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PC INTERFACE FOR PROGRAMMERING AF CENTRALEN: 

 

 
 
 
 
 

 

 

1. Tilslut 230 volt strømmen til centralen. 
2. Tilslut USB adapter kablet til PC’ens COM-port og RS232W/R porten på centralens CN3 stik, se 
placering af CN3 stikket side 15 Brugermanualen billede af printpladen eller Teknikmanualen side 3 punktet 
14.  
3. Installer den medleverede driver til USB setup kabel, driver ligger i mappen PC Software FS222E.     
Windows sørger efter driver første gang USB adapter kabel installeres, denne ligger i mappen PC-software 
FS222E 
4. Åben FS-330W PC-DK-V 1.91 programmet. Tast ved KODER servicekoden 0 default er den 0000 og tast 
SØG, vent op til 10 sekunder og software version nederst venstre side vises samt alarmen kvitterer med 2 
lange beep. 
5. Husk Centralen skal være tændt 230 volt inden kablet forbindes 
    Til centralens CN3 stik på hovedprintet. 
 
Læsning / skrivning af programmerings data: 

1. SØG: Der vil automatisk blive søgt på COM port 1-4 for forbindelse til centralen, ved pc-kabel tast 
servicekode 0 ved KODER og klik på SØG, der oprettes nu forbindelse til alarmcentralen. 

2. TCP/IP STATUS: Ved IP Modul vælg et flueben, tast ip adresse, port nummer og servicekode 0, klik 
på SØG, der oprettes forbindelse til FS222E alarmcentralen, dette kræver et IP-modul for at 
programmere alarmen trådløs. 

3. LOG STATUS: FS222E kan alle hændelser aflæses når alarmen testes. 
4. STRØMKONTAKT: Her kontrolleres strømkontakterne FS172 of FS173. 
5. ALARMSYSTEM: Her kan alarmen til/frakobles m.m. 
6. PROGRAM: Her ændres programmering. 
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7. HENT:  Her kan hentes gemte programmer som .txt fil med central-data fra en anden central – for 
overførsel af programopsætning. 

8. GEM: Der kan gemmes en .txt fil med centralens samlede opsætning. 
9. VÆLG ALLE: Der kan her vælges alle centralens indstillinger når der skal gemmes oplysninger i 

centralen. 
10. LÆS: Hele centralens opsætning indlæses fra .txt filen. 
11. OVERSKRIV: Når .txt filen er indlæst – eller indtastning er afsluttet skrives alle indstillinger til 

centralens hukommelse. 
12. FORLAD: Afslut programmet. 
13. SYSTEM: Backup af første side af FS330W. 
14. SENSOR ID: Til visning / indtastning / sletning af centralens sensor kanaler. 
15. ALARM: Til visning / indtastning af alarmfunktioner og central-tilstande. 
16. SENSOR NAVN: Til visning / indtastning af sensor navne for brug i SMS beskeder. 
17. HÆNDELSES NAVN: Til visning / indtastning af alarm hændelses navne for brug i tekniks SMS 

beskeder. 
18. KODE: Til indtastning af servicekode 0 eller masterkoden 1 for at logge in i alarm centralen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


