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Om denna guide 
Den här guiden fokuserar på att förklara larm funktionaliteten för TIDOMAT 
smartONE version 3.20. 
 

Versionskrav på enheter 
 
Mjukvaru (firmware) i alla enheter ska ha följande eller högre version. 
 
Centralenhet 
SO-3208   Version 3.16 
 
Dörrkontrollenheter 
SO-3302   Version 2.11 
SO-3303    Version 3.13 
SO-3303 hw 2.0  Version 5.01 
SO-3304    Version 4.12 
 
Kortläsare/Manöverpanel 
SO-3396    Version 5.10 
SO-3394, SO-3318, SO-3317 Version 6.09 
 
SO-3303 med senare hårdvara, version 2.0, är till skillnad från den föregående 
möjlig att uppgradera från smartONE. 
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Rekommenderad ordning att programmera 
Inbrottslarmsdelen i smartONE 
 

Vissa inställningar och menyer döljs om inte en del val är gjorda. Allt går inte 
heller att skapa nytt eller spara om man inte är inloggad som systemanvändare 
och/eller larmtekniker. 
Om man följer ordningen i nedanstående lista så ska de inställningar och 
menyer som behövs komma upp. 
 

• Anslut till centralenhet, se s. 5 

• Logga in som admin, se s. 5 

• Logga in som systemanvändare, se s. 8 

• Lägg in nya dörrenheter, se s. 11 

• Läs in larmlicens, se s. 12 

• Lägg in en larmtekniker och Teknikerlogin, se s. 14 

• Undantag och Teknikermeny i Inställningar, se s.15 

• Skapa och definiera larmområden, se s. 16 

• Lägg in kortägare, se s 18 

• Skapa manöverpanel, se s. 32 

• Ställ in dörrenhet, se s. 32 

• Namnge sektioner anslutna till dörrenhet, se s. 34 

• Namnge sektioner anslutna till ingångs kort, se s. 35 

• Skapa ingångssektioner, se s. 36 

• Namnge utgångar på reläkort, se s. 41 

• Programmering av larmutgångar, se s. 41 

• Programmering av nattlås/nödutgångar, se s. 46 

• Programmering av nöd/trygghetslarm, se s. 49 

• Sätta upp ett område med in och utpasseringstid, se s. 50 

• Automatiskt larmtillslag med möjlighet att köpa tid, se s. 54 

• Larmsändare, se s. 71 

• Ta en backup, se s. 82 

• Ställa in datum för nästa service besök, se s. 85 
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Anslut till centralenhet 
 
TIDOMAT smartONE driftsätts när samtliga enheter är uppskruvade på plats 
och redo att tas i bruk. Kontakt mellan datorn och Centralenheten ska etableras 
och systemets dörrar ska konfigureras.  
Under Centralenhetens lock finns en produktdekal där internetadressen finns 
angiven.  

 
 
Centralenheten ansluts till samma nätverkssegment som datorn. 
Om Centralenheten inte tilldelas en IP-adress av en DHCP-server får den 
adressen 192.168.0.90 
Anslut till Centralenheten genom att öppna webbläsaren och ange adressen i 
adressfältet. 
 

 
 

Logga in som admin 
Logga in som admin med lösenord admin. Lösenordet ska bytas ut snarast. 
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Användaren admin kan fullt ut hantera kortägare, schema, tidsstyrning, 
händelsefunktion och användare. Saker som tillhör systemet tex dörrar och 
inbrottslarm kan admin användaren titta på, men inte skapa nytt eller ändra. 
 
För att skapa/ändra kortägare måste man ha en webinloggning med minst 
skrivrättighet. För att kunna skapa webinloggning måste man ha admin 
rättighet. 

Skapa användarprofiler 

En användare kan ha tre olika typer av rättighetsnivåer. 
Administratör 
Läs och skriv 
Bara Läs 
 
Det finns även en rättighetsnivå som heter API user. Denna används enbart 
när man har en integration som ska ansluta till smartONE. Denna rättighet kan 
inte logga in som en användare. 
 

 
 
En användare får även tilldelat vilka dörrar man får administrera. 
 
Med hjälp av olika användarprofiler kan man bestämma vad en användare är 
behörig till i systemet. From version 3.14 finns det nya tillträdes begrepp.  
Tillträdesgrupper, tillträdesmallar, tillträdeszoner och tillträdesfunktioner. 
Användarprofiler används för att begränsa behörigheten till alla dessa. 
 
Upp till åtta olika profiler kan skapas. Benämningarna till användarprofilerna 
skapas i System – Systemtexter. 
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När man sedan skapar en ny tillträdesgrupp, tillträdesmall, tillträdeszon eller en 
tillträdesfunktion väljer man vilken användarprofil som får administrera under 
menyn Profiler. 
 

 
 
När ny användare skapas går man in i menyn Profiler för att definiera 
rättigheterna för respektive Användare.  
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Logga in som systemanvändare 
Användare är system och lösenordet är som default smart och ska bytas ut 
snarast. 
Användaren system kan hantera systemdelarna så som tex dörrar, inbrottslarm 
och logga in en larmtekniker. Systemanvändaren kan inte hantera kortägare, 
schema eller användare. 
 
För att slippa logga in och ut med olika användare så finns det en möjlighet att 
vara inloggad med admin + system samtidigt. 
 
Logga först in med admin. 
Gå sedan till menyn Verktyg - System login och logga in. 
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Om man klickar på Hem knappen så får man en överblick på systemet. 
Här kan man ta del av intressant information så som systemstatus, resurser och 
larmsändare. 
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I rutan för resurser kan man se vilka användare som är inloggade just nu i 
smartONE och från vilken IP adress. 
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Nya dörrenheter 
 
Efter att man har loggat in som systemanvändare kommer nya dörrar som är 
anslutna till portarna på SO-3208 automatisk att dyka upp. 
Döp dörrenheterna och gå igenom inställningarna för de nya dörrarna. 
 

 
 
Glöm inte bort att kontrollera att datum och tid stämmer. Detta görs i menyn 
System. Centralenheten klarar av att vara utan spänning i 14 dagar utan att 
förlora tid och datum  
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Lägga in licenser 
Från och med version 3.14 så är antalet dörrar för ASSA Aperio, SimonsVoss 
SmartIntego och OEM dörrar licensierade. 
Om man sedan tidigare har ett antal Aperio dörrar så kommer information om 
att man ska ha licens för dessa upp. Meddelandet kan klickas bort, men 
kommer upp igen efter en liten stund. 
 

 
 
De befintliga Aperio dörrarna kommer fortfarande att fungera, men det går inte 
att skapa nya. 
 
Ta kontakt med din återförsäljare för att få licens för de befintliga dörrarna.  
Licensen för befintliga dörrar kommer inte att kosta något. 
 

Larmlicens 

Läs in licensen för att få tillgång till den integrerade larmfunktionaliteten under 
menyn Verktyg – Licenser. 
 

 
 
Välj Ny och klistra in den kod du fått som är din Licensnyckel för den larmklass 
som gäller för systemet du skall bygga. 
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När systemet har en larmlicens kommer det att krävas ett lösenord när 
uppgradering av firmware ska utföras. 
  



  

TIDOMAT smartONE 3.20 
Larmguide 

  

 

   

   
TIDO-102811354-171 1.0 ©2022 Tidomat AB SIDA 14/127 

 

Lägg in en ny larmtekniker och Teknikerlogin 
Lägg in en larmtekniker under Inbrottslarm – Larmtekniker. För att kunna 
göra det måste man vara inloggad som system och/eller admin + system. 
Teknikerkoden står på larmteknikerkortet. 
 

 
Välj ny och lägg in namnet på teknikern samt den bokstavs och 
sifferkombination som är ett unikt tekniker ID. Detta står på larmteknikerkortet. 
 

 
 
Logga in larmteknikern med hjälp av larmteknikerkortet under menyn 
Inbrottslarm – Teknikerlogin. 
 

 
Tekniker kortet erhålls efter godkänd utförd utbildning tillsammans med ett 
dokument med uppgifter om larmteknikerns namn, en bokstavskombination 
som är tekniker koden (står även på kortet), samt en sexsiffrig PIN kod. 
 
För att se vilka som är inloggade i nuvarande session kan man titta på raden 
högst upp. Nedanstående bild visar att admin med tilläggen system och 
larmtekniker är inloggade. Man kan se vilka ändringar användare har gjort i 
journal rapporten. 
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Undantag och Teknikermeny i Inställningar 
Gå till menyn Inbrottslarm – Inställningar – Undantag och välj alternativet Ja 
på Tillåt tekniker utan MAP inloggning samt Tillåt fjärrstyrning. Detta 
förenklar för larmteknikern, men bör inaktiveras när installationsfasen är över.  
Visa status i kortläsare/MAP visar status som till exempel larmsändarfel i 
manöverpanel när den är satt som Ja. 
 
Observera att med dessa inställningar aktiva så uppfylls inte kraven enligt 

larmklassningen SSF 1014. 

 
 
Sätt systemet i Serviceläge genom menyn Inbrottslarm – Inställningar – 
Teknikermeny. 

 
 
När ändringar har gjorts för inbrottslarmet så måste de skickas ut manuellt. När 
det finns information att skicka ut kommer det stå högst upp. 

 
 
För att skicka ut ändringarna går man till menyn Inbrottslarm – Inställningar – 
Teknikermeny sätter Ladda alarm databas som Ja och sparar. 
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Skapa och Definiera larmområden 
Skapa nu ett eller flera larmområden under Inbrottslarm – Larmområde. 

 
 
Med valet Använd kortläsare summer/display som siren aktiverat kommer 
”Utlöst inbrottslarm” att komma upp i displaykortläsare eller manöverpanel vid 
inbrott, sabotage eller maskering. Läsare och manöverpanel kommer även att 
ljuda om summern är aktiverad. 
 
Under Passage väljs hur larmstyrning ska utföras. 

 
 
Här väljs även vad som ska hända om en ”Sista ut” sektion förblir öppen efter 
utpasseringstidens slut. 

 
 
1. Aktivera Sektion/Starta inpassering:  
En ”Sista ut” sektion aktiverar inbrottslarmet. En sektion som är ”Sista ut/Första 
in” startar inpasseringstiden, efter tidens slut aktiveras inbrottslarmet. 
2. Bortkoppla sektion (Gäller ej sektion med ”Första in”): 
En ”Sista ut” sektion blir bortkopplad. 
3. Frånkoppla område (SSF 1014): 
Efter utpasseringstidens slut och sektionen fortfarande är öppen så frånkopplas 
hela området. 
  



  

TIDOMAT smartONE 3.20 
Larmguide 

  

 

   

   
TIDO-102811354-171 1.0 ©2022 Tidomat AB SIDA 17/127 

 

Bestäm vilka dörrar som ska spärras vid tillkopplat larm. I system med många 
dörrar kan sökfunktionen med fördel användas. OBS! Tänk på att om 
bokningsfunktionen används så får inte de dörrar som bokningsgästerna ska ta 
sig igenom bli spärrade. 
 

 
 
Gå in under Inbrottslarm – Inställningar - Inställningar och ställ in hur lång 
max sirentid ska vara.  
Tiden är som default satt till 5 minuter. 
 

 
 
  



  

TIDOMAT smartONE 3.20 
Larmguide 

  

 

   

   
TIDO-102811354-171 1.0 ©2022 Tidomat AB SIDA 18/127 

 

Kortägare 
En kortägare är en person som har ett kort knutet till sig. 
Personen kan sedan ha behörighet att använda kortet i kortläsarna för vanlig 
passage och eventuellt även ha behörighet att kunna utföra en larmmanöver. 
Beroende på hur systemet är uppsatt kan man utföra larmmanövern enbart i en 
manöverpanel och / eller både i manöverpanel och kortläsare. 
 
PINkoden man sätter på kortägaren består av fyra siffror. PINkoden används 
både vid passering samt för till och -frånkoppling av larmet. Beroende av hur 
systemet är uppsatt kan till och -frånkoppling utföras med hjälp av en kortläsare, 
men även via en manöverpanel. Eftersom kort + PINkod alltid används för att 
styra larmet får man väldigt många kombinationer. Om man använder Mifare 
Classic så finns det 4294967295 kombinationer. Med kort + pinkod blir det 
72057594037927935 kombinationer. 
 
Efter tredje gången fel PIN kod slås på en kortläsare kommer kortägaren bli 
spärrad 15 min i systemet. 
Efter tredje gången fel PIN kod slås på en manöverpanel kommer 
manöverpanelen att bli spärrad 15 min, dvs ingen kan använda 
manöverpanelen under denna tid. 
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Under Inbrottslarm på kortägaren finns det en inställning för väktare. 
Det finns två olika typer av väktare. Bägge typerna kan passera i de dörrar de 
har behörighet till och larma på larmområden de har behörighet till.  
Varje gång en väktare gör en passering via kortläsaren kommer larmsändaren 
skicka en SIA kod med information om detta. 
 
Skillnaden mellan de två typerna ligger i att en ronderande väktare kan både 
larma av och larma på larmområden. 
En utryckande väktare kan inte larma av, endast larma på så länge det inte 
finns något utlöst larm. 
Som larm räknas: 
Utlöst inbrottslarm, motorlås problem och utlöst nöd/trygghetslarm (RWC). 
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Vad kortägaren får göra med larmet i manöverpanelen eller kortläsaren styrs av 
larmnivån. 
 
Efter en viss tids inaktivitet blir man automatiskt urloggad från manöverpanelen. 
Tiden är olika beroende på vilken grade systemet har. 
I grade 1 och 2 sker utloggningen efter 1 minut. 
I grade 3 och 4 sker utloggningen efter 30 sekunder. 
 
Sätter man ingen larmbehörighet (Larmnivå 0) så kan man inte logga in på 
manöverpanelen eller göra en larmmanöver från en kortläsare. Beroende på 
larmklass så visas driftläget på manöverpanelen. Tex driftklar, öppna sektioner 
och fel. 
Larmnivå 1 är den lägsta larmbehörigheten och kan med rätt behörighet utföra 
följande i manöverpanelen:  
Slå på larm, slå av larm, se status nödutg / nattlås, avbryta larmtillslag under 
utpasseringstid, köpa larmtid, tysta larm, se statuslista på sektioner, kvittera 
larm, lista öppna sektioner, inhibera sektioner, lista inhiberade sektioner. Om 
det finns öppna sektioner vid larmtillslag från kortläsare kommer sektionen 
inhiberas och larmet slås på. 
Larmnivå 2 (även kallad lilla säk) kan utföra allt detta plus slå till och från flera 
larmområden, ta bort inhiberingen på sektioner, titta på larmloggen och logga ut 
larmtekniker. Om det finns öppna sektioner vid larmtillslag från kortläsare 
kommer man bli tvungen att gå till manöverpanelen för eventuell inhibering för 
att larmet ska kunna slås på. Läsare med display talar om att man måste gå till 
manöverpanel i klartext. 
Larmnivå 3 (även kallad stora säk) kan göra allt ovanstående plus isolera 
sektioner, starta en gångtest, se gångtestens lista över testade sektioner, se 
gångtestens lista över ej testade sektioner, logga in och ut larmtekniker, avsluta 
serviceläge. Om det finns öppna sektioner vid larmtillslag från kortläsare 
kommer man bli tvungen att gå till manöverpanelen för eventuell inhibering för 
att larmet ska kunna slås på. Läsare med display talar om att man måste gå till 
manöverpanel i klartext. 
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Se tabellen nedan: 
 

Kommando i MAP Larmnivå 
1 

Larmnivå 
2 

Larmnivå 
3 

Larmtekniker Larmtekniker 
+ Larmnivå 3 

Kan avbryta 
pålarmning 

Ja Ja Ja Ja - 

Kan köpa larmtid Ja Ja Ja Ja - 

Tysta larm Ja Ja Ja Ja - 

Status nödutg / 
nattlås 

Ja Ja Ja Ja - 

Kvittera larm Ja Ja Ja Ja - 

Inhibera sektioner Ja Ja Ja Ja  

Inhiberade ing. 
senaste tillk. 

Ja Ja Ja Ja - 

Lista öppna 
sektioner 

Ja Ja Ja Ja - 

Statuslista Ja Ja Ja Ja - 

Larma på MAP 
området 

Ja Ja Ja Ja - 

Larma av MAP 
området 

Ja Ja Ja Ja - 

Till / -frånkoppla 
flera larmomr. 

Nej Ja Ja Ja - 

Kvittera inhiberade 
larm 

Nej Ja Ja Ja - 

Visa larmlogg Nej Ja Ja Ja - 

Logga ut 
larmtekniker 

Nej Ja Ja Ja - 

Isolera sektion Nej Nej Ja Ja - 

Gångtest Nej Nej Ja Ja - 

Se testade 
sektioner 

Nej Nej Ja Ja - 

Se ej testade 
sektioner 

Nej Nej Ja Ja - 

Logga in 
larmtekniker 

Nej Nej Ja* Ja* - 

Aktivera 
serviceläge 

Nej Nej Nej Ja* Ja* 

Inaktivera 
serviceläge 

Nej Nej Ja* Ja* Ja* 

 
* För att logga in en larmtekniker på en manöverpanel måste först en Larmnivå 
3 användare välja Teknikerlogin i manöverpanelen och sedan ska en 
larmtekniker visa sitt kort och uppge sin 6 siffriga PIN. Aktivera serviceläget kan 
bara en larmtekniker göra. Avsluta serviceläget kan både en larmtekniker och 
en Larmnivå 3 användare göra. 
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Gå in på den/de kortägare som ska ha högst behörighet och välj larmnivå 
Level3 (stora säk) 
 

 
 
Gå in på de kortägare som ska styra larmet och välj rätt behörighet på 
respektive larmområde. 
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Tillträdesgrupper och tillträdesmallar 

From version 3.14 finns det ett nytt sätt att ge behörighet till kortägare. 
Man kan använda sig av tillträdesgrupper och tillträdes mallar. Det finns även 
möjlighet att skapa tillträdesfunktioner och tillträdeszoner.  
Att kunna gruppera på det här sättet lämpar sig framför allt för system med 
många kortägare. 
 
Se nedanstående skiss med en översikt på flexibiliteten vid användning av 
grupper och mallar. 
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Använder man sig inte av grupperingsfunktionaliteten ger man kortägare 
behörighet via menyn Dörrar.  
 

 
 
Så fort man tilldelat behörighet via Behörigheter kommer menyn Dörrar att 
försvinna. 
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För att kunna skapa och ändra i de olika tillträdesgrupperna måste man ha en 
inloggning för användare med administratörs rättigheter. 
 

 
 
Med en tillträdesgrupp kan man ge en grupp av kortägare tillgång till olika dörrar 
och manöverpaneler olika tider. Man kan också ge behörighet till olika 
larmområden samt hur man får göra en larmstyrning eller om man får köpa 
larmtid. Man kan även få behörighet till tillträdeszoner och tillträdesfunktioner 
genom tillträdesgrupperna. 
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När man skapar en ny tillträdesgrupp så börjar man med att namnge och välja 
vilka användarprofiler som ska kunna hantera gruppen. 
 

 
 
När man har sparat så går man in på gruppen genom att dubbelklicka på aktuell 
grupp eller klicka på den gröna pilen längst till höger. 
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Gå igenom vilka dörrar, manöverpaneler, eventuella tillträdeszoner och 
larmområden man ska ha tillgång till och hur de får styras. Man har även en 
möjlighet att begränsa hur länge en tillträdesgrupp är aktiv med datum och 
klockslag. 
I menyn för Dagar kan man välja Giltiga dagar och Blockerade dagar. 
 

 
 
När man klickar på Ej kopplade dörrar kommer dörrarna i systemet upp. Gå 
igenom vilka dörrar och vilka tider tillträdesgruppen styr. När man klickar på 
Detaljer kan man även välja hur larmstyrning från kortläsaren ska begränsas 
samt eventuellt vilken tillträdesfunktion gruppen har. 
 

 
 
Samma sak gäller för systemets manöverpaneler när man klickar på Ej 
kopplad MAP. 
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Slutligen går man igenom tillträdesgruppens behörigheter för larm områden. 
 

 
 
Med en tillträdesmall kan man skapa en grupp av flera tillträdesgrupper.  
Här talar man om vilka användarprofiler som får tillgång till mallen och det finns 
en möjlighet att ge larmstyrningsbehörighet till alla som har mallen genom 
Övergripande funktioner 
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Man väljer vilka tillträdesgrupper som ska ingå i mallen genom att klicka på den 
gröna pilen i menyn Tillträdesgrupper.  
 
Man kommer då vidare till nästa meny där man väljer de tillträdesgrupper som 
ska ingå. 
Om kryssrutan Visa endast oanvända väljs kommer bara de tillträdesgrupper 
upp som inga andra tillträdesmallar har använt. 
Siffran inom parentes talar om hur många andra tillträdesmallar som använd sig 
av gruppen. 
 

 
 
Både i tillträdesgrupper och tillträdesmallar kan man klicka på Meny. 
 

 
 
Där kan man sedan välja hur man vill administrera kortägarna. För att se vilka 
kortägare som använder gruppen eller ta bort en kortägare från gruppen / 
mallen väljer man Kopplade Kortägare och vill man istället lägga till en 
kortägare så väljer man EJ Kopplade Kortägare. 
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Genom att klicka på knappen Filter kommer det upp olika sökrutor för att lätt 
kunna filtrera kortägare och ge dem behörighet till gruppen / mallen. 
När Filter läget är aktiverat kan man använda sig av ett ”?” i ett specifikt fält. Då 
kommer alla rader som är tomma i det fältet komma upp. Skriver man två 
frågetecken ”??” kommer alla rader som innehåller data visas. 
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Man går in på respektive kortägare och väljer eller tar bort behörigheter. 
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Manöverpanel 
Gå in i Dörrar och gå till inbrottlarmsmenyn för den/de dörrenheter som ska bli 
manöverpaneler. Tala om att dörrenheten ingår i inbrottslarm samt välj vilket 
larmområde manöverpanelen tillhör. 
 

 
 

Dörrenhet 
Gå in i samtliga dörrenheter som tillhör larmet och tillåt larmtekniker tillträde om 
det önskas. 
Sätt Ja på Ingår i Inbrottslarm.  
Välj sedan vilket larmområde till/från -koppling ska ske ifrån. 
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Om man ska kunna slå ifrån larmet från kortläsare genom att göra en passering 
med kort/tag + pin så måste detta val väljas under kortläsarinställningar. 
Aktuellt larmområde måste vara inställt för att blockera kortläsaren när larmet är 
tillslaget samt att larmområdet har inställningen att larmstyrning från kortläsare 
är möjlig. 
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Om displayläsare används så ska man även tala om hur skärmen ska se ut. 
Glöm inte att definiera menyflikar och knappar både för driftläge och 
larmat/blockerat läge. 
 

 
 

Sektioner anslutna till dörrenhet 
Gå in på dörrenheternas sektioner och definiera hur ingången ska fungera.  
Sektioner som är med i larmet kan bara ha ingångsfunktion 7. Dörravkänning 
eller 14. Länk/Larmsektion. 
Med ingångsfunktionen dörravkänning får passagesystemet kontroll på dörrens 
läge och den kan också användas som en ingångssektion i larmet. 
Resterande ingångsfunktioner kommer inte att generera ett inbrottslarm. 
På fältet Anteckning måste en benämning finnas annars kan man inte välja 
sektionen som en ingångssektion i larmet. Man kommer inte kunna se 
ingångens läge om benämningen saknas. 
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Ingångskort ansluten till dörrenhet 
Namnge de sektioner som används på ingångskortet. De rader som lämnas 
tomma kommer inte kunna väljas som en ingångssektion i larmet. Man kommer 
inte kunna se ingångens läge om benämningen saknas. 
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Skapa ingångssektioner 
Gå till menyn Inbrottslarm – Ingångssektion. 
Funktionen på en ingångssektion definieras av vilken sektionstyp och profil man 
väljer. 
Väljer man tex typen Sista ut med profilen Dörrsensor kommer sektionen 
agera som en dörrsensor dvs att den känner av om dörren öppnas eller stängs 
så att man kan få nedbrytning samt larm när dörren är öppen för länge och dörr 
forcerad. Larmet kommer att slå på när dörrsensorn påverkas under 
utpasseringstiden. 
Med typen Inbrott och profilen PIR Rörelsedetektor MASK kommer sektionen 
bara ge larm om larmområdet är tillkopplat. 
Sektioner med attributet MASK på profilen kommer vid maskerad sektion att 
indikera att sektionen är maskerad när larmet är frånkopplat. 
När larmet är tillkopplat och detektorn blir maskerad kommer ett inbrottslarm 
lösa ut. 
En detektor som larmar för räckviddsbegränsning kan ställas in att jobba på 
samma sätt som MASK. 
 
OBS! Om Nöd/Trygghetslarm eller Nattlås/Nödutgångar används så ska dessa 
sektioner inte skapas här.  
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Följande val av sektionstyper finns: 
 
Brandvarning 
TBD 
SIA: FA/FR 
 
Brandvarning + upplåsning nattlås 
Vid tillkopplad, upplåsning av nattlås/motorlås 
Tystar inbrottssiren 
SIA: FA/FR 
 
Bråk 
24H sektion. Larm skickas prioriterat. 
SIA: PA/PR 
 
Daglarm (24H) 
Samma som 'inbrott', men alltid tillkopplad. 
SIA: BA/BR 
 
Fel 
TBD 
SIA: TA/TR 
 
Fördröjd 
Fördröjd under inpassering och utpasserings tid. 
Tillåts vara öppen vid tillkoppling. 
SIA: BA/BR 
 
Inbrott 
Måste vara stängd vid tillkoppling 
SIA: BA/BR 
 
Passage ut/in 
Samma som 'Sista ut/ Första in' men avslutas inte vid dörr stängd. 
SIA: BA/BR 
 
Sabotage 
Alltid tillkopplad, genererar sabotagelarm. 
SIA: TA/TR 
 
Sista ut 
Avslutar utpassering, annars samma som 'inbrott' 
Används vid till- / frånkoppling via passageläsare från utsidan och för att kunna 
tillkoppla från MAP på insidan. 
SIA: BA/BR 
  



  

TIDOMAT smartONE 3.20 
Larmguide 

  

 

   

   
TIDO-102811354-171 1.0 ©2022 Tidomat AB SIDA 38/127 

 

Sista ut/ Första in 
Aktiveras av inpassering i dörr XX 
Sista ut, avslutas när dörren stängs. 
Måste vara stängd vid tillkoppling, får ej bortkopplas/isoleras. 
SIA: BA/BR 
 
Upplåsning nattlås 
Vid tillkopplad, upplåsning av nattlås/motorlås. Tystar inbrottssiren.  
Påverkar ej larm. 
 
Överfall 
24H sektion. Larm skickas prioriterat. 
SIA: HA/HR 
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Ingångssektionens profil 
 
Profilen tillsammans med sektionstypen bestämmer hur ingångssektionen 
fungerar. Profilen kan också vara ett sätt att tala om vilken typ av detektor som 
är ansluten.  
 
Följande val av profiler finns: 
 
Brytare / Tryckknapp 
 
Chockdetektor 
 
Dörrsensor 
Används med ingångar på dörrenhet för att få nedbrytning, dörr öppen för länge 
och dörr forcerad. 
 
Dörrsensor (Ingen auto inhibera) 
Samma som dörrsensor, men blir inte automatiskt inhiberad vid fel när 
utpasseringstid är slut. 
 
Felindikering 
 
Fönstersensor 
 
Glaskrossdetektor 
 
Glaskrossdetektor MASK 
Går att få sabotagelarm maskerad när larmet är i frånkopplat läge. 
 
Kom. Fel 
 
Medicinknapp 
 
MW Rörelsedetektor 
 
MW Rörelsedetektor MASK 
Går att få sabotagelarm maskerad när larmet är i frånkopplat läge. Måste 
kvitteras. 
 
MW Rörelsedetektor MASK (Autokvittens) 
Går att få sabotagelarm maskerad när larmet är i frånkopplat läge. Kvitteras 
automatiskt när maskering försvinner. 
 
PIR Rörelsedetektor 
 
PIR Rörelsedetektor MASK 
Går att få sabotagelarm maskerad när larmet är i frånkopplat läge. Måste 
kvitteras. 
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PIR Rörelsedetektor MASK (autokvittens) 
Går att få sabotagelarm maskerad när larmet är i frånkopplat läge. Kvitteras 
automatiskt när maskering försvinner. 
 
Rökdetektor 
 
Sabotagebrytare 
 
Seismisk detektor 
 
Sensor 
 
Vattensensor 
 
Överfallsknapp 
 
OBS! 
När ingångssektionerna är skapade måste man välja vilket larmområde de 
hör till. 
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Utgångar anslutna till dörrenhet 
Utgångar på dörrenheten som ska ingå i larmet ska ha antingen inte ha någon 
utgångstyp alls (lämnas blank) eller så ska utgångstyp 16. Larmutgång 
användas. 
Skillnaderna på dessa två är att lämnas utgångstypen blank kan utgången bli 
styrd av både larm och passersystemet. Väljer man utgångstyp 16 kan enbart 
larmet styra utgången. För att tex användas som siren, förvarning eller liknande. 
Fältet Anteckning måste innehålla information annars är inte utgången valbar. 
Man kommer inte kunna se utgångens läge om benämningen saknas. 
 

 

Reläkort ansluten till dörrenhet 
Namnge de utgångar som används på reläkort/en. De rader som lämnas 
tomma kommer inte kunna programmeras i larmet. Man kommer inte kunna se 
utgångens läge om benämningen saknas. 
 

 
 

Programmering av utgångar 
Gå till menyn Inbrottslarm – Larmutgångar. 
Här lägger man upp alla sina utgångar. 
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Följande val av utgångstyper finns: 
 
Blixtljus / Siren (intern) 
Påverkas av:  
Utlösta larmsektioner. 
Påverkas ej i serviceläge. 
Inaktiveras när siren tystas. 
Ställbar maxtid. 
 
Blixtljus (Delad, intern)  
Påverkas av:  
Utlösta larmsektioner. 
Blixtljus, utgångsadress delad mellan larm och passage, till exempel länkar. 
Inaktiveras när siren tystas. 
Påverkas ej i serviceläge. 
 
Blixtljus 24h 
Påverkas av:  
Utlösta 24 h larmsektioner, även i frånkopplat läge. 
Aktiveras ej i serviceläge. 
Inaktiveras när siren tystas. 
 
Brand 
Påverkas av:  
Ingångsfunktionerna Brandvarning samt Brandvarning + upplåst nattlås. 
 
Brand (pulserande) 
Påverkas av:  
Samma som Brand, men med pulserande utgång. 
 
Bråk / Överfall 
Påverkas av: 
Utlösta bråk och överfalls sektioner. 
 
Bråk / Överfall Siren 
Påverkas av: 
Utlösta bråk och överfalls sektioner. 
Inaktiveras när siren tystas. 
 
Driftklar 
Påverkas av: 
Kopplad(e) larmområde är Driftklar. 
 
Fel 
Påverkas av:  
Ingångsfunktionen Fel. 
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Frånkopplad 
Påverkas av: 
Kopplad(e) larmområde är Frånkopplade. 
 
Förlängt tillslag 
Påverkas av: 
Kopplad(e) larmområde har Förlängt tillslag (Köpa tid). 
 
Förbikoppling Varning 
Påverkas av: 
Förbikopplade sektioner där återstående förbikopplingstid är under den inställda 
varningstiden. 
 
Förbikoppling Varning (pulserande) 
Samma som 'Förbikoppling Varning' 
 
Förvarning 
Påverkas av: 
Kopplad(e) larmområde är i förvarning. 
 
Inbrott 
Påverkas av:  
Inbrott samt sabotage. 
Påverkas ej i serviceläge. 
 
Inpassering pågår 
Påverkas av: 
Kopplad(e) larmområde är i inpassering 
 
Nattlås i låst läge (pulserande) 
Påverkas av: 
Något Nattlås har låst läge vid frånkopplat. 
Signaler är default pulserande, går att ändra under inställningar. 
Kan användas till siren som varnar för låst. 
Nattlås är samma som Motorlås/Nödut. 
Påverkas ej i serviceläge. 
 
Nattlås i rätt läge 
Påverkas av: 
Alla kopplade Nattlås är i rätt läge. 
Rätt läge: 

• Frånkopplat ⇒ Upplåst 

• Tillkopplat ⇒ Låst 

Kan användas för att skapa till exempel indikering av nattlåsstatus. 
Nattlås är samma som Motorlås/Nödut. 
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Nattlås låst 
Påverkas av: 
Något kopplat nattlås är låst 
Kan användas för att skapa 'vital funktion' till exempel belysning 
Nattlås är samma som Motorlås/Nödut. 
 
Nattlås upplåsta 
Påverkas av: 
Alla kopplade nattlås är upplåsta 
Kan användas för att skapa 'vital funktion'. till exempel belysning 
Nattlås är samma som Motorlås/Nödut.  
 
Relä 
Direkt påverkan från till exempel HWC/RWC, Nöd larm. 
 
Relä (ej service läge) 
Direkt påverkan från till exempel HWC/RWC, Nöd larm. 
Påverkas ej i serviceläge. 
 
Sabotage 
Påverkas av: 
Sabotagelarm. 
Påverkas ej i serviceläge. 
 
Siren (extern) 
Påverkas av: 
Utlösta larmsektioner 
Påverkas ej i serviceläge. 
Går att tystas. 
Ställbar maxtid. 
 
Siren (Delad, intern) 
Påverkas av: 
Siren, utgångsadress delad mellan larm och passage, till exempel länkar. 
Påverkas ej i serviceläge. 
Går att tysta. 
 
Siren 24 h 
Påverkas av:  
Utlösta 24 h larmsektioner, även i frånkopplat läge. 
Aktiveras ej i serviceläge. 
Går att tysta. 
 
Siren med varning (intern) 
Påverkas av: 
Samma som 'Siren, extern', Påverkas även av förvarning (enligt regler uppsätta 
i larmområdet) 
Går att tysta. 
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Tillkopplad 
Påverkas av: 
Kopplad(e) larmområde är Tillkopplade. 
 
Utpassering pågår 
Påverkas av: 
Kopplad(e) larmområde är i utpassering 
 
OBS! 
När larmutgångarna är skapade måste man välja vilket larmområde de hör 
till. 
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Programmering av motorlås styrda av passersystemet 
För passagedörrar försedda med motorlås kan följande exempel på 
konfiguration vara lämplig. 
 
Börja med att sätta upp utgången med utgångsfunktion 4. Motorlås/Nattlås. 
Utgången kommer nu att låsa upp vid giltiga passeringar. 
 

 
 
Sätt upp ingången som kontrollerar motorlåsets låskolv. Använd 
ingångsfunktionen 10. Återkoppling av utgångsfunktion 3. Dörrautomatik 
och 4. Motorlås/Nattlås. 
 

 
 
Med ovanstående programmering får man en intelligentare styrning av 
motorlåset som tex: kolven måste vara i öppet läge innan elslutblecket öppnar.  
Det rapporteras också eventuella fel om motorlås fastnat i öppet eller stängt 
läge.  
Kommer automatiskt styras vid utpassering, behövs ingen fördröjning.  
Styr även motorlåsen vid passage om det är låst, tex inpassering. Eller om 
dörren skall vara uppställd. 
 

 
 
Under dörrens meny för Inbrottslarm kan man välja om man vill att motorlåset 
automatiskt ska låsa upp när larmet är av och låsa när larmet är på. 
 
Det som man inte har är vital funktion. Därför finns funktionen nattlås/nödut. 
Används i första hand till nödutgångsdörrar. 
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Programmering av nattlås/nödut 
Börja med att sätta en beskrivande text på de ingångar och utgångar som ska 
användas. 
Ingången ska ha ingångsfunktionen Länk/Larmsektion. 
 

 
 
Skapa sedan larmutgångar. Där ska utgångstypen Relä användas. 
 

 
 
Gå in i menyn Inbrottslarm – Nattlås/Nödut och lägg upp nattlåsen. 
Styrningen kan man välja att ha antingen via I/O eller via dörr. 
 
Vid via I/O så väljer man vilka in och utgångar som ska användas. De kan till 
exempel sitta på ett ingångskort eller ett utgångskort. 
 
Vid valet via dörr behövs inte ingångar och larmutgångar skapas. Istället väljer 
man dörr. Den ingång och utgång som är definierad att fungera för motorlås på 
dörren kommer automatiskt att användas. 
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Kom ihåg att lägga in en tid i Timeout för återkopplingen på kolvens läge. 
Annars kan man få en felindikering när larmet slås på och motorlåsets kolv inte 
hinner låsa ut. 
 

 
 
Gå in på larmområdet och lägg in nattlås/en på rätt larmområde. 
 
Se till att lägga in en fördröjning på nattlås vid tillkoppling om nattlås finns på 
sista ut dörren. 
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Programmering av nöd-/trygghetslarm 
Börja med att sätta en beskrivande text på de ingångar som ska användas. 
Ingången ska ha ingångsfunktionen Länk/Larmsektion. 
 

 
 
Gå in i menyn Inbrottslarm – Nöd-/Trygghetslarm ställ in hur ingången ska 
fungera. Glöm inte att sätt upp hur meddelandet ska presenteras. 
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Sätta upp ett larmområde med in och utpasseringstid 
Gå in på larmområdet menyn Passage och se till att välja hur till- och 
frånkoppling ska gå till på området. 

 
 
Välj sedan sektionstyp på ingången. Alternativen Passage ut/in, Sista ut och 
Sista ut/Första in går det att välja mellan.  
Tänk på att om flera sektioner i samma larmområde väljs som sista ut så 
måste alla dessa sektioner påverkas innan larmet kopplas till när den sista 
sektionen har aktiverats. 
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Välj även vilken dörr som aktiverar inpasseringen. Om detta fält lämnas tomt 
kommer inpasseringstiden även att starta när dörren blir forcerad. 
Med en dörr vald så kommer inpasseringen att starta efter giltig passage och 
dörren öppnas. Vid dörr forcerad går ett inbrottslarm direkt. 
 

 
 
I Dörr – Inbrottslarm väljer man vilket larmområde kortläsaren till- och 
frånkopplar. 
 

 
 
  



  

TIDOMAT smartONE 3.20 
Larmguide 

  

 

   

   
TIDO-102811354-171 1.0 ©2022 Tidomat AB SIDA 52/127 

 

Inställningen av tiden för in- och utpassering görs i menyn Inbrottslarm – 
Inställningar – Inställningar. 
 

 
 
Tänk på att fördröjda sektioner och IR sektioner kommer vara förbikopplade en 
viss tid efter tillkoppling. Tiden är justerbar och är som default 45 sekunder. 
Detta för att dessa skall hinna bli stabila och inte generera falsklarm. 
 

Vad gör Inbrottslarm – Inställningar – Inställningar 
 
Här ställs diverse tider in för systemet. 

 
 
Utpasseringstid 
Hur lång tid man har på sig att ta sig ut efter tillkoppling från manöverpanel 
innan larmet slår till. 
 
Inpasseringstid 
Hur lång tid man har på sig att koppla ifrån larmet från manöverpanel efter en 
inpasseringssektion har påverkats. 
 
Fördröjning av IR vid tillkoppling 
När larmområdet kopplas till blir sektioner med IR fördröjda denna tid. Andra 
sektioner med attributet fördröjd blir fördröjda samma tid under 
utpasseringstiden när tillkopplingen sker i manöverpanel. 
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Max sirentid 
Hur lång tid en siren tjuter efter ett inbrottslarm genererats. Varje gång en 
sektion påverkas igen börjar sirentiden om. 
 
Fördröjd SIA (UPS) 
Hur lång tid det kan vara reservdriftsfel är innan larmsändaren skickar larm. 
 
Upprepad siren vid sabotage/maskering (frånkopplat) 
Vid frånkopplat larm får man en sirenstöt ut på siren om en detektor kommer i 
sabotage eller blir maskerad, här ställs tiden in hur lång intervallet mellan 
tonstötarna är. 
 
Sirentid vid sabotage/maskering (frånkopplat) 
En sektion som hamnar i sabotage eller blir maskerad i frånkopplat läge 
kommer att synas i manöverpanel, manöverpanel kommer även ge ett kort pip 
ifrån sig. Siren kommer ge en tonstöt. Här ställs längden på tonstöten in. Detta 
försvinner när sabotage/maskering försvinner på sektionen. 
 
Nattlås i låst läge: på tid 
Om man har vital funktion och kolvavkänningen visar att lås fortfarande är i låst 
läge trots att larmet är frånkopplat kan man få en puls på en siren. Här ställs på 
tid för pulsen. 
 
Nattlås i låst läge: av tid 
Om man har vital funktion och kolvavkänningen visar att lås fortfarande är i låst 
läge trots att larmet är frånkopplat kan man få en puls på en siren. Här ställs av 
tid för pulsen. 
 
Larm vid inpassering (SIA skickas) 
Ett av följande tre val kan väljas för hur en sektion som är direktlarmande ger 
larm efter att en ”Första in” sektion startat inpasseringen: 
 

 
 
Efter inpassering +60s.  
Efter att inpasseringstiden har slutat dröjer det ytterligare 60 s innan eventuella 
larm skickas. Inga larm skickas om frånkoppling sker innan tiden har gått ut. 
Efter inpassering +0s.  
Efter att inpasseringstiden har slutat skickas eventuella larm. Inga larm skickas 
om frånkoppling sker innan tiden har gått ut. 
Direkt (SSF 1014).  
Larmet skickas direkt även om inpasseringstiden fortfarande pågår. 
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Automatiskt larmtillslag med möjlighet att köpa larmtid 
 
Börja med att gå in i menyn System – Systemtexter under Visa 
valmöjligheter för kortägare och välj Ja på Tillåt larmstyrning från 
kortläsare samt Tillåtelse att senarelägga tidstyrd tillkoppling (köpa tid). 
 

 
 
Gå in på de kortägare som ska få möjlighet att köpa larmtid. Välj lämplig 
inställning. 
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Skapa en tidstyrning som talar om när larmet har möjlighet att vara frånkopplat. 
 

 
 
Definiera hur förvarningen för larmområdet ska fungera. 
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Det finns tre olika Tillkopplingsprofiler. 

 
 
1. Endast vid tidstyrning förvarning kommer enbart när larmet slår till på tid. 
2. Vid kortläsare och tidsstyrning förvarning kommer när larmet slås till på 
kortläsare eller på tid. Inte när tillkopplingen sker via manöverpanel.  
3. Vid kortläsare, MAP och tidsstyrning förvarning kommer när någon av 
dessa tre alternativ används.  
 
Förvarning 
Tiden systemet förvarnar innan larmet slås på. Observera att om det inte finns 
en förvarningstid så kommer ”köpa tid” funktionen inte att fungera. Larmet 
kommer då slå på vid nästa minutskifte om tidsintervallet är aktivt. 
 
Förvarning/Tillkoppling vid inaktivitet 
Varje gång en sektion i larmområdet påverkas förändras starten för när 
förvarningstiden påbörjas. Om inga detektorer i larmområdet påverkas inom 
vald tid kommer larmet börja förvarna och sedan tillkoppla automatiskt. Bör för 
bästa funktion inte kombineras med tidsstyrning för automatiskt larmtillslag. 
 
Max tid ”köpatid” (Från MAP) 
När man köper tid från en manöverpanel så kan man i manöverpanelen välja 
antal timmar och minuter. Maximalt 12 timmar. När man väljer i 
manöverpanelen så föreslås en tid som är lika med nuvarande tid plus den 
valda tiden i ”Passage köpa tid”. Tiden blir avrundad till ett lämpligt klockslag 
som ska vara lätt att komma ihåg. Det går att välja annan tid, men inte längre 
än vad maxtiden är. När man bekräftat tidvalet visas vilken tid larmet kopplas till 
nästa gång. 
 
Max ”köpatid” klockslag (Från MAP) 
Man kan ”köpatid” efter angivet klockslag, men då gäller ”maxtid”. 
Har man tex satt klockslaget till 21 och har en ”Maxtid” på 4 timmar så kan man 
före klockan 21 inte få en längre tid än klockan 21. Köps tiden klockan 20 så 
börjar förvarningen igen klockan 21. Köper man tiden efter klockan 21 tex 
klockan 22 så startar förvarningen klockan 02. 
 
Aktivera siren (1 sekund) vid förvarning 
Om man har sirener konfigurerade med utgångstyp siren med varning så får 
man en puls på 1 sekund vid förvarning. Här ställs intervallet in hur ofta pulsen 
kommer på sirenerna. 
 
Möjligt att ”Köpatid” vid kortläsare 
Här väljer man vilka läsare som ska kunna köpa tid. 
 
Passage ”köpatid” tid. 
Används köpa tid funktionen på en kortläsare kommer tiden inte kunna väljas i 
kortläsaren utan ett fast värde ställs in här.  
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Ställ in tidstyrning på larmområdet och vilken typ av tidsstyrning som ska 
användas. 

 
 
Tidsstyrning 
Här väljer man den tidsstyrning som tidigare har programmerats. Tänk på att 
tidsintervallet beskriver när området får vara frånkopplat. 
 
Funktion på tidsstyrning innebär att man kan välja om larmet automatiskt ska 
slå till eller ifrån. 
 
Följande inställningar finns: 
1. Håll Tillkopplad (manuellt frånkoppla) Den vanligaste inställningen. Larmet 
larmas av manuellt. Larmet slår automatiskt till och man har en möjlighet att 
köpa tid. Köper man tid via kortläsare kommer larmet slå till igen efter tiden som 
väljs i Passage ”Köpatid” tid. 
 
2. Frånkoppla (manuellt tillkoppla) Slår automatiskt av. Tillkopplingen måste 
ske manuellt. Frånkopplingen sker enligt tidsstyrningen, tillkopplar man förblir 
det tillkopplad (även inom tidsstyrningen). 
 
4. Håll Tillkopplad och Frånkoppla (en gång) Larmet slår av automatiskt vid 
tidsstyrningens starttid och slår till vid tidsstyrningens sluttid. Köper man tid via 
kortläsare kommer larmet slå till igen efter tiden som väljs i Passage ”Köpatid” 
tid. 
 
5. Håll Tillkopplad och Håll Frånkopplad (ingen manuell tillkoppling) 
Frånkoppling sker vid starttiden och tillkopplingen sker vid sluttiden. Går inte att 
tillkoppla manuellt. Köper man tid via kortläsare kommer larmet slå till igen efter 
tiden som väljs i Passage ”Köpatid” tid. 
 

 
 
Uppskjuten autotillkoppling efter manuellt frånkopplad 
Under det tidsintervall som larmet normalt sett är tillkopplat så finns det en 
möjlighet att ställa in att frånkoppling får ske via kortläsaren. Här talar man om 
hur lång tid man i detta fall köper. Tiden anges i minuter. 
 
Tänk på att om en sektion är öppen när förvarningstiden tar slut så kommer 
denna sektion automatiskt inhiberas.  
Dvs sektionen blir under denna larmtillkoppling bortkopplad och ger inte larm. 
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Om sektionen hinner stängas innan förvarningstiden går ut kommer sektionen 
vara med som en larmande sektion. 
 
Observera att om serviceläget är aktiverat kommer tidstyrningarna att 
utebli och larmet blir inte tillkopplat. 
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Sätta upp ett larmområde med villkor 
Med hjälp av villkor kan man få larmområden att följa varandra. 
 
Gå in i menyn Inbrottslarm – Larmområde.  
Välj det larmområde där funktionen ska användas. 
Gå in på Villkor. 
 

 
 
Ett larmområde som äger ett annat kommer att dra med sig detta område när 
det blir tillkopplat eller frånkopplat. 
Det går fortfarande att tillkoppla och frånkoppla områden som ägs av ett annat 
utan att det påverkar övriga områden. 
Man kan även välja att på respektive område sätta Nej på Tillkoppling följer 
ägande larmområde eller Frånkoppling följer ägande larmområde. 
Används till exempel om man vill att ett område ska tillkopplas av ett annat 
område, men inte frånkopplas. 
 
Det finns även en möjlighet att hindra ett område att kopplas till om inte ett 
annat är tillkopplat. 
Då väljer man de områden som måste vara tillkopplade under Larmområden 
som måste vara tillkopplade först. 
Om man försöker koppla till ett område via manöverpanelen och ett område 
som ska vara tillkopplat inte är det så kommer det komma upp information om 
detta i manöverpanelen. 
 

 
 
Om man använder automatiskt larmtillslag tillsammans med funktionen villkor 
så rekommenderas att samtliga områden använder sig av automatiskt 
larmtillslag. 
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Tillträdeszoner 
Tillträdeszoner är en grupp av dörrar som kan användas för till exempel Anti 
Passback, kontroll av att rätt antal personer finns i zonen och sätta samma 
säkerhetsnivå på dörrar i samma zon. Det är också ett smidigt sätt att ge 
personer med samma tillträdesgrupp behörighet till dörrar. När en ny dörr 
skapas så lägger man den i rätt zon och alla personer som har behörighet till 
den zonen får då tillgång till dörren utan att man måste lägga till dörren i alla 
tillträdesgrupper 
 
För att skapa en tillträdeszon går man till Dörrar – Tillträdeszon. 
 

 
 
Har man skapat larmområden sedan tidigare kommer de att ligga här. 
Även i ett larmområde kan man välja att komma in eller ut i en tillträdeszon. 
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För att skapa nya tillträdeszoner går man in i menyn för tillträdeszoner och 
namnger den nya tillträdeszonen, väljer vilka användarprofiler som ska ha 
tillgång och sparar.  
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Tilldela sedan de dörrar som ska leda in i tillträdeszonen och eventuellt ut. 

 
 
De valbara dörrarna finns i det vänstra fönstret. 
De dörrar som har texten Ingen Zonflytt inom parentes kommer inte påverka 
zonen vid passage. Användbart när det finns passagedörrar inom zonen som 
varken ska generera att kortägaren flyttas in eller ut ur zon. 
Utpassering från en tillträdeszon sker annars automatiskt när man passerar in 
till en annan zon eller när man går i en annan dörr i systemet som inte tillhör 
någon zon. Man kan också sätta en tid när man automatiskt flyttas ut ur zonen. 
Därför behövs många gånger ingen utpassering från området definieras. 
 
Om en dörrenhet är försedd med en dörrsensor registreras man in eller ut ur 
tillträdeszonen först när dörren öppnas. Om ett giltigt kort visas för kortläsaren, 
men dörren aldrig öppnas kommer man inte bli registrerad som inne eller ute i 
zonen. 
 
Om kryssrutan Visa endast oanvända väljs kommer de dörrar som har Ingen 
Zonflytt inte att visas. 
 
Vill man ha samma säkerhetsnivå på alla dörrar i tillträdeszonen väljer man det 
här. Med hjälp av menyn Tidsstyrning kan man även välja om zonen ska ha 
tidsstyrda säkerhetsnivåer. 
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De olika säkerhetsnivåerna är: 
 

 
 
Upplåst zonens dörrar är upplåsta 
Normal innebär att den inställda säkerhetsnivån på dörrenheten är den som 
gäller. 
Blockera upplåst om zonen har dörrar upplåsta kommer de att låsa. 
PIN zonens dörrar får PIN aktiverat. 
Förhöjd nivå innebär att kortägaren måste ha behörighet att komma in när 
detta är aktiverat. 
Blockerad innebär att kortläsaren är avstängd och går inte att använda. 
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Gå sedan igenom zonens Egenskaper och eventuellt Signal vid Fullt om detta 
ska användas. 
 

 
 
I Egenskaper finns följande inställningar som gäller för hela tillträdeszonen: 
 
Tid i zon, innan automatisk flytt kan ställas från 1 minut upp till 24 timmar. 
Efter denna tid flyttas kortägaren till zon Ingen som innebär att man inte finns 
registrerad i någon zon. Väljer man alternativet aldrig så blir det ingen 
automatisk flytt. 
 
Anti Passback-tid kan ställas från 1 minut upp till 24 timmar. 
Efter att ett giltigt kort dragits i kortläsaren och dörren har öppnats (om en 
dörrsensor finns) så kommer kortägaren att bli spärrad för att gå in i zonen igen 
under denna tid. Tiden nollställs om kortägaren går till en annan zon eller 
passerar genom en dörr som inte tillhör någon zon. Väljer man alternativet 
aldrig så blir det ingen nollställning. Med alternativet Hard Anti-Passback 
kommer kortägaren att bli spärrad om man försöker passera in igen. 
Nollställningen sker genom att gå ut ur zonen eller in i en annan zon. Det finns 
heller ingen nollställning på tid 
 
Maximalt Antal i Zonen här ställer man in hur många som får vara i zonen. När 
det är fullt så kommer nästa person som försöker passera bli nekad. Har man 
en kortläsare med display får man upp ett meddelande på läsaren att dörren är 
blockerad. 
 

 
 
I Signal vid fullt definierar man när signalen för när tillträdeszonen är full ska 
aktiveras. 
Med tröskelvärdena kan man tex säga att det är fullt när 50 personer är inne i 
zonen och när det är 45 personer kan man börja släppa in igen. 
Man kan också definiera en signal som aktiveras när det är fullt. Signalen kan 
vara ett relä som aktiveras eller att något annat händer som till exempel att en 
dörr ställs upplåst för att kunna gå en annan väg än in i zonen. 
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Med hjälp av länkar kan man ändra säkerhetsnivån på en tillträdeszon. 
Om man vill låsa ner uppställda dörrar och aktivera förhöjt säkerhetsläge när en 
ingång blir påverkad börjar man med att skapa en länk som aktiverar en så 
kallad virtuell kopplingsplint. 
Det kan till exempel se ut så här: 
 

 
 
Med ovanstående länk blir den virtuella kopplingsplinten aktiverad respektive 
inaktiverad varannan gång ingången blir påverkad. 
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När man använder tillträdeszoner finns det även en möjlighet att detektera 
närvaro eller aktivitet i de olika zonerna. 
 
Så fort någon befinner sig i en tillträdeszon har man en närvaro. 
En aktivitet kan triggas med en virtuell ingång som inte hör till larmet eller med 
ingångssektion. För ingångssektionen ställs detta in under menyn Passage. 
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I tillträdeszonen ställer man in hur Närvaro/Aktivitet detekteringen ska arbeta. 
 

 
 
Aktivitet Indikering Från Dörr här väljer man från vilken dörr man vill ha en 
indikering på aktivitet. 
 
Aktivitet Indikering Från Signal/Ingång här väljs vilken virtuell ingång som 
indikerar aktivitet. 
 
Aktivitet Indikering Till Dörr här väljer man vilken dörr man vill ha en 
indikering ifrån på aktivitet. 
 
Aktivitet Indikering Till Funktion/Utgång här väljer man vilken 
funktion/utgång som blir aktiverad. 
 
Giltighetstid (För aktivitet) inställning av hur lång tid aktiviteten ska vara. 
 
Närvaro och Aktivitet Förhindrar auto tillkoppling (Inbrottslarm) här väljer 
man in det larmområde som ska förhindras att automatiskt tillkoppla om aktivitet 
eller närvaro finns. 
 
Närvaro Indikering (någon finns i zon) här väljer man vilken dörr samt 
Funktion/Utgång som ska aktiveras på närvaro. 
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Frånvaro Indikering (ingen finns i zon) här väljer man vilken dörr samt 
Funktion/Utgång som ska aktiveras på frånvaro. 
 
Nästa steg är att definiera för tillträdeszonen om säkerhetsnivån ska ändras när 
den virtuella kopplingsplinten är aktiv. 
Man kommer även kunna se vilken säkerhetsnivå tillträdeszonen har genom att 
titta på aktuell status som syns till höger om fältet där man manuellt ändrar 
säkerhetsnivå. 
 

 
 
I menyn där man ser alla sina tillträdeszoner kan man också få lite nyttig status. 
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I fältet Antal i zonen kan det till exempel stå 1 (2). 
Första siffran anger hur många det finns i zonen just nu och siffran inom 
parentes anger när zonen är full. Om det bara står en siffra och ingen parentes 
finns så har inte max antal i zonen definierats.  
 
Det finns olika sätt att bli inregistrerad till en tillträdeszon. 
Det kan till exempel ske via en bokning eller via en besöksmodul. 
Beroende på vilka värden som finns skrivs siffrorna för antal i zonen ut på olika 
sätt. 
 
Skulle det till exempel se ut så här: 
10/3/5 (50) 
 
Tolkas det på följande vis: 
Totalt i zonen finns 10 personer varav 3 är s.k. oregistrerade kort och 5 är 
registrerade via besöksmodulen.  
Övriga 2 personer är registrerade kortägare som har registrerats via en läsare 
in till zonen. 
Max antal i zonen är 50 personer. 
 
Oregistrerade kort är kort som registreras via bokning eller ExternalRequest. 
 
Första positionen visar totalt antal inne i zonen. 
Andra positionen visar antal oregistrerade kort. 
Tredje positionen visar antal besökskort. 
Siffran inom parentes visar hur många det maximalt får finnas i zonen. 
 
Står det bara 2 är 2 kortägare inne i zonen. Inget maxantal har angivits. 
 
Står det 7/0/5 finns 2 kortägare i zonen och 5 besökare. Inget maxantal har 
angivits. 
 
Klickar man på knappen meny så kan man välja att se var kortägarna finns. 
Man kan även tömma en zon helt och hållet. 
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I Kortägare – Lista ser man i vilken tillträdeszon alla befinner sig i. 
 

 
 
Går man in på en kortägare så kan man i menyn Senaste passering även flytta 
en kortägare från en tillträdeszon till en annan. 
Överst står vilken zon kortägaren är i just nu. Välj ny tillträdeszon och klicka på 
knappen Utför flytt. 
Vill man nollställa Anti Passback tiden på en kortägare så kan man göra det här 
genom att välja tillträdeszonen Ingen.  
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Larmsändare 
Gå in i menyn Inbrottslarm – Inställningar – Larmsändare. 
Välj typ av larmsändare och fyll i uppgifterna larmmottagaren har lämnat. 
 
Externa larmsändare inkopplade på COM porten till vänster på SO-3208: 
 
DualTech Dalm (ESPA444) 
Dalm 1000, 3000 eller 5000. 
Konfigureras i enlighet med vad som gäller för DualTech. Ställs in med 
webbportalen EasyWebManager (EWM). Använder det seriella protokollet 
ESPA444 med serieportsfunktionen NOX. 
 
Addsecure Airborne DC (ESPA444) 
Konfigureras via Registreringsschema till Addsecure. 
Under serieportsinställning i Addsecures kundportal väljs Tidomat smartONE. 
 
Larmsändare som kopplas upp via nätverket och ingen extern sändare 
kopplas mot SO-3208: 
 
SIA-DC09 (SOCKET) 
Inbyggd larmsändare, IP larm (Ej SSF). 
Använder krypterad tvåvägskommunikation till larmmottagaren. 
 
SOS Access V4 (SOCKET) 
Inbyggd larmsändare, IP larm (Ej SSF). 
Identifiering av larmsändartyp sker genom att elementet TransmitterType alltid 
är satt till SLX03 
 

 
 
Account number: 
Sändar ID från larmcentral. 
Här ska du ange den SIA kod du fått från mottagande larmcentral. 
Detta måste anges oavsett vilken larmsändartyp som används. 
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SIA Account prefix: 
Anges enbart när SIA-DC09 används.  
Här ska du ange det prefix du fått från mottagande larmcentral. 
Är olika från de olika Bevakningsföretagens larmmottagare. 
 
Reciever number: 
Anges när SIA-DC09 eller SIA via SOS Access V4 är vald. 
Här ska du ange det mottagarnummer du fått från mottagande larmcentral. 
Är olika från de olika Bevakningsföretagens larmmottagare. 
 
Authentication: 
Anges enbart när SIA via SOS Access V4 används.  
Här ska du ange det lösenord (Password) du fått från mottagande larmcentral. 
Är olika från de olika Bevakningsföretagens larmmottagare. 
 
SIA Passwd: 
Anges enbart när SIA-DC09 används.  
Krypteringsnyckel för SIA-DC09 meddelanden. 
Lämnas fältet tomt blir meddelanden okrypterade. 
Kan vara ett krav mellan de olika Bevakningsföretagens larmcentraler. 
 
Primär URL/IP: 
I dessa fält ska Primär IP mottagarnummer för mottagande larmcentral skrivas. 
Är olika från de olika Bevakningsföretagens larmmottagare. 
 
Format scheme::/host:port 
Valid schemes 
 
tcp:// 
udp:// 
ssl:// 
tls:// 
Example 
tcp://192.168.1.1:1234 
ssl://larmbord.se:1234 
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Sekundär URL/IP: 
I dessa fält ska Sekundär IP mottagarnummer för mottagande larmcentral 
skrivas. 
Är olika från de olika Bevakningsföretagens larmmottagare. 
 
Format scheme::/host:port 
Valid schemes 
 
tcp:// 
udp:// 
ssl:// 
tls:// 
Example 
tcp://192.168.1.1:1234 
ssl://larmbord.se:1234 
 
Accept self assigned certificate (SSL): 
Här väljs om smartONE ska acceptera själv signerade certifikat (TLS/SSL) eller 
inte. 
Är olika från de olika Bevakningsföretagens larmmottagare. 
 
 
 
Larmen bråklarm (PA), överfallslarm (HA) och brandlarm (FA) är prioriterade vid 
överföringar till larmcentralen. 
Dessa larm hamnar i en egen kö som får företräde om andra typer av larm 
inkommit vid samma tidpunkt. 

 
Tänk på att larmsändaren ska strömförsörjas från samma strömkälla som  
SO-3208. Lämplig strömkälla för larmsändare är plinten för RS485 i SO-3208. 
Där klämma 1 är 0V och klämma 2 är + 24VDC. 
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Gångtest 
För att få en översikt över vilka sektioner som ger larm används gångtest. 
En gångtest kan startas av installatör eller av en kortägare med minst level 3 
behörighet.  
Gångtesten startas i manöverpanelens meny för detta.  
Påverkade sektioner hittar man i manöverpanelen, menyn heter Hämta resultat 
fångade i gångtest. Det ska även finnas en meny som heter Hämta resultat 
EJ fångade i gångtest. Eftersom endast 20 rader visas i manöverpanelens 
display kan det vara enklast att hämta resultat som inte har fångats i 
gångtesten. Efter att man har avslutat gångtesten så kommer dessa menyer att 
försvinna. 
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Omstart av tjänster 
När vissa ändringar sparas i smartONE så måste tjänsterna startas om. Det kan 
handla om ändringar på till exempel larmsändarinställningar eller på 
larmområdet. 
 
Vid dessa tillfällen kommer först detta meddelande upp: 

 
 
För att sedan kort därefter följas av: 

 
 
Meddelande nummer två kan man klicka bort, men kommer strax upp igen ända 
tills man har startat om tjänsterna. 
Omstart av tjänsterna görs i menyn Databas 
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Felsökning 
I menyn Inbrottslarm – Adresser får man upp en adresslista över samtliga 
adresser i systemet, förutsatt att man fyllt i fältet för anteckningar i dörrar. Dels 
så får man en översikt över systemet, men man har också en menyknapp 
längst till höger. 
Klickar man på menyknappen finns Visa Logg, Hämta ingångsvärden och 
Endpoint (REST-API) som alternativ.  
 

 
 
Trycker man på Hämta ingångsvärden så får man upp den aktuella statusen 
på ingången. Om man vill uppdatera statusen kan man klicka på Hämta igen.  
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Trycker man på Logg så får man upp de senaste händelserna på ingången. 
 

 
 
I menyn Inbrottslarm – Ingångssektion så får man en översikt på alla 
ingångssektioner och med hjälp av knappen Meny kan man gå in på respektive 
sektion och inhibera eller isolera sektionen. 
Inhibera tar bort sektionen tills nästa gång larmet aktiveras och isolera tar bort 
sektionen till man manuellt tar bort isoleringen igen. 
 

 
 
I menyn Inbrottslarm – Larmområde kan man via knappen Meny tillkoppla 
eller frånkoppla området och även se öppna eller bortkopplade sektioner. Man 
kan även lista och kvittera utlösta larm.  
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Klickar man på knappen Sektioner ser man vilka sektioner som tillhör området. 
 

 
 
Statusen på ingången visas med hjälp av olika ikoner. 
Se listan nedan: 

✔ Redo för tillkoppling 

⚙ Maskerad 

⚠ Sabotage 

♺ Frånkopplad vid föregående tillkopplad period 

? Ingen kontakt 

! Utlöst 

✖ Isolerad/bortkopplad 

✘ Isolerad/bortkopplad (kan bli återinkopplad) 

_ Förbikopplad 

⚒ Har gångtestdata 

 
Meny och logg knappar finns även för Nattlås/Nödut och Nöd- /Trygghetslarm 
vilket kan underlätta eventuell felsökning. 
 
I menyn Inbrottslarm – Larmutgång så kan man se status på utgången, men 
även aktivera utgången genom att trycka på knappen Test. 
 

 
  



  

TIDOMAT smartONE 3.20 
Larmguide 

  

 

   

   
TIDO-102811354-171 1.0 ©2022 Tidomat AB SIDA 79/127 

 

Indikeringar i dörrenheter 

I dörrenheterna finns det två olika lysdioder en Link (röd) och en Run (kan vara 
grön eller gul). 
Bägge dessa lysdioder ska blinka. Om de lyser fast så kommunicerar inte 
dörrenheterna med centralenheten. 
 
I en 485 buss så blinkar Run när det kommer trafik på bussen och Link blinkar 
när det kommer trafik från kortläsaren. 
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Dokumentation 

I flera delar av programmet finns det en dokumentationsmeny. Tex 
ingångssektioner, larmutgångar och nöd / trygghetslarm. I denna meny fyller 
man i så mycket information som möjligt och får då möjligheten att skapa en 
sektionsförteckning och utrustningslista. 
 

 
 
För att få ut dokumentationen går man in i menyn Inbrottslarm – Inställningar 
– Dokumentation där finns en knapp för att generera en PDF bredvid 
Anläggarintyg, bilaga 3 och 4 
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Se nedanstående exempel: 
 

 
 
 

 
 
Man kan även generera ett underlag för gångtest. PDF dokumentet som 
genereras är en sektionsförteckning där man kan fylla i om sektionen har blivit 
testad eller om det inte var möjligt. 
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Backup 
Det är viktigt att man har ett fungerande system för backup. 
I smartONE finns det möjlighet att ta backup på lite olika sätt. 
 
SD kort 
Om centralen har blivit försett med ett läs och skrivbart SD kort så sker en 
backup automatiskt dit en gång per dag. En gång i veckan sker en arkivering 
och efter det sker arkiveringen en gång i månaden. Skulle något hända med 
centralen kan man lätt flytta över SD kortet och få igång systemet snabbt. 
 
FTP-server 
Om man har satt upp en FTP-server kan man via menyn System – Integration 
gå in på FTP Backup. Här ställs parametrarna för FTP- servern in samt hur ofta 
en backup ska ske. 
 

 
 
Manuell backup 
I menyn Verktyg – Databas har man möjlighet att ta en manuell 
säkerhetskopia. Kopian hamnar i hämtade filer och där kan man sedan själv 
välja var kopian ska läggas. 
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Logg/Rapport 
I menyn för Logg/Rapport kan man välja mellan olika rapporttyper. Det går 
även att ändra vissa inställningar. Logglistorna presenteras i kronologisk 
ordning. 
 

 
 
Ny rapport  Här skapar man nya rapporter. Det går även att spara 
rapporterna så att valen för rapporten kan återanvändas i rapportmallar. 
 
Rapportmallar Här kan man skapa nya rapportmallar eller välja de 
rapportmallar som har sparats i menyn Ny rapport. 
 
Rapport via kalender Här får man en snabb översikt av vilka typer av 
händelser samt vilket antal som har inträffat varje kalenderdag. 
 
Händelsearkiv Här hamnar händelser som arkiverats och efter att de 
tagits bort. 
 
Larmlogg  Här hamnar händelser som kommer från 
inbrottslarmet. 
 
Journal  Visar systemets alla administrativa händelser. När man 
lägger till, tar bort eller ändrar så kan man se det i journalen. 
 
Inställningar Här kan man per dörr ställa in vilka tider passeringar 
ska loggas. Man kan ställa in hur många dygn händelserna ska sparas innan de 
arkiveras. Det går även att göra en manuell radering. I menyn händelsearkiv 
kan man välja om de arkiverade händelserna ska göras anonyma. Man ser i det 
fallet inte namnet på kortägaren. 
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När man startar en rapportmall eller väljer från händelsearkivet så kan man 
klicka på knappen Filter. Då kommer det upp en ny rad där man kan göra 
fritextsökning. 
 

 
 
Klickar man istället på knappen Typer så kommer det upp kryssrutor där man 
kan välja vad man vill se. Kryssrutorna som kommer upp är olika händelser som 
inträffat under det tidsintervall man har specificerat. 
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Påminnelse om service 
När programmet är i serviceläge kan en inloggad larmtekniker lägga in ett 
datum för när nästa servicebesök ska ske. 
 
Gå till menyn Inbrottslarm – Inställningar klicka där på Service. 
Denna meny dyker först upp när man är i serviceläge. 
 

 
 
Fyll sedan i det datum som service ska beställas. 
 

 
 
När detta datum har passerats kommer en påminnelse att dyka upp varje gång 
man loggar in i manöverpanel eller i programvara. 
 

  
 
Det är bara en inloggad larmtekniker som kan ändra eller ta bort den här 
inställningen. 
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Programmeringstips för diverse funktioner 

Ställa upp en dörr med hjälp av en kortläsare 

Beroende på hur man vill göra och vilken typ av kortläsare man har görs 
programmeringen på lite olika sätt. 
Med läsaren SO-3396 som har en touch skärm kan antingen ikoner användas 
eller så går man in i menyn som finns. Med en kortläsare försedd med 
knappsats som inte har en touch skärm görs detta på ett tredje sätt. 
 
SO-3396 ställa upp dörr och stänga dörr via ikoner 
 
Börja med att gå in på Dörr – SO-3396 skärm 1 (driftläge). 
Sätt där Knapp 1 som #4 Tidsregistrering IN och Knapp 2 som 
 #6 Tidsregistrering UT. 
 

 
 
Nästa steg är att välja text, färg samt vilken ikon man vill ha på knapparna. 
 
Gå till Dörr – SO-3396 Knapp- och menytexter 
Skriv in önskad text på knapptexterna Tidsregistrering IN och 
Tidsregistrering UT samt välj symbol (ikon) och färg. 
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Följande ikoner går det att välja emellan: 
 

1.  2.  
3.  4.  

5.  6.  7.  

8.  
9.  10.  11.  

12.  
13.  14.  

15.  16.  17.  18.  
19.  20.  21.  

22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  

36.  
37.  38.  

39.  40.  41.  42.  

43. 

 

44. 

 

45. 

 

46. 

 

47. 

 

48. 

 

49. 

 

50.  

51.

 

52. 

 

53. 

 

54. 

 

55. 

 

56. 

 

57.  

58. 

 

59. 

 

60. 

 

61. 

 

62. 

 

63. 

 

64.  

      

 
Gå nu vidare till punkt nr 1, 2, 3 och 4. 
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SO-3396 ställa upp dörr och stänga dörr via meny 
 
Börja med att gå in på Dörr – Kortläsarinställningar ta bort så många menyval 
som möjligt, men säkerställ att #4 Tidsregistrering IN samt  
#6 Tidsregistrering UT fortfarande är i kryssade. 
 
Gå till Dörr – SO-3396 Knapp- och menytexter 
Skriv in önskad text på menytexterna Tidsregistrering IN och Tidsregistrering 
UT 
 

 
 
Gå nu vidare till punkt nr 1, 2, 3 och 4. 
 
Ställa upp dörr och stänga dörr med kortläsare utan touch skärm 
 
Man kan använda tex kortläsare SO-3393 som har en touch panel eller SO-
3394. 
Tänk på att om SO-3393 används så måste manövern inledas med * för att 
väcka upp touch panelen på kortläsaren. 
 
Gå in på Dörr – Kortläsarinställningar ta bort så många menyknappar som 
möjligt, men säkerställ att #4 Tidsregistrering IN samt  
#6 Tidsregistrering UT fortfarande är i kryssade. 
 
Manövern för dessa kortläsare kommer att vara: 
Ställ upp => *#4 visa behörigt kort. (SO-3393) 
Lås ner => *#6 visa behörigt kort. (SO-3393) 
 
Ställ upp => #4 visa behörigt kort. (SO-3394) 
Lås ner => #6 visa behörigt kort. (SO-3394) 
 
Gå nu vidare till punkt nr 1, 2, 3 och 4. 
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Nedanstående fyra punkter är samma oavsett läsartyp. 

1. Skapa en länk som triggar på Tidsregistrering IN och återställs med 
Tidsregistrering UT. 
Gå till Länkar – Ny.  
Döp Länken. 
Från här väljer man den dörr lås upp manövern utförs på och på 
ingång/källa sätter man Tidsregistrering IN. 
Begränsning här har man möjlighet att begränsa med en tidsstyrning 
när funktionen får utföras samt hur länge dörren är upplåst. Väljer man 
inget här så kommer dörren att låsas först när en stäng manöver utförs 
eller att larmet slås på. 
Typ här väljer man Latch 
Återställ här väljer man vilken dörr lås manövern utförs på och på 
ingång/källa sätter man tidsregistrering UT. 
Åtgärd/destination här sätter man vilken dörr eller vilka dörrar som ska 
låsas upp. 
 

 

2. Gå till System – Systemtexter och på Händelsetext skriver man en 
beskrivande text som kommer att synas i loggen. 
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3. För att kunna ge kortägare behörighet till manövern går man in i 
System – Systemtexter och på Visa valmöjlighet för Kortägare väljer 
man alternativet Ja på valen Tillåtelse att tidsregistrera IN samt 
Tillåtelse att tidsregistrera UT. 
 

 

 
4. Slutligen går man in på respektive kortägare som ska få låsa upp 

och/eller låsa. Gå in på Dörrar och sätt Ja på Tillåtelse att 
tidsregistrera IN samt Tillåtelse att tidsregistrera UT. Beroende på 
vad kortägaren får göra. 
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Om man använder tillträdesgrupper eller tillträdesmallar kommer valen ligga där 
istället. 
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Använda kortläsare som kodlås 

 
Beroende på vilken typ av kortläsare man använder kan kod aktiveras på olika 
sätt. Dörr enheterna kan använda två olika dörrkoder. 
För att ställa in vilken dörrkod som ska användas går man till Dörr – 
Dörrkoder.  
 

 
 
När dörrkoden / dörrkoderna är sparade börjar de fungera i den valda 
dörrenheten. 
Med inställningen Dörrkod måste aktiveras via tidkanal/länk kan man 
aktivera koderna en viss tid eller när en specifik händelse inträffar. 
 
SO-3396 aktivera dörrkod via ikon 
 
Gå in på Dörr – SO-3396 skärm 1 (driftläge). 
Välj någon av de tre knapparna som Kodlås. 
 

 
 
När inställningen är sparad kommer det att komma upp en ny ikon på 
kortläsaren. 
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SO-3396 aktivera dörrkod via meny 
 
Gå in på Dörr – Kortläsarinställningar ta bort så många menyval som möjligt, 
men säkerställ att Visa kodlås i meny (SO-3396) är vald. 

 
 
Aktivera dörrkod med kortläsare utan touch skärm 
 
Man kan använda tex kortläsare SO-3393 som har en touch panel eller SO-
3394. 
På en SO-3393 trycker man först på * för att väcka upp touch panelen på 
kortläsaren sedan slår man den fyrsiffriga dörrkoden. 
På andra kortläsare med mekaniska knappar slår man dörrkoden direkt. 
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Använda PIN kod 

 
På kortägare lägger man in en PINkod (Personal Identification Number). Om 
fältet lämnas tomt kommer personen inte att kunna ta sig in när PINkod krävs. 
PINkoden består av 4 siffror 0001-9999 och används tillsammans med ett giltigt 
kort. 
 
På respektive dörr finns inställningar när PINkod ska vara aktiv. 
Gå in i Dörr – PIN-kod och välj lämpligt alternativ. 
Funktionen Flytande PIN-kod innebär att man kan sätta en tid när pin koden 
ska användas nästa gång. Dvs när man tex kommer på morgonen så måste 
man visa sitt kort och slå sin pin kod. Om man går ut och in igen inom den 
inställda tiden så behöver man bara visa sitt kort. Denna inställning går även att 
kombinera med en styrning. 
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Förbikoppla sektioner vid giltig passage 

 
Ibland kan det vara användbart att förbikoppla sektioner vid giltig passage 
istället för att utföra en larmmanöver. 
Utvalda sektioner blir förbikopplade en viss tid som är justerbar. Det går även 
att få en utgång att dra när tiden är på väg att ta slut. 
 
Börja med att skapa en larmutgång. 
 

 
 
Det finns två olika utgångtyper man kan använda: 
Förbikoppling Varning utgången kommer att dra när förbikopplingstiden är på 
väg att ta slut. Släpper när tiden är ute. 
Förbikoppling Varning (pulserande) utgången börjar pulsera när 
förbikopplingstiden är på väg att ta slut. Slutar när tiden är ute. 
 
Glöm inte att koppla larmutgången till rätt larmområde. 
 
Gå in på den de sektioner som ska bli förbikopplade: 
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1. Välj vilken dörr som kommer att förbikoppla de valda sektionerna vid 
giltig passage. 

2. Välj hur lång tid sektionerna ska vara förbikopplade. Tänk på att inte 
välja en alltför lång tid eftersom varje giltig passage startar om 
förbikopplingstiden. 

3. Välj när larmutgången kommer aktiveras som en varning att 
förbikopplingstiden håller på att ta slut. 

 
Tänk på att varje gång en giltig passage sker så ”köper” man ny tid.  
Därför bör inte förbikopplingstiden vara allt för lång.  
Som giltig passage räknas passering med kort, dörrkod eller via en fjärröppning. 
 
En öppning via öppnaknappen ”köper” inte ny tid, men sektionen blir 
förbikopplad under själva öppningstiden. 
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SO-3304 med olika larmområden på läsare 1 och 2 

 
På en SO-3304 kan man ansluta två kortläsare. Från och med version 3.14 i 
smartONE kan man slå ifrån olika larmområden från läsare 1 och läsare 2. 
 
Gå till Dörr – Inbrottslarm. Välj vilket larmområde läsare 1 och läsare 2 ska 
kunna frånkoppla. 
 

 
 
Välj även om dörren ska bli blockerad om något av larmområdena är 
tillkopplade eller först när alla tillhörande larmområden är tillkopplade. 
 

 
Se nedanstående exempel på hur funktionen skulle kunna användas. 
 
Observera att det område man kommer ifrån alltid ska vara frånkopplat för att 
uppnå rätt funktion. 
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Använda funktionen Manuellt kortdata 

 
För att slippa lämna ut ett passerkort / tag kan man använda sig av funktionen 
manuellt kortdata. Kortdatat slår man in manuellt via kortläsaren och kan vara 
allt från 1 – 39 siffror långt. Eftersom siffrorna syns i klartext kan det vara en 
fördel att ha långa nummer. Efter man slagit in sitt nummer slutför man genom 
att trycka på knappen KLAR. 
Kortdatat tolkas som ett kortnummer och därför kan man styra var i systemet 
man få gå och när. 
 
Gör på följande sätt: 
Gå in på Kortägare – Kort/bricka skriv in 1 – 39 siffror. Inled seriens siffror 
med ett B. När detta sparas kommer serien vara knuten till kortägarens 
behörighet och kortägarens namn kommer upp i loggen när funktionen manuellt 
kortdata används. 
 

 
För att aktivera manuellt kortdata i kortläsaren gör man på olika sätt beroende 
på vilken kortläsare man har. 
 
SO-3396 aktivera manuellt kortdata via ikon 
 
Gå in på Dörr – SO-3396 skärm 1 (driftläge). 
Välj någon av de tre knapparna som #9 Manuellt kortdata. 
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Gå till Dörr – SO-3396 Knapp- och menytexter 
Skriv in önskad text på knapptexten Manuellt kortdata samt välj symbol (ikon) 
och färg eller lämna som default. 
 

 
 
SO-3396 aktivera manuellt kortdata via meny 
 
Börja med att gå in på Dörr – Kortläsarinställningar ta bort så många menyval 
som möjligt, men säkerställ att #9 Manuellt kortdata fortfarande är i kryssad. 
 
Gå till Dörr – SO-3396 Knapp- och menytexter 
Skriv in önskad text på menytexten Manuellt kortdata 
 
Aktivera manuellt kortdata med kortläsare utan touch skärm 
 
Man kan använda tex kortläsare SO-3393 som har en touch panel eller SO-
3394. 
Tänk på att om SO-3393 används så måste manövern inledas med * för att 
väcka upp touch panelen på kortläsaren. 
 
Gå in på Dörr – Kortläsarinställningar ta bort så många menyknappar som 
möjligt, men säkerställ att #9 Manuellt kortdata fortfarande är i kryssad. 
 
Manövern för dessa kortläsare kommer att vara: 
 
*#9 ”slå in siffrorna för kortdata” # (SO-3393) 
 
#9 ”slå in siffrorna för kortdata” # (SO-3394) 
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Lägsta säkerhetsnivå på kortdata 

I version 3.20 finns det en ny funktion på dörren som ställs in under 
kortinställningar och menyn Övrigt. 

 
 
Standard värdet är Normal sedan kan även Begränsad och Utökad väljas på 
dörren. 
Motsvarande nivåer finns även på kortägare. 

 
 
Kortägaren har en passage behörighet för att komma in i dörrarna, men 
kortdata nivån tillsammans med dörr nivån bestämmer om man får tillträde till 
dörren.  
 
Om dörrens nivå är satt till Utökad får enbart kortägare med nivå utökad 
tillträde. 
Om dörrens nivå är satt till Normal får enbart kortägare med nivå utökad och 
normal tillträde. 
Om dörrens nivå är satt till Begränsad får alla kortägare oavsett nivå tillträde. 
 
Tanken med detta är att om man tex har en lägenhet med fyra personer så får 
alla samma passage behörighet, men i utrymmen som kräver att vuxna är med 
krävs minst en normalnivå eller en utökad nivå på kortägaren. 
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External request 

 
Ett enkelt sätt att integrera med ett annat system kan vara att använda 
funktionen external request.  
Om man har aktiverat external request kommer centralen SO-3208 att skicka 
kortdatat vidare till ett externt system när ett kort inte finns i den lokala 
databasen. 
Det externa systemet svarar om passage godkänns eller inte och möjliggör då 
passage. 
 
För att aktivera detta går man till System – Integration – External request 
 

 
 
Med hjälp av en enklare HTML programmering kommunicerar man mellan 
systemen. 

För mer information om detta se https://www.tidomat.se/documents/ sök 

där efter external request. 
 
  

https://www.tidomat.se/documents/
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Att använda länkar 

Med hjälp av länkar kan man på ett väldigt flexibelt sätt skapa olika triggers som 
använder en händelse i systemet för att aktivera någonting. 
Se förklaringarna nedan. 
 

 
 

1. Ge länken ett namn. 

2. Här talar man om från vilken dörrenhet och vilken typ av händelse som 
genererar en triggning. Man kan även lägga till en fördröjning och har 
man kortägare med olika kategorier så kan man här välja vilken kategori 
som får göra vad. 

3. Här sätter man en begränsning på när länken fungerar eller hur länge 
den ska vara aktiv. 
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4. Här kan man sätta upp villkor. Man använder OCH alternativt ELLER. 
Man kan tex säga att villkoret blir sant när tillträde beviljas i kortläsare 1 
ELLER kortläsare 2.  
Alternativt så blir villkoret sant när tillträde har beviljats i kortläsare 1 
OCH kortläsare 2. 

5. Det finns tre olika typer. 

a. Momentan = Används oftast för ingångar, ingen återställning 
behövs eftersom när ingången återgår så blir det en återställning. 

b. Latch = Fångar en händelse i systemet, kräver en ”mothändelse” 
som återställning. 

c. Växlande = Aktiverar varannan gång och avaktiverar varannan 
gång. 

6. Här talar man om vad som återställer länken. 

7. När länken avaktiveras kan man generera en puls. 

8. Här talar man om vad som ska hända. Man kan aktivera flera dörrar 
och/eller flera åtgärder. Man kan även definiera tiderna för en eventuell 
puls. Pulsens tid är i millisekunder (ms). 
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Tillträdesfunktioner 

En tillträdesfunktion är en länk som aktiveras vid passage i en dörr. 
För att tillträdesfunktionen ska aktiveras måste kortägaren bli kopplad till 
tillträdesfunktionen eller ha behörighet till den via en tillträdesgrupp. 
 
Namnge först tillträdesfunktionen. 
Välj sedan mellan Aktiveras vid passage i dörr eller (Via Tillträdesgrupp). 
 
Väljer man en dörr i detta fält kommer tillträdesfunktionen aktiveras av denna 
dörr. 
Om man istället väljer (Via Tillträdesgrupp) så kan man i de olika 
tillträdesgrupperna välja vilka dörrar som aktiverar funktionen. 
 

 
 
Välj sedan destination. 
Här kan man välja en eller flera dörrar som funktionen ska gälla för. 
Ställ in hur länge funktionen ska vara aktiv. Från 1 sekund upp till 12 timmar. 
Valet Samma som aktiverande dörr kan vara användbart när flera dörrar ska 
använda sig av samma typ av funktion. 
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Att använda externa länkar 

Externa länkar är ungefär som vanliga länkar med den skillnaden att man 
anropar externa program. 
 
För mer beskrivande information klicka på frågetecknet till höger om URL och 
Content. 
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Programmering av ”Lockdown” funktion 

 
Det kan finnas behov av att låsa ner uppställda dörrar och blockera passage 
med kort, en s.k. lockdown. 
För att åstadkomma detta så skapar man en länk. En länk består av en 
händelse tex att en ingång blir aktiv, ett giltigt kort används etcetera. Händelsen 
aktiverar sedan något i systemet. Oftast har man en annan händelse för att 
återställa. 
 
Se nedan ett förslag för att göra en lockdown funktion: 
 
Om man väljer att blockera kort under en lockdown kan man vilja att ett fåtal 
kort ändå ska fungera.  
I så fall så börjar man med att gå till System – Systemtexter – Visa 
valmöjligheter för Kortägare. Se till att sätta Ja på Visa val: Tillåt tillträde 
vid förhöjd säkerhetsnivå. 
 

 
 
Sedan går man till de kortägare som fortfarande ska kunna använda sitt kort 
och går in på de dörrar man fortfarande ska kunna passera i och sätter Ja i 
Tillåt tillträde vid förhöjd säkerhetsnivå. 
 

 
 
Om man använder tillträdesgrupper och/eller tillträdesmallar måste en 
tillträdesmall skapas för att ge tillträde vid förhöjd säkerhetsnivå. Detta väljs i 
tillträdesmallen under menyn Övergripande funktioner. 
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Sedan går man in på respektive kortägare under menyn Behörigheter och 
väljer Enligt Tillträdesmall om kortägaren ska kunna komma in när den 
förhöjda säkerhetsnivån är aktiverad. 
 

 
 
Skapa nu länken, som kan se ut så här: 
 

 
 

1. Ge ett namn till länken. 

2. Från här väljer man från vilken dörrenhet aktiveringen kommer och vad 
som triggar. I ovan exempel är en ingång vald, men det kan vara diverse 
andra händelser också. OBS! Om man väljer att trigga med en ingång så 
ska ingångstypen vara dörrsensor eller länk/larmsektion. 

3. Typ i ovan exempel vald som Latch.  

4. Återställ är här vald till att vara när ingången återgår. 

5. Åtgärd/destination har här valts till att aktivera Förhöjd säkerhetsnivå 
dvs inga kort kan passera i vald dörr förutom de som har blivit 
undantagna i menyn för kortägare. Blockera Funktion Upplåst dörr om 
vald dörr är i upplåst läge så kommer den att låsa ner. 
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Exempel på handikappanpassning 

 
När det gäller handikappanpassning så kan man dels vilja få en längre 
öppningstid för kortägare med en kategori för handikappanpassning. 
Sedan kanske man även vill att om man håller inne en armbågskontakt lite olika 
lång tid så ska olika utgångar aktiveras. 
 
Se programmeringsförslaget nedan för att ge en längre dörröppningstid för 
kortägaren: 
 
Gå till Kortägare – Kategori och ge namn till de olika kategorier som ska 
användas. 
 

 
 
Gå sedan in på de kortägare som ska använda handikapp kort. Välj rätt 
kategori. 
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Skapa nu länken enligt exemplet nedan: 
 

 
1. Namnge länken. 

2. Välj vilken dörrenhet det gäller och ingång/källa ska vara Tillträde 
beviljat. Välj avsedd kategori för handikapp kort 

3. Ange hur länge dörren ska vara upplåst. 

4. Välj typ momentan. 

5. Välj dörrenhet och upplåst dörr. 
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Se programmeringsförslaget nedan för att aktivera olika utgångar olika tider. 
 

 
 

1. Namnge länken. 

2. Välj vilken ingång som ska trigga utgångarna. 

3. Välj typ momentan, ingen återställning behövs. 

4. När ingången aktiveras kommer denna dörr pulsöppna. 

5. Om ingången fortfarande är aktiv efter 3 s aktiveras denna utgång och 
ligger dragen i 3 s efter att ingången har blivit inaktiv. 

6. Om ingången fortfarande är aktiv efter 5 s aktiveras denna utgång och 
ligger dragen i 3 s efter att ingången har blivit inaktiv. 

 
Funktionen kommer att bli på följande sätt. Om ingången bara får en kort puls 
blir det enbart en fjärröppning av dörren, ligger ingången aktiv i tre sekunder 
drar första utgången. Är ingången fortfarande aktiv efter ytterligare 2 sekunder 
drar nästa utgång. 
 
Observera att pulstiderna är i millisekunder.  
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Använda lokal siren och inaktivera siren med länkar 

 
När en dörr blir forcerad eller är öppen för länge så ljuder normalt sett läsarens 
summer. I de fall där denna summer inte räcker till eller en läsare utan summer 
används kan följande programmering användas. 
I nedanstående exempel kan man även förbikoppla sirenen med tex en brytare 
om dörren får stå öppen. 
 
Om sirenen ska aktiveras både för dörr öppen för länge och dörr forcerad krävs 
det två olika länkar. 
 
Länk för dörr öppen för länge: 
 

 
 

1. Namnge länken. 

2. Välj vilken dörr och välj Ingång/källa som 0403 Dörr öppen för länge. 

3. Välj typ momentan. 

4. Välj vilken utgång som ska aktiveras. 
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Länk för dörr forcerad: 
 

 
 

1. Namnge länken. 

2. Välj vilken dörr och välj Ingång/källa som 0400 Dörr forcerad. 

3. Välj typ momentan. 

4. Välj vilken utgång som ska aktiveras. 

 
För att kunna förbikoppla sirenen kan man göra på nedanstående sätt. I 
programmeringsförslaget använder man även en utgång för att få en indikering 
så länge sirenen är förbikopplad. 
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1. Namnge länken. 

2. Välj vilken dörr och välj på Ingång/källa vilken ingång brytaren är 
inkopplad på. 

3. Välj typ momentan. 

4. Välj dörr vars lokala siren ska tystas och välj 0080 Upplåst dörr. Välj 
sedan vilken utgång som ska aktivera indikeringen att sirenen är 
förbikopplad. 

 
I ovanstående exempel kommer inte indikeringen att fungera om dörren 
uppställd enligt ett schema eller en tidsstyrning. I det fallet gör man en tredje 
länk, se nedan: 
 

 
 

1. Namnge länken. 

2. Välj vilken dörr och välj på Ingång/källa 0106 Dörr upplåst. 

3. Välj typ momentan. 

4. Välj vilken utgång som ska aktivera indikeringen att sirenen är 
förbikopplad. 
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Beskrivning av dörrenhetens vanligaste utgångsfunktioner 

Dörrenheten har förutom låsutgången även en eller flera reläutgångar. Antalet 
reläutgångar beror på vilken typ av dörrenhet man har. 
Dessa programmeras med utgångsfunktioner med olika beteenden. 
 
1. Ellås (Dörröppning) 
Reläutgången aktiveras parallellt med låsutgången under hela 
dörröppningstiden.  
 

Om dörravkänning är 
installerad/programmerad avslutas 
både dörröppnings- och aktiverings-
tiden när avkänningen bryts (dörren 
öppnas). 

 
 
2. Förbikoppling 
Reläutgång aktiveras 0,5 sekunder (justerbar upp till 1,27 sekunder) innan 
dörren öppnas och kvarstår den tid som är inställd i dörrenhetens dörrtider efter 
öppningstidens utgång. I exemplet visas 30 sek. 
 

Om dörravkänning är 
installerad/programmerad avslutas 
dörröppningstiden när avkänningen 
bryts (dörren öppnas), aktiverings-
tiden avslutas efter inställd tid. 

 
Man kan även kombinera detta med en ingångsfunktion 11. Återkoppling av 
utgångsfunktion 2. Förbikoppling. Om denna ingång är inaktiv kommer 
enbart förbikopplingsutgången att aktiveras inte låsutgången om inte 
återkopplingsingången hinner bli aktiv inom 0,5 sekunder (justerbar upp till 1,27 
sekunder). 
 
3. Dörrautomatik (till exempel Besam eller Dorma). 
För att dörrens öppnaknapp ska aktivera dörrautomatiken väljer man detta i 
Övrigt och kryssar Dörrautomatiksaktivering, Öppningsknapp. 
 

 
 
  

Dörr

Relä

Öppettid

Aktiveringstid

Dörr

Relä

Öppettid

Aktiveringstid

0,5 s. 30 s.
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Sedan kan man även välja vilka kortägare som ska aktivera dörrautomatiken. 
Börja med att gå till System – Systemtexter – Visa valmöjligheter för 
kortägare. Sätt Ja på Aktivera dörrautomatik vid tillträde 
 

 
 
Gå in på kortägare som ska aktivera dörrautomatiken. Gå till dörrar och sätt Ja 
på Aktivera dörrautomatik vid tillträde. 
 

 
 
Om man använder tillträdesgrupper och/eller tillträdesmallar så ger man 
behörighet till dörrautomatiken där. 
I tillträdesgruppen går man in i menyn Kopplade Dörrar klickar Detaljer på de 
dörrar som har dörrautomatik. 
 

 
 
I tillträdesmallen går man in i menyn Övergripande funktioner. 
 

 
 
Reläutgång aktiveras 0,5 sek. efter dörren har öppnats. 
 

Om dörravkänning är 
installerad/programmerad avslutas 
dörröppningstiden när avkänningen 
bryts (dörren öppnas), 
aktiveringstiden avslutas när 

 
 

Dörr

Relä

Öppettid

Aktiveringstid

0,5 s.



  

TIDOMAT smartONE 3.20 
Larmguide 

  

 

   

   
TIDO-102811354-171 1.0 ©2022 Tidomat AB SIDA 116/127 

 

avkänningen sluts (dörren stängs) 
eller när dörrautomatikens pulstid har 

 
passerat. 

 
Om dörren hålls öppen för länge startar en varningssummer.  
Denna tystnar när dörren åter stängs. 
 
Dörrautomatikens pulstid ställs in under Tider avancerat och tiden för 
kortläsarens förvarningssummer ställs in under Dörrtider. 
 

 
 
4.  Motorlås/Nattlås 
Reläutgång aktiveras 0,5 sek. innan dörren öppnas. 
 

Om dörravkänning är 
installerad/programmerad avslutas 
dörröppnings- och aktiveringstiderna 
0,5 sek. efter det att avkänningen 
brutits. 

 
Om dörrenheten ingår i inbrottslarmet kommer motorlåsutgången att dra när 
larmet är frånslaget och släppa när larmet kopplas till efter utpasseringstiden. 
 
14. Elektromagnetisk dörrhållare 
Reläutgång aktiveras enbart om dörren är uppställd enligt en tidstyrning. 
  

Öppettid

Aktiveringstid

0,5 s.

Dörr

Relä
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Larmcertifikat SSF 1014 grade 2 
För att uppnå Larmcertifikat SSF 1014 grade 2 ska följande inställningar göras: 
 
I menyn för inställningar: 
 

 
 
Välj Grade som grade 2. 
 
Inpasseringstid får maximalt vara 45 s. 
 
Max sirentid måste minst vara 2 minuter och får maximalt vara 15 minuter. 
 
Fördröjd SIA (UPS) får maximalt vara 60 minuter. 
 
Upprepad siren vid sabotage/maskering (frånkopplat) 
Ska vara satt till 0 eftersom sirener inte får ljuda när det är frånkopplat. 
 
Sirentid vid sabotage/maskering 
Ska vara satt till 0 eftersom sirener inte får ljuda när det är frånkopplat. 
 
Larm vid inpassering (SIA skickas) ska ha inställningen ”Direkt (SSF 1014)”. 
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I menyn för undantag: 
 

 
 
Alla undantag ska vara satta som Nej. 
 
För respektive larmområde ställs följande in: 
 

 
 
Använd kortläsare summer/display som siren ska vara satt som Nej. 
 

 
 
Inställningen för Sektion ’Sista ut’ Öppen efter utpassering ska Frånkoppla 
område (SSF 1014) vara vald. 
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När systemet har en larmlicens kan man endast ladda ny firmware om rätt 
lösenord anges. 
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Topologi 
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Installationsanvisningar 
 
De senaste installationsanvisningarna finns att ladda ner på 

www.tidomat.se/installation  

 
 

Service och underhåll 
 
Centralenheter, Dörrkontrollenheter och Manöverpaneler / Kortläsare  
 
Förutsättningar  
 

• Garantin gäller vid användning enligt av Tidomat framtagna dokument 
avseende installation, montering, handhavande och underhåll. 

• Service och underhåll ska utföras vid minst 1 tillfällen per år och kvitteras 
i serviceprotokollet. 

• Skulle service inte utföras enligt förutsättningarna, slutar garantin att 
gälla. 

• Tidomat står inte för några eventuella följdkostnader som uppstår vid 
produktfel eller brister. 

• Vid produktfel repareras enheten alternativt ersätts med ett 
utbytesexemplar. 

• Vid reklamation skall en kopia på fakturan kunna presenteras. 

• Vid underhåll ska bifogat serviceprotokoll fyllas i av den person som 
utfört arbetet. 

• Garanti gäller ej vid skada som uppkommit genom avsiktlig skadegörelse 
eller oaktsam användning. 

 
 

Uppgradering av hårdvara 

 
De senaste firmware filerna och instruktioner om hur uppgraderingen går till 

finns att ladda ner på www.tidomat.se/firmware  
 
  

http://www.tidomat.se/installation
http://www.tidomat.se/firmware
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Byta ut hårdvara 

 
Utbyte av centralenhet SO-3208 
 
Information som behövs innan utbyte 
 

• Backupfil. 

• Centralenhetens nätverksuppgifter. 
o IP-adress. 
o Subnätmask. 
o Standard-gateway. 
o DNS. 

• Förnya eventuella licenser till SO-3208. Licenserna är knutna till 
centralenhetens serienummer. 

 
 
Avlägsna gammal Centralenhet 
 
1. Se till att göra Centralenheten strömlös. 
2. Skruva upp och avlägsna locket på Centralenheten. 
3. Jacka bort anslutna plintar och vid behov märk dem med respektive 

portnummer. 
4. Avlägsna Centralenheten från väggen. 
 
Anslut ny Centralenhet 
 
1. Skruva upp och avlägsna locket på Centralenheten. 
2. Skruva fast Centralenheten i samma skruvhål som den Centralenhet som 

just avlägsnats. 
3. Jacka bort de befintliga plintarna som sitter på samma plats som de plintar 

som avlägsnades från den gamla Centralenheten. 
4. Anslut de inkopplade plintarna på respektive plats i Centralenheten. 
5. Tillför Centralenheten ström och se till att Centralenhetens statuslampor 

börjar lysa/blinka. 
6. Montera på locket på Centralenheten. 
 
Läs tillbaka backup 
 
Om Centralenheten inte tilldelas en IP-adress från en DHCP-server får den 
adressen 192.168.0.90. 
 
1. Logga in i Centralenheten som system-användare (till exempel 

användarnamnet system) via webbgränssnittet. Standardlösenordet från 
fabrik för användarnamnet system är smart. 

2. Välj menyvalet Verktyg>Databas. 
3. Vid rubriken Återställ säkerhetskopia (databas), klicka på Välj fil. 
4. Leta upp den backupfilen som ska återläsas. 
5. Klicka på Ladda. 
6. Montera på locket på Centralenheten. 
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När databasen är inläst startar Centralenheten om.  
 
Nätverk/IP-adress 
 
1. Gå till menyvalet System>Nätverk. 

2. Under Anslutning. 
a) Välj Manuella IP-inställningar för rubriken IP-adress från. 

3. Under Manuella IP-inställningar. 
a) Ange IP-adress. 
b) Ange Subnätmask. 
c) Ange standard-adress. 
d) Ange DNS. 

4. Klicka på Spara. 
 
Licenser 
Läs in de förnyade licenserna i meny Verktyg Licenser. 
 
Utbyte av dörrenhet 
 
Avlägsna gammal dörrenhet 
1. Se till att göra dörrenheten strömlös. 
2. Skruva upp och avlägsna locket på dörrenheten. 
3. Jacka bort anslutna plintar och vid behov märk dem med respektive 

plintnummer. 
4. Avlägsna dörrenheten från kapslingen. 
 
Anslut ny dörrenhet 
1. Skruva upp och avlägsna locket på dörrenheten. 
2. Stoppa in dörrenheten i samma kapsling som den dörrenhet som just 

avlägsnats. 
3. Jacka bort de befintliga plintarna som sitter på samma plats som de plintar 

som avlägsnades från den gamla dörrenheten. 
4. Anslut de inkopplade plintarna på respektive plats i dörrenheten. 
5. Tillför dörrenheten ström och se till att dörrenhetens statuslampor börjar 

lysa/blinka. 
6. Montera på locket på dörrenheten. 
 
Så länge dörrenheten är ansluten till samma port på centralenheten så kommer 
dörrenheten att hittas automatiskt, ingen programmering behövs. 
Byter man port kommer det tolkas som en ny dörr. 
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Byta dörrenhet till annan typ 
 
För att byta ut en dörrenhet till en annan typ från till exempel en SO-3301 till en 
SO-3302 så måste dörren först vara off-line. 
 
Sedan går man in på dörrenheten i dörrlistan och trycker på knappen Change. 
 

 
 
Sedan väljer man vilken typ som nu är inkopplad. 
 

 
 
Fördelen med att byta på det här sättet är att den gamla programmeringen för 
dörren kommer att finnas kvar. 
 
Utbyte av kortläsare 
 
1. Skruva ut skruven som sitter nedtill på kortläsaren. Man behöver inte skruva 

ut skruven hela vägen för att få loss kortläsaren från väggen. 

2. Jacka bort bandkabeln från kontakten på fästplattan. 

3. Jacka dit ny kortläsare. 

4. Fäst den nya kortläsaren på plats genom att skruva in skruven. 

Kortläsaren kommer att hittas automatiskt, ingen programmering behövs. 
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Instruktioner för egenkontroll och Underhållsservice  

  
Nedanstående egenkontroll ska utföras 1 gång per år.  
 

 
 

 
  

Centralenheter 

NR  Instruktioner 

1.1  Kontrollera att Centralenheten sitter ordentligt 
fastmonterad på väggen eller på avsedd plats. 

1.2 Kontrollera att höljet sitter på plats och inte är skadat.  

1.3 Avlägsna eventuellt smuts eller damm.  

1.4  Kontrollera att inga kablar mellan Centralenheten och 
dörrkontrollenheterna är skadade.  

1.5  Kontrollera att inga kablar mellan Centralenheten och 
strömförsörjningen är skadade.  

1.6 Kontrollera funktionen för sabotagelarm.  

1.7 Kontrollera att samtliga LED-indikeringar fungerar korrekt. 

Dörrkontrollenheter 

NR  Instruktioner 

1.1  Kontrollera att Dörrkontrollenheten sitter ordentligt 
fastmonterad på väggen eller på avsedd plats.  

1.2 Kontrollera att höljet sitter på plats och inte är skadat. 

1.3 Avlägsna eventuellt smuts eller damm.  

1.4  Kontrollera att inga kablar mellan Dörrkontrollenheten och 
Centralenhet är skadade.  

1.5  Kontrollera att inga kablar mellan Dörrkontrollenheten och 
Kortläsare, Manöverpaneler, lås och andra inkopplade 
enheter är skadade.  

1.6 Kontrollera funktionen för sabotagelarm.  

1.7 Kontrollera att samtliga LED-indikeringar fungerar korrekt. 
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Kortläsare / Manöverpaneler 

NR  Instruktioner 

2.1  Kontrollera att Kortläsaren / manöverpanelen sitter 
ordentligt fastmonterad på väggen eller på avsedd plats. 

2.2 Avlägsna eventuellt smuts eller damm. 

2.3 Kontrollera att inga kablar mellan Kortläsare / 
Manöverpanel och Centralenheten/Kontrollenhet är 
skadade. 

2.4  På de modeller som har display, kontrollera att full 
funktionalitet erhålls 

2.5  På de modeller som har sabotagekontakt, kontrollera 
funktionen för sabotagelarm.  

2.6 Kontrollera att samtliga LED-indikeringar fungerar korrekt. 

2.7 På de modeller som har knappsats, kontrollera att samtliga 
knappar fungerar korrekt. 

2.8 Kontrollera att Kortläsarens / Manöverpanelens samtliga 
avläsningstekniker fungerar korrekt. 

2.9 Notera eventuella skador. 
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Rapport av egenkontroll och underhållsservice 
 

Objektnamn:  

Objektnummer:  

Adress:  

Enhet:  

Utförd av företag:  

Tekniker:  

 

☐ Egenkontroll ☐ Underhållsservice 

 

Kod:  
OK = Utan anmärkning  
A = Anmärkning 
U = Bör undersökas   

Prio: 
1 = Måste åtgärdas 
2 = Bör åtgärdas 
3 = Bevakas 

Nr Kod Notering Prio Åtgärdat datum Sign 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

Utfört datum: Underskrift: 

 


