advarselstype. Noen advarsler, for eksempel EXT, vil selvslette 
seg selv hvis feilen løses.

Alarm
Når en alarm aktiveres med en manuell melder eller en detektor, 
blinker basestasjonen på LCD-displayet, samt at den piper og viser 
ALARM ALARM ALARM sammen med hvilke enheter som har aktivert 
alarmen. Den nyeste hendelsen vil være øverst på listen.

Enhetene er identifisert etter enhetsnummer og enhetstype. F indikerer 
manuell melder, I et Interface og D en detektor. Ovenstående viser for 
eksempel at en manuell melder med nummer 001 ble aktivert kl. 08:53 
den 7. juni.

En alarm kan deaktiveres på tre måter:

i) Tilbakestille en manuell melder

ii) Venter 30 minutter etter siste aktivering

iii) Bruker tilgangskoden for å avstille alarmen fra basestasjonen

For å avstille alarmen fra basestasjonen, trykker du på enter under 
brannalarmen. Dette tar deg til Stille Alarm-skjermen.

 
 
Velg «Ja», og skriv inn tilgangskoden når du blir bedt om det. Under 
rearmeringsperioden vises følgende melding i to minutter.

Advanced (Avansert) Drift av basestasjon
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Det er ikke mulig å gå ut av advarselsskjermbildet før alle advarsler 
enten er løst eller kvittert av en autorisert bruker.

For å godkjenne en advarsel, velg den med navigasjonsplaten og trykk 
på Enter. Du må angi adgangskoden din for den første advarselen du 
bekrefter.

Basestasjonskontroller
Navigasjonsknappen, vist nedenfor, brukes til å navigere mellom 
menyer, endre tegn og velge oppføringer.

Menyelementer kan velges ved hjelp av opp- og nedpilene, og deretter 
trykker du på enter (midtre pilknapp).

Endre tegn ved å bruke opp- og nedpilene mens tegnet er uthevet.

Guide til WES Advarselskoder 

Advarselskode Advarsel Beskrivelse Selvslettende SMS-innstilling

MED Førstehjelp Medisinsk assistanse nødvendig ved Enhet 
NNN

Nei 8

BAT Lavt batterinivå Enhet NNN har et lavt batterinivå Nei 5

DET Detektorsabotasje Enhet NNN har fått fjernet detektorhodet Ja 3

EXT Ekstern sabotasje Enhet NNN er fjernet fra vegg/tak Ja 4

FLT Flatt batteri Enhet NNN er slått av, batteriet er flatt Nei 5

INT Intern sabotasje Enhet NNN er åpnet Nei 2

LAT Låst Ringepunkt-knappen på enhet NNN er fortsatt 
trykket inn

Ja 10

REM Fjernet Enhet NNN har blitt deaktivert og fjernet Nei 9

SIG Svakt signal Enhet NNN har svakt radiosignal Ja 6

TST Systemtest Enhet NNN startet en systemtest Ja 7

NY Uventet enhet Enhet NNN er lagt til siden siste systemspørring Nei

GON Enhet mangler Enhet NNN er fjernet siden siste 
systemspørring

Nei

Bla gjennom tegn ved å holde nede pilene opp eller ned.

Flytt til neste tegn eller felt ved hjelp av høyre pil. 

Bruk venstre pilknapp for å flytte til forrige tegn.

For å gå ut av en meny, flytt til tegnet lengst til venstre og trykk på den 
venstre piltasten igjen.

Startside
Hvis du trykker på enter på startskjermen, åpnes hovedmenyen som 
gir tilgang til systemloggmenyen og innstillingsmenyen. Innstillingene 
er bare tilgjengelige for autoriserte brukere med tilgangskode.

Hvis basestasjonen ennå ikke er blitt sammenkoblet, vil den vise 
«Uparet» i stedet for anleggsnavnet.

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

Advanced (Avansert) Drift av basestasjon
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Når en enhet er lagt til en gruppe, vil anleggsnavnet vises. Merk: Som 
standard er dette «STANDARDSTED». Vær sikker på at du endrer 
den for å gjenspeile plasseringen av anlegget ditt, da dette vil bli brukt 
i varslinger via tekstmeldinger for å identifisere stedet hvor en alarm er 
aktivert.

Følgende logger er tilgjengelige fra Systemlogg-menyen:

• Brannalarmer
• Avbrutt i forsinkelse
• Systemtester
• Førstehjelp
• Eksterne sabotasjer
• Interne sabotasjer
• DT-hodesabotasje
• Svake signaler
• Svake batterier
• Flate batterier
• Låste enheter
• Enhet fjernet
• Enhet mangler
• Uventet enhet

Alle loggene er i samme format og er oppført i kronologisk rekkefølge, 
med den nyeste øverst i listen.

Hver loggoppføring starter med dato og klokkeslett da hendelsen 
ble logget, etterfulgt av enhetens nummer og type og deretter 
et + eller -symbol for å indikere heving (+) eller fjerning (-) av en 
hendelse. Hvis det er en nedoverpil i nederste høyre hjørne, er 
det flere loggoppføringer som kan vises ved å trykke på pil ned på 
navigasjonsknappen.

Eksempelet nedenfor viser Ekstern sabotasjelogg der enheten BASE 
fjernet en ekstern sabotasje klokken 11:20 den 7. juni.

Avslutt loggvisningen med venstre piltast på navigasjonsknappen.

Logger kan slettes ved enten å deaktivere enheten (se «Fjerne en 
enhet fra anlegget») eller ved hjelp av alternativet Slett alle logger på 
slutten av systemloggmenyen. Dette kan bare utføres av en autorisert 
bruker, og krever tilgangskode.

Systemlogger

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

Advanced (Avansert) Drift av basestasjon
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Innstillinger-menyen kan nås fra hovedmenyen ved å velge Innstillinger 
med navigasjonsknappen og deretter trykke på Enter. 

Alle innstillinger er beskyttet mot uautorisert endring med tilgangskode. 
Som standard er denne satt til 1234. 

Endre adgangskode
Vi anbefaler at du endrer den standard -tilgangskoden (1234) til en 
sikker kode som er spesifikk for anlegget.

For å endre tilgangskoden, navigerer du ned på Innstillinger-menyen, 
til alternativet Endre tilgangskode er uthevet som vist. Trykk på Enter 
for å velge.

Den eksisterende tilgangskoden vil da være påkrevd, som vist 
nedenfor.

Den nye tilgangskoden må da oppgis to ganger.

Bekreftelse av tilgangskodeendringen vil vises.

Adressering (enhetsnummerering)
Hver WES3-enhet er nummerert ved aktivering og første 
sammenkobling til WES-nettverket. Dette enhetsnummeret kan endres 
ved hjelp av Enhetsnummerering-funksjonen, og et hvilket som helst 
nummer mellom 001 og 999 kan brukes.

Enheter må enten være nylig aktivert eller allerede koblet til en enhet 
på samme sted som basestasjonen før nummerering.

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

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

For å gå ut av skjermen for enhetsnummerering trykker du på venstre 
pil vedsifferet på enhetsnummeret lengst til venstre.

Innstillinger

WES MAIN MENU
System Logs
Settings
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Adressering LED-indikasjoner 
Når A-knappen holdes nede på to enheter, tennes begge de oransje 
LED-lampene etterfulgt av et bekreftende LED-mønster. Tabellen 
nedenfor viser betydningen av de forskjellige LED-mønstrene. Én av 
enhetene må være basestasjonen

LED-
mønster

Beskrivelse

● Rød
● Oransje
● Grønn 

Sammenkobling startet

● Rød
● Oransje
● Grønn 

Sammenkobling vellykket. De to enhetene er på 
samme sted og har samme enhetsnummer.

● Rød
● Oransje
● Grønn 

Sammenkobling mislyktes. Enhetene er allerede 
en del av to forskjellige eksisterende anlegg. 
Enhetene må deaktiveres og reaktiveres for at 
sammenkoblingen skal lykkes.

● Rød
● Oransje
● Grønn 

Enhetsnummerering vellykket. Enheten har 
lykkes med å bli med på samme anlegg som 
basestasjonen, og har enhetsnummeret som er 
valgt i skjermen for enhetsnummerering.

Hvis den oransje lysdioden på en enhet ikke lyser, vil ikke enheten 
kobles sammen. Dette kan skyldes intern sabotasje. 

Dato og klokkeslett

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-bakgrunnsbelysningen kan deaktiveres ved å trykke på enter 
når Bakgrunnslys-alternativet er uthevet. Et avhukingsmerke angir 
at bakgrunnsbelysningen er aktivert, og et kryss indikerer at den er 
deaktivert. Bakgrunnsbelysningen er aktivert som standard.

Mobil basestasjon
Det kan være ønskelig at basestasjonen brukes uten å være festet til 
en vegg, for eksempel hvis du trenger å ha den på kontoret i løpet av 
dagen og flytte den til en sikkerhetsstasjon om natten.

Basestasjonen kan gjøres mobil ved å trykke på enter i alternativet 
Mobilbase. Et avhukingsmerke angir at alternativet for Mobil base har 
blitt aktivert.

Innstillinger
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Montering av lokk

1. Fest båndkabelen til PCB-et og koble til batterikontakten igjen.
2. Plasser lokket slik at det er høyere. (Fig. 1.)
3. Skyv på plass, og sørg for at det er innrettet med skruene. 

(Fig. 2)
4. Sørg for at det ikke klemmes ledninger mellom lokk og base
5. Skru ned lokket med T20-skrutrekkeren med maksimalt 2 Nm 

momentnøkkel. 

Fig. 1 
Retningen indikeres med den 

oransje pilen

Fig. 2 
Utgangspunktet for lokket med 

skruer. Fremhevet i oransje

SIM-kortinstallasjon – GSM-basestasjon 

Før du installerer et SIM-kort i en WES3-basestasjon, kreves følgende 
deler og verktøy:

• SIM-kort
• T20 Torx-skrutrekker

Pass på at du befinner deg i et ESD-beskyttet område før du foretar 
installasjonen av SIM-kortet i WES3 Basestasjon

Enheten må være slått av og i Transit-modus

Demontering av lokket 

 

1. Bruk en T20 Torx-skrutrekker, fjern alle fire skruene fra lokket på 
basestasjonen. (Fig. 1)

2. Skyv lokket oppover for å sikre at sabotasjespaken ikke utløses. 
(Fig. 2)

3. Løft lokket forsiktig og koble fra båndkabelen fra PCB-et. Koble 
fra batterikontakten.

4. Vend lokket. Ta SIM-kortet, og sett det inn i SIM-sporet som vist 
nedenfor. Pass på at SIM-kortets tilkoblingspunkter vender ned. 
Du er klar til å feste båndkabelen til PCB-et og sette på lokket 
igjen.

Fig. 2 : Skyv lokket oppover Nå kan du slå på enheten. 
Hold nede A-knappen, og trykk 3 ganger på «B» for å sette opp.

Når du slår på enheten, ser du følgende skjermbilde

Trykk deretter på menyknappen.

I neste meny, WES3 Hovedmeny, velger du Innstillinger. Du vil bli bedt 
om å angi en tilgangskode (se neste side). Standardkoden er 1234, 
med mindre du endrer den.

SIM-kortinstallasjon – GSM-basestasjon 

Fig. 1 Fjerning av skruer
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Velg Kommunikasjon fra menyen.

På den neste menyen velger du GSM-status. Vent en kort stund på 
at enheten finner signal. Hvis enheten ikke finner signal, gå tilbake til 
begynnelsen og start prosessen igjen.

For referanseformål, og for å hjelpe deg med eventuelle fremtidige 
problemer med SIM-kortet, anbefaler vi at du legger til den 
gjenværende SIM-kortet sin ytre emballasje på baksiden av enheten 
din (som vist nedenfor). Forsikre deg om at SIM-kortets ytre emballasje 
ikke forstyrrer den eksterne sabotasjebryteren på baksiden av enheten 
når du gjør dette.

Enheten din er nå klar til bruk.

SIM-kortinstallasjon – GSM-basestasjon SIM-kortinstallasjon – GSM-basestasjon 
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WES3-basestasjoner med GSM-funksjonaliteten har en ekstra 
kommunikasjonsmeny som brukes til å konfigurere varsler for 
tekstmeldinger, samt brukere og tilhørende telefonnumre.

Kommunikasjonsmenyen har fire alternativer, som vist nedenfor.

Endre stedsnavn

Anlegget vises på startskjermen og er inkludert i hver tekstmelding, 
slik at du raskt kan identifisere kilden til alarmen eller advarselen. 
Anleggsnavnet skal endres til et unikt, gjenkjennbart sted.

Anleggsnavnet redigeres ved hjelp av navigasjonsknappen og 
bekreftes ved å trykke på enter.

Kommunikasjon 

Brukerens telefondetaljer

Brukerens telefondetaljer gir opptil seks brukernavn og telefonnumre 
som skal oppgis, og hvilken type advarsel hver bruker vil motta, kan 
velges. Tekstmelding for en brannalarm angis for hver bruker, og kan 
ikke endres. Kun én tekstmelding sendes under hver brannalarm, selv 
om flere enheter (manuelle meldere og detektorer) kan aktiveres under 
brannen.

Når den er redigert, erstattes BRUKER X med navnet på brukeren som 
er angitt.

En bruker velges ved hjelp av navigasjonsknappen og ved å trykke på 
enter, og brukermenyen vil vises.

Velg Rediger brukernavn, og skriv inn navnet på denne brukeren med 
navigasjonsknappen.
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Trykk på enter for å bekrefte, og rediger telefonnummeret på samme 
måte.

Telefonnummeret må være i internasjonalt format med + foran og 
deretter landskoden. 

For Norge er landskoden +47. For eksempel angis telefonnummeret  
7806123456 som +47 7806123456.

SMS-varslingsmenyen kan brukes til å velge hvilke hendelser brukeren 
er interessert i. Et kryss vil resultere i at en melding blir sendt for den 
aktuelle hendelsen

Varslene er vist nedenfor, NNN er enhetens nummer på enheten med 
et feilvarsel.

 

1 Alarm En brannalarm aktiveres på anlegget, 
initiert av enhetsnummer NNN

2. Intern sabotasje Enhet NNN har blitt åpnet og 
potensielt manipulert eller skadet

3. Detektorsabotasje Detektorenheten NNN har fått 
fjernet detektorhodet

4. Ekstern sabotasje Enhet NNN er fjernet fra veggen/
taket

5. Lavt batterinivå Enhet NNN har lavt batteri
6. Svakt signal Enhet NNN har svakt radiosignal

7. Systemtest Enhet NNN har startet en 
systemtest

8. Førstehjelp Medisinsk assistanse nødvendig 
ved Enhet NNN

9. Fjernet Enhet NNN er deaktivert og fjernet fra 
brannalarmsystemet

10. Låst Anropspunktet på enhet NNN er låst 
etter at alarmen er tilbakestilt

Test telefonnummer
Det siste valget i brukermenyen er å teste telefonnummeret.

Merk: Basestasjonen kan ikke kontrollere om tekstmeldingen er 
kommet til mobiltelefonen, bare at den er levert til nettverket. Det er 
viktig å bekrefte at meldingen faktisk er kommet til mobiltelefonen.

GSM-status
Status for tilkoblingen til et mobilnettverk kan kontrolleres via GSM 
Status-alternativet. Merk at modemet er slått av når det ikke er i bruk 
for å spare batteristrøm, så denne sjekken kan ta noen minutter å 
fullføre.

Skjermen vil først vise ...

... og endres deretter til ...

... så vises til slutt ...

Kommunikasjon 
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... for å vise om basestasjonen kan sende tekstmeldinger. I eksemplet 
som vises på forrige side, har den koblet til Orange UK-nettverket og 
har en signalstyrke på 24.

Signalstyrkene er:
0-9 Dårlig
10-14 OK
15-19 God
>20 V. bra

Basestasjoner med «dårlig» signalstyrke bør om mulig flyttes for å 
forbedre signalstyrken for SMS-meldinger.

SIM-kortinformasjon
ID-nummeret for SIM-kort kan leses av ved hjelp av alternativet for 
SIM-kortinformasjon.

Tekstmelding 
Tekstmeldingen begynner med «WES3-basestasjon», etterfulgt av 
meldingstype, anleggsnavn, tid og dato som vist nedenfor.

WES3Basestasjon Tekstmelding:  
Sendt fra STANDARD STED kl. 14-
12:57 den 29. juli 2018
29. jul

Vær oppmerksom på at SMS-meldingsfunksjonen i WES3 er beregnet 
til varslingsformål, og kan ikke brukes som den eneste responsen 
på anleggsalarmer. Avhengig av nettverksaktivitet er ikke levering av 
tekstmeldinger garantert, og de kan bli mottatt en stund etter at SMS-
meldingen genereres.

Nettverkssøk
Valget av et mobilnettverk kan utføres via nettverksskanning. Merk at 
denne skanningen kan ta noen minutter å fullføre. Skjermen vil først 
vise ...

... og endres deretter til ...

 
 

Nettverket kan velges ved hjelp av navigasjonsknappen og bekreftes 
ved å trykke på enter.

I eksemplet ovenfor har giffgaff blitt valgt som mobilnett.

Kommunikasjon 
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Interfacen har to tilleggsreléutganger og én tilleggsinngang. Disse lar 
WES3 -systemet utvides for å samhandle med eksterne enheter.

Bildet til høyre er utformingen av tilkoblingene i grensesnittet

Interfacen må installeres av en kvalifisert person. 

IKKE koble Interface til strømnettet.

Interface

Inngangen overvåkes ikke. Tilkoblingen av automatiske eller manuelle brannvarslingsanordninger og aktive brannsikringssystemer som sprinklere, 
gasslukkesystemer osv. kan kreve ytterligere tiltak. Kabelbrudd eller skade kan føre til at alarmen ikke aktiveres når det er nødvendig, eller en 
advarselsindikasjon.

Alle kabellengder må være mindre enn 3 meter.

Utgang
Utgangene er vurdert for 24V ved maksimalt 2 ampere.

Inngang
Inngangen krever en «voltfri» kontakt fra et relé og bør ikke kobles til strøm.

Inngangen overvåkes ikke, og tilkobling av automatiske eller manuelle brannvarslingsanordninger kan kreve ytterligere tiltak. Kabelbrudd eller 
skade kan føre til at alarmen ikke aktiveres når det er nødvendig, eller en advarselsindikasjon.

Når IKKE i alarm

Når i alarm

Normalt åpen (NO)

Normalt lukket (NC)

Normalt åpen (NO)

Normalt lukket (NC)

Vanlig (C)

Vanlig (C)

Alarm IKKE utløst

Alarm utløst

INN-INN+

INN-INN+
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Teknisk data for manuell melder

 Modellnumre: W3M-FPT-CSS-N, W3M-FPT-SRO-N

 Enhetsparametere

Mål (mm) HxBxD: 235 x 161 x 128 (ekskl. antenne 81 mm og USB 15 mm)

Vekt: 1,7 kg

Driftstemperatur: -25 °C til +70 °C

Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet >95 % (25 °C til 55 °C)

IP-kode: IP55C

Frekvenser og mønstre for hovedlyd: 800 Hz til 970 Hz sveipende på 1Hz – Storbritannia
1200 Hz faller til 500 Hz over 1 sek, stillhet i 10 ms – Tyskland
554 Hz i 100 ms og 440 Hz i 400 ms – Frankrike

 Minimum A-vektet lyd ved 1 meter

Plassering Horisontalt plan 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: 4,4-6,4 V fra internt batteri

Strøm: 620 μW gjennomsnittlig

Strømforbruk: 120 μA gjennomsnittlig

Batteritype: Alkaliske primærceller, 23 Ah

 RF-parametere

Arbeidsfrekvens: 868,3 MHz

Sendereffekt: 25 mW maks

Driftssyklus: <1 %

Kryptering: Ingen

Kanalavstand: Enkeltkanal

Kompatibel med: Andre WES3-enheter

Protokoll: Patentbeskyttet
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 Modellnumre: W3M-FPT-CSS-R, W3M-FPT-SRO-R, W3-FPT-CSS-R, W3-FPT-SRO-R

 Enhetsparametere

Mål (mm) HxBxD: 235 x 161 x 128 (ekskl. antenne 81 mm)

Vekt: 1,1 kg

Driftstemperatur: -25 °C til +70 °C

Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet >95 % (25 °C til 55 °C)

IP-kode: IP55C

Frekvenser og mønstre for hovedlyd: 800 Hz til 970 Hz sveipende på 1Hz – Storbritannia
1200 Hz faller til 500 Hz over 1 sek, stillhet i 10 ms – Tyskland 
554 Hz i 100 ms og 440 Hz i 400 ms – Frankrike

 Minimum A-vektet lyd ved 1 meter

Plassering Horisontalt plan 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: 4,4-6,4 V fra internt batteri

Strøm: 620 μW gjennomsnittlig

Strømforbruk: 120 μA gjennomsnittlig

Batteritype: Alkaliske primærceller, 7,6 Ah

 RF-parametere

Arbeidsfrekvens: 868,3 MHz

Sendereffekt: 25 mW maks

Driftssyklus: <1 %

Kryptering: Ingen

Kanalavstand: Enkeltkanal

Kompatibel med: Andre WES3-enheter

Protokoll: Patentbeskyttet

Teknisk data for manuell melder
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Tekniske data for brannpunkt

 Modellnummer: W3M-BST-GSM-U, W3M-BST-STD-U, W3-BST-GSM-U, W3-BST-STD-U

 Enhetsparametere

Mål (mm) HxBxD: 235 x 161 x 128 (ekskl. antenne 81 mm og USB 15 mm)

Vekt: 1,5 kg

Driftstemperatur: -25 °C til +70 °C

Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet >95 % (25 °C til 55 °C)

 Tilførselsparametere

Driftsspenningsområde: 4,4-6,4 V fra internt batteri

Strøm: 620 μW gjennomsnittlig

Strømforbruk: 120 μA gjennomsnittlig

Batteritype: Alkaliske primærceller, 23 Ah

 RF-parametere

Arbeidsfrekvens: 868,3 MHz

Sendereffekt: 25 mW maks

Driftssyklus: <1 %

Kryptering: Ingen

Kanalavstand: Enkeltkanal

Kompatibel med: Andre WES3-enheter

Protokoll: Patentbeskyttet

Radiofrekvensområdet (RF) oppfyller Fase II EGSM 900/DCS 1800-anbefalingen. Frekvensområdet for overføringsbåndet og mottaksbåndet er 
oppført i tabellen under:

Senderbånd (Tx) Mottakerbånd Effekt
E-GSM 900 880 til 915 MHz 925 til 960 MHz 2 watt EGSM 900 radioseksjon
DCS 1800 1710 til 1785 MHz 1805 til 1680 MHz 1 watt GSM1800 radioseksjon

Tekniske data for basestasjon
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 Modellnumre: W3M-DET-HTD-N

 Enhetsparametere

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

Vekt: 1,6 kg

Driftstemperatur: -25 °C til +70 °C

Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet >95 % (25 °C til 55 °C)

Varmedetektorklasse: A2

 

 Tilførselsparametere

Driftsspenningsområde: 4,4-6,4 V fra internt batteri

Strøm: 2,7 mW i gjennomsnitt

Strømforbruk: 520 μA i gjennomsnitt

Batteritype: Alkaliske primærceller, 23 Ah

 RF-parametere

Arbeidsfrekvens: 868,3 MHz

Sendereffekt: 25 mW maks

Driftssyklus: <1 %

Kryptering: Ingen

Kanalavstand: Enkeltkanal

Kompatibel med: Andre WES3-enheter

Protokoll: Patentbeskyttet

Tekniske data for varmedetektoren
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 Modellnumre: W3M-DET-HTD-R, W3-DET-HTD-R

 Enhetsparametere

Mål (mm) HxBxD: 235 x 161 x 118 (ekskl. antenne 81 mm)

Vekt: 1,3 kg

Driftstemperatur: -25 °C til +70 °C

Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet >95 % (25 °C til 55 °C)

Varmedetektorklasse: A2

 

 Tilførselsparametere

Driftsspenningsområde: 4,0-6,4 V fra internt batteri

Strøm: 1,3 mW i gjennomsnitt

Strømforbruk: 240 μA i gjennomsnitt

Batteritype: Alkaliske primærceller, 15,2Ah

 RF-parametere

Arbeidsfrekvens: 868,3 MHz

Sendereffekt: 25 mW maks

Driftssyklus: <1 %

Kryptering: Ingen

Kanalavstand: Enkeltkanal

Kompatibel med: Andre WES3-enheter

Protokoll: Patentbeskyttet

Tekniske data for varmedetektoren
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 Modellnumre: W3M-DET-SMD-N, W3M-DET-SMP-N

 Enhetsparametere

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

Vekt: 1,6 kg

Driftstemperatur: -25 °C til +70 °C

Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet >95 % (25 °C til 55 °C)

 

 Tilførselsparametere

Driftsspenningsområde: 4,4-6,4 V fra internt batteri

Strøm: 2,7 mW i gjennomsnitt

Strømforbruk: 520 μA i gjennomsnitt

Batteritype: Alkaliske primærceller, 23 Ah

 RF-parametere

Arbeidsfrekvens: 868,3 MHz

Sendereffekt: 25 mW maks

Driftssyklus: <1 %

Kryptering: Ingen

Kanalavstand: Enkeltkanal

Kompatibel med: Andre WES3-enheter

Protokoll: Patentbeskyttet

Teknisk data for røykdetektor
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 Modellnumre: W3M-DET-SMD-R, W3M-DET-SMP-R, W3-DET-SMD-R, W3-DET-SMP-R

 Enhetsparametere

Mål (mm) HxBxD: 235 x 161 x 108 (ekskl. antenne 81 mm)

Vekt: 1,3 kg

Driftstemperatur: -25 °C til +70 °C

Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet >95 % (25 °C til 55 °C)

 

 Tilførselsparametere

Driftsspenningsområde: 4,4-6,4 V fra internt batteri

Strøm: 1,3 mW i gjennomsnitt

Strømforbruk: 240 μA i gjennomsnitt

Batteritype: Alkaliske primærceller, 15,2Ah

 RF-parametere

Arbeidsfrekvens: 868,3 MHz

Sendereffekt: 25 mW maks

Driftssyklus: <1 %

Kryptering: Ingen

Kanalavstand: Enkeltkanal

Kompatibel med: Andre WES3-enheter

Protokoll: Patentbeskyttet

Teknisk data for røykdetektor
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 Modellnumre: W3M-LNK-NNN-N

 Enhetsparametere

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

Vekt: 1,4 kg

Driftstemperatur: -25 °C til +70 °C

Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet >95 % (25 °C til 55 °C)

 

 Tilførselsparametere

Driftsspenningsområde: 4,4-6,4 V fra internt batteri

Strøm: 620 μW gjennomsnittlig

Strømforbruk: 120 μA gjennomsnittlig

Batteritype: Alkaliske primærceller, 23 Ah

 RF-parametere

Arbeidsfrekvens: 868,3 MHz

Sendereffekt: 25 mW maks

Driftssyklus: <1 %

Kryptering: Ingen

Kanalavstand: Enkeltkanal

Kompatibel med: Andre WES3-enheter

Protokoll: Patentbeskyttet

Teknisk data for signalforsterker
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 Modellnumre: W3M-LNK-NNN-R, W3-LNK-NNN-R

 Enhetsparametere

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

Vekt: 800 g

Driftstemperatur: -25 °C til +70 °C

Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet >95 % (25 °C til 55 °C)

 

 Tilførselsparametere

Driftsspenningsområde: 4,4-6,4 V fra internt batteri

Strøm:  600 μW i gjennomsnitt

Strømforbruk:  110 μW i gjennomsnitt

Batteritype:  Alkaliske primærceller, 7,6 Ah

 RF-parametere

Arbeidsfrekvens: 868,3 MHz

Sendereffekt: 25 mW maks

Driftssyklus: <1 %

Kryptering: Ingen

Kanalavstand: Enkeltkanal

Kompatibel med: Andre WES3-enheter

Protokoll: Patentbeskyttet

Teknisk data for signalforsterker
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 Modellnumre: W3M-INF-I2O-N-UK, W3-INF-I2O-NR

 Enhetsparametere

Driftstemperatur: -10 °C til +55 °C

Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet >95 % (25 °C til 55 °C)

 

 Tilførselsparametere

Driftsspenningsområde: 4,4-6,4 V fra internt batteri

Strøm: 770 μW i gjennomsnitt

Strømforbruk: 150 μW i gjennomsnitt

Batteritype: Alkaliske primærceller, 23 Ah

 RF-parametere

Arbeidsfrekvens: 868,3 MHz

Sendereffekt: 25 mW maks

Driftssyklus: <1 %

Kryptering: Ingen

Kanalavstand: Enkeltkanal

Teknisk data for interface
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Vedlikeholdsprosedyrene beskrevet nedenfor skal utføres med 
følgende frekvens:

Én måned etter installasjon  : Rutinemessig inspeksjon

Inspeksjon hver 3. måned deretter

Hver 6. måned  : Driftstest

Hver 12. måned  : Rengjøring

Alle frekvenser for vedlikehold ovenfor er avhengige av 
omgivelsesforholdene. Det må brukes skjønn for å sikre riktig 
vedlikehold.

Rutineinspeksjon
i)  Kontroller at detektorhodet er festet og uskadet

ii)  Kontroller at varmeinngangsåpninger ikke blokkeres på  
 noen måte.

iii)   Kontroller at overflaten på detektorens ytterdeksel er ren. 
Hvis det er avsetninger på grunn av tilstedeværelse av 
oljedamp, støv etc, skal detektoren rengjøres i henhold 
til rengjøringsinstruksjonene som er beskrevet senere. 
Det kan være tilrådelig å sikre at slik rengjøring utføres 
regelmessig i fremtiden.

iv)   Forsikre deg om at det ikke er installert noe utstyr som 
kan generere overdreven varme i nærheten av detektoren 
siden siste rutinekontroll. Hvis slikt utstyr er installert, bør du 
varsle sikkerhetsansvarlig eller annen kompetent myndighet 
om at tilstedeværelsen kan føre til falsk alarm.

Driftstest
Formålet med driftstesten er å bekrefte detektorens korrekte drift som 
følge av en varmetilstand.

i)   Testing av detektorer vil utløse alarm over hele anlegget. 
For å unngå unødig evakuering bør anleggspersonellet 
informeres om at testingen starter og når testingen er 
fullført.

ii)   Test detektoren med varme fra en varmluftspistol beregnet 
for varmedetektortesting (f.eks. «No Climb – Solo» 
varmesensortester).

  Kontroller at detektoren avgir alarm innen 10-20 sekunder, 
avhengig av detektorklassen og påført lufttemperatur.

  Merk: Varmluftsblåsere solgt for malingsfjerning, lodding 
av rør osv., genererer tilstrekkelig varme for å skade 
detektoren og bør ikke brukes til testing.

iii)   Etter at detektoren har avgitt alarm må du avstille systemet 
fra en manuell melder eller en basestasjon. Det kan være 
nødvendig å la det gå en liten stund for å tilbakestille 
detektoren, slik at eventuell gjenværende varme fra testen 
sprer seg.

iv)   Før du går videre til neste detektor må du kontrollere at 
detektoren som er testet, ikke reaktiveres på grunn av 
tilstedeværelse av restvarme.

Funksjonell test
Funksjonell test kontrollerer detektorfunksjonen. Disse detektorene kan 
returneres til WES kundestøtte for funksjonell testing.

Rengjøring
Merk: Detektorhodet skal IKKE demonteres.

i)  Fjern detektorhodet forsiktig fra basen.

ii)   Bruk en myk, lofri klut fuktet med alkohol for klebrige 
avsetninger for å rengjøre plasthuset.

iii)   Bruk en myk børste (f.eks. en malerpensel), børst forsiktig 
mellom vingene og termistoren i lineære bevegelser vekk 
fra åpningene på plasthuset.

iv)   Forsikre deg om at det ikke er rester på eller rundt 
termistoren når rengjøringen er fullført.

 
v)   Hvis enheten trenger ytterligere rengjøring, eller er skadet 

eller korrodert, må du returnere hele detektoren til WES 
kundestøtte for service.

Vedlikehold av varmedetektor
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Vedlikeholdsprosedyrene beskrevet nedenfor skal utføres med 
følgende frekvens:

Én måned etter  : Rutinemessig inspeksjon
installasjon og hver  
3. måned deretter

Hver 6. måned : Driftstest

Hver 12. måned : Rengjøring

Alle frekvenser for vedlikehold ovenfor er avhengige av 
omgivelsesforholdene. 

Rutineinspeksjon
i) Kontroller at detektorhodet er festet og uskadet.

ii) Kontroller at røykåpningene ikke er blokkert på noen måte.

iii)  Kontroller at overflaten på detektorens ytterdeksel er ren. 
Hvis det er avsetninger på grunn av tilstedeværelse av 
oljedamp, støv etc, skal detektoren rengjøres i henhold til 
rengjøringsinstruksjonene som er beskrevet senere i denne 
håndboken. Det kan være tilrådelig å sikre at slik rengjøring 
utføres regelmessig i fremtiden.

iv)  Forsikre deg om at utstyr som kan generere forbren-
ningsprodukter eller fine luftbårne partikler, ikke har blitt 
installert i nærheten av detektoren siden siste rutinemes-
sige inspeksjon. Hvis slikt utstyr er installert, bør du varsle 
brannansvarlig eller annen kompetent myndighet om at 
tilstedeværelsen kan føre til falske alarmer.

Driftstest
Formålet med driftstesten er å bekrefte detektorens korrekte drift som 
følge av en varmetilstand.

i)   Testing av detektorer vil utløse alarm over hele anlegget. 
For å unngå unødig evakuering bør anleggspersonellet 
informeres om at testingen starter og når testingen er 
fullført.

ii)   Innfør en diskret mengde røyk inn i detektorhodet, for 
eksempel ved å bruke et «No Climb – Solo» røyktesthode. 
Kontroller at detektoren gir alarmtilstand innen 15 sekunder. 
Kontroller at LED-indikatoren på detektoren lyser og at 
eventuell fjernindikatorlampe som er montert, også tennes.

iii)   Før du går videre til neste detektor, må du kontrollere at 
detektoren som er testet, ikke reaktiveres på grunn av 
tilstedeværelse av resterende røyk.

Funksjonell test
Funksjonell test kontrollerer detektorfunksjonen. Disse detektorene kan 
returneres til WES kundestøtte for funksjonell testing.

Rengjøring
Merk: Detektorhodet skal IKKE demonteres.

i)  Fjern detektorhodet forsiktig fra basen.

ii)  Bruk en myk, lofri klut fuktet med alkohol for klebrige avset-
ninger for å rengjøre plasthuset.

iii)  Bruk en myk børste (f.eks. en malerpensel), børst forsiktig 
mellom vingene og termistoren i lineære bevegelser vekk 
fra røykåpningene på plasthuset.

iv)  Det er tillatt å blåse støv fra kammeret, uten å fjerne dekse-
let, ved hjelp av en renluftsledning.

v)  Hvis enheten trenger ytterligere rengjøring, eller er skadet 
eller korrodert, må du returnere hele detektoren til WES 
kundestøtte for service.

Mer informasjon:
For ytterligere informasjon se
www.norgem.no

Telefon  +47 40074100
Epost  post@norgem.no
Twitter  @wesfiresafety
Web  www.norgem.no

Besøksadresse:
Norgem AS
Industriveien
22 A
2020
Skedsmokorset
 Norge

WES kundestøtte
Teknisk rådgivning gis ved kontakt på telefon. Befaring på byggeplass 
kan avtales.

Vedlikehold av røykdetektor

Kontakt oss



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 – Positiv 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.

www.norgem.no

Norgem AS
+47-400 74 100
post@norgem.no
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