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Keypad
BACC-KEYPAD-DC

1) Forklaring til plads 02: LED indikation (default = 31)
Der er 3 LED’er på kodetastaturet; en gul, en grøn og en
rød. Som standard er der lys i den gule LED når kode-
tastaturet er i NORMAL tilstand (når forsyning er tilslut-
tet, og der ikke trykkes på nogen taster). Når en tast
trykkes, slukker den gule LED kortvarigt, og buzzeren
bipper kort. AKTIV tilstand er når en valid kode bliver
tastet.
Ved at vælge andre værdier i hukommelsesplads 02, kan
du ændre opsætningen af måden LED’erne indikerer
NORMAL og AKTIV tilstand:

For at opnå ønsket kombination, lægges tallene i
tabellen sammen, og denne værdi indsættes i hukom-
melsesplads 02.

Eksempel 1:
NORMAL gul og AKTIV gul og grøn. Værdierne fra
tabellen er 01 + 10 + 20
Indsæt i hukommelsesplads 02=31 (Summen af
01+10+20).
(01=gul LED i NORMAL tilstand)
(10=gul LED i AKTIV tilstand)
(20=grøn LED i AKTIV tilstand)
Indtastningssekvens på kodetastaturet:
Sluk, tænd, tast SC# 02# 31##

Eksempel 2:
NORMAL grøn og AKTIV rød.
Værdier fra tabellen: 02 + 40 = 42
Indtastningssekvens på kodetastaturet:
Sluk, tænd, tast SC# 02# 42##

Eksempel 3:
NORMAL ingen og AKTIV gul.
Værdier fra tabellen: 00 + 10 = 10
Indtastningssekvens på kodetastaturet:
Sluk, tænd, tast SC# 02# 10##.

2) Forklaring til lokation 03: Tidsvarighed på adresse B3
udgang. (Default = 3 sekunder)
Når klokkeknappen (�) trykkes og slippes, er adresse B3
aktiv i den tidsperiode som er kodet ind i plads 03.
Ved at ændre værdien i denne plads, kan man opnå tider
på mellem 1 og 99 sekunder.
Hvis man skriver værdien 00, vil tasten virke som et kip-
tryk; ved første tryk skifter B# til on, ved næste tryk skifter
B3 tilbage til off.

Eksempler: (se * ovenover hvordan SC indtastes)
Udgang (B3) aktiv i 7 sekunder:
SC#03#07##
Udgang som kip-tryk:
SC#03#00##

3) Forklaring til position 04: Tidsvarighed af adresse B4
udgang (Default = 5 sekunder)
Når en valid kode tastes, er adresse B4 aktiv i tidsperio-
den som er defineret i hukommelsesplads 04.
Denne tid kan ændres til mellem 1 og 100 sekunder,
eller fra 1 til 99 minutter.

Indsættes en værdi mellem 1 og 100, giver det forsinkelser på
mellem 1 og 100 sekunder.
Indsættes en værdi mellem 101 og 199, giver det forsinkelser på
mellem 1 og 99 minutter.
Indsættes værdien 0, er resultatet en kip-tænding.

Eksempler:
Du ønsker en B4 aktiv i 3 sekunder når ok kode tastes:
SC#04#3##
Du ønsker en B4 aktiv i 15 minutter når ok kode tastes:
SC#04#115##
Brug standardværdien ved brug i smart-house applikationer.

4) Forklaring til plads 05: Buzzer, kip, SC, adresse B4
(Default 05=00)
Buzzer on og alle andre i off mode.

For at finde værdien som skal indsættes i hukommelsesplads
05, lægges tallene i tabellen sammen. F.eks. lyd i buzzeren, kip-
tænding og udgang B4 inverteret, adder 0, 2 og 8 (=10).

Buzzer:
Den indbyggede buzzer lyder i forskellige situationer, når vær-
dien er 0. Når værdien sættes til 1, er buzzeren stum.

Kip-tænding:
Udgang (B4) er normalt slukket, og når en gyldig kode indtastes,
aktiveres udgangen i den tidsperiode som er defineret i plads 03.
Hvis kip-tænding er valgt (værdien 2 er lagt til i plads 05), vil en-
hver gyldig 8-cifret kode sætte udgang B4 on, indtil næste gang
en gyldig kode indtastes. Alle andre gyldige koder (andre end
8-cifrede) giver en tidsvarighed på udgang B4 som er defineret
i plads 04.
Brug standardværdien ’Off’ ved brug i smart-house applika-
tioner.

SC: Forsyning on/off funktion:
Hvis denne vælges til ’On’, kan SC indtastes uden at man skal
slukke og tænde for forsyningen. Hvis der vælges ’Off’, skal
forsyningen slukkes og tændes før SC kan tastes (inden tids-
udløb).

Udgang (B4) inverteret:
Som standard er B4 normalt inaktiv. Når der tastes en gyldig
kode, skifter B4 til aktiv i et givet tidsrum, inden den skifter
tilbage til inaktiv. Hvis modsat tilstand ønskes, kan dette vælges
ved at lægge ’8’ til værdien i plads 05.
Brug standardværdien ’Off’ ved brug i smart-house applika-
tioner.

Eksempler:
Buzzer aktiv, kip-tænding og inverteret udgang ønskes:
Buzzer=0, kip-tænding=2 og inverteret udgang =8. Skriv sum-
men (0+2+8=10) i plads 05.
SC#05#10##
Til smart-house-brug, aktiv buzzer, og mulighed for at skifte SC
uden at skulle slukke/tænde for forsyningen:
Buzzer=0 og SC=4. Skriv summen (0+4=4) i plads 05:
SC#05#04##

5) Forklaring til plads 06: Indstilling af hvordan B3 og B4 skal
virke (Default 04 = 29)

De to udgange virker på følgende måde:
1) Som standard bliver udgang B4 aktiveret i et givet tidsrum

når en gyldig kode bliver tastet. Det er ligegyldigt hvilken
hukommelsesplads koden ligger i. Eksempel: Adgangs-
koderne for tre familiemedlemmer er placerede i
plads 2, 3 og 4. En rengøringshjælp har en kode som er
placeret i plads 5. Alle koder aktiverer B4 i en given
tidsperiode når de bliver tastet.

2) Som standard aktiverer klokketasten (�) udgang B3 i en
given tidsperiode når den bliver aktiveret.

Hvis man lægger en værdi mellem 1 og 28 i lokation 06,
afhængig af værdien, kan man få B3 eller B4 aktiveret i et givet
tidsrum, bestemt af hvilken plads koden er placeret i.

Lad os antage at du har koder placeret i pladserne 1, 2, 3, 7, 14
og 21 i kodelisten.
Normalt vil disse koder aktivere B4 i et givet tidsrum. B3 vil ak-
tiveres i en given tidsperiode hvis klokketasten bliver trykket.
Du ønsker, af den ene eller den anden grund, at skelne mellem
de personer der har adgang til bygningen.
Løsning:
Vælg to områder i brugerkodeområdet, og placer koderne til de
personer som har én adgang til bygningen i den ene del af
hukommelsen og resten af personernes koder i den anden del.
Sæt en ‘skillelinie’ i hukommelsen ved at indsætte et tal i plads 06.
I eksemplet ovenover - hvis nummeret er 12 - vil koderne som
ligger i hukommelsesområde 1-11 aktivere B4, og koderne i
plads 12-28 vil aktivere B3.
Kodetastaturet vil indikere forskellen med to forskellige lyd-
mønstre - 2 korte bip ved gyldig kode i hukommelsesinterval-
let 1-11, og 1 bip ved intervallet 12-28.

Eksempel:
Rengøringshjælpen har ingen adgang til kælderen, og der er en
alarmzone i kælderen. Når et familiemedlem taster sin kode
(som jo er gyldig for hele huset), dearmeres alarmen i hele
huset. Når hushjælpen taster sin kode, dearmeres alarmen for
den zone som denne har adgang til, mens alarmen stadig er
aktiv i kælderen.

Sådan gør man:
Rengøringshjælpens kode er placeret i den anden del af
brugerkoderne, f.eks. plads 19.
Da der er plads til 28 koder i alt (som vist i tabellen ‘Koder –
oversigt’), kan du gøre plads til f.eks. 10 forskellige koder som
giver adgang til huset – undtagen kælderen.
Koderne fra plads 1 til 18 (lave pladser) betjener alarmen for
hele huset, og koderne fra plads 19 til 28 betjener zonealarmen
for huset undtagen kælderen.
Når en kode, der f.eks. ligger på plads 11 bliver tastet, aktiveres
B4 i et givet tidsrum, og når en kode, der f.eks. ligger på plads
22 bliver tastet, aktiveres B3 i et givet tidsrum.

Hvordan kodetastaturet konfigureres til dette eksempel:
Skriv værdien 19 i plads 06:
SC#06#19##

Dette vil aktivere udgang B4, når koder som ligger i position 1-
18 bliver tastet, og B3 for koder som ligger i pladserne 18-28.

Værdi i nn Gul LED Grøn LED Rød LED

NORMAL 01 02 04

AKTIV 10 20 40

Value of NN ON OFF
Buzzer 0 1
Toggle mode, (for 8 digit codes) 2 0
SC: Power on/off function 4 0
Output (B4) inverted 8 0
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BACC-KEYPAD-DC er et fleksibelt kodetastatur til
mange applikationer: Ved normal drift lyser den gule
LED (den venstre LED). Når en valid kode indtastes,
(kode efterfulgt af #, f.eks. 1234#), tænder den midter-
ste LED (grøn) i aktiveringstiden (standard 2 sek.), og
buzzeren kvitterer med to korte bip. Dupline adressen
B4 aktiveres i denne tidsperiode. Hvis en forkert kode
tastes, lyser den højre LED rødt, og buzzeren giver lyd
i et sekund. Buzzeren og de to LED’er kan styres fra
smart-house systemet direkte ved at aktivere deres re-
spective addresser.
Hvis der tastes forkert kode 4 gange i træk, låser
BACC-KEYPAD i et minut, og den røde LED blinker.
Der kan igen tastes nye koder efter dette tidsrum.

Koderne er lagret i hukommelsen, på pladserne 1 til 28.
Ved levering er koden 1234 lagret i pos. 1.

Koderne kan lagres, ændres eller slettes ved hjælp af
MasterCode (MC):
MC er som standard sat til 4711 (kan ændres).

Koder – oversigt - BACC-KEYPAD-DC
Koderne kan indeholde tal fra 1-9 og kan have en

længde på op til 8 cifre.

Programmering af brugerkoder:
1: Tast MC og # (Grøn LED lyser)
2: Tast pos nr og #, (fra 1 til 28, gul og grøn LED lyser)
3: Tast ønsket kode og # (fra 1 til 8 cifre)

For flere koder, gentag fra trin 2.
Afslut programmeringstilstand ved at trykke #. Du kan også
vælge at vente 10 sek. uden tasteaktivitet; dette er time-out
for kodetastaturet.

Eksempel:
4711#2#345678# fulgt af #.
Kode 345678 er nu aktiv, og ligger i hukommelsen i pos. 2.

Skift af kode:
Følg ovenstående – overskriv blot koden.

Eksempel:
4711# 2# 897 # fulgt af #.
Koden 897 er nu aktiv, placeret i pos 2. Evt. tidligere kode er
overskrevet.

Slette en kode:
Følg ovenstående, i trin 3, tryk blot # - og koden er slettet.

Eksempel:
4711# 2 # #. Koden i pos. 2 er slettet.

Slette alle koder:
Tast MC# 2500# - alle brugerkoder i position 1-28 er slettede.

Eksempel:
4711# 2500#. Koderne i hukommelsespladerne 1-28 er slet-
tede.

Afslut programmeringsmode:
Timeout er 10 sekunder. Programmeringsmode afsluttes au-
tomatisk 10 sekunder efter den sidste tast er trykket.
Alternativt kan du trykke #.

Installering af dit BACC-KEYPAD-DC kodetastatur

Addresser som bruges af BACC-KEYPAD: (Faste addresser,
kan ikke ændres)

Avancerede valgmuligheder i BACC-KEYPAD-DC kodetasta-
tur:
De avancerede valgmuligheder er lagrede i et andet hukom-
melsesområde på pladserne 01 til 06.
Disse pladser er tilgængelige vha. Service Code (SC).
Disse pladser indeholder konfigurationsopsætning. De skal
normalt ikke ændres, og i så tilfælde kun af en erfaren instal-
latør.

I fabriksopsætningen er disse værdier:
Mastercode (MC) 4711, placeret i lokation 00.
Servicecode (SC) 12347890, placeret i lokation 01.

Kort overblik:
MC bruges til programmering, sletning og ændring af
brugerkoder.
MC giver adgang til hukommelsespladserne 1-28, hvor
brugerkoderne er placerede.
SC giver adgang til det andet hukommelsesområde på plads-
erne 01 til 06 til konfiguration af kodetastaturet.

*) Som standard (kan ændres – se forklaring 4 nedenunder),
skal indtastning af SC foregå inden 10 sekunder efter tilslut-
ning af forsyningsspændingen.

Efter at have indtastet SC, kan andre ændringer fortsættes
indtil det sidste # trykkes, eller ved udløb af time-out.

Eksempel:
Du ønsker at ændre både SC og MC.
Tilslut forsyning til kodetastaturet.
Inden 10 sekunder: påbegynd indtastningen af SC og ændr SC
som beskrevet i eksemplerne nedenunder.
Den grønne LED lyser.
Ændr MC som beskrevet i eksemplerne nedenunder.
Nu har kodetastaturet ny SC og ny MC.
Tryk #. Dette afslutter programmeringsmode. (Eller vent 10
sekunder).

Reset:
SC # 0250 # - Kodetastaturet er tilbagestillet til fab-
riksopsætning.

Eksempler: (Det antages at SC er 12347890)

Eksempel 1:
Ændre MC til 47889:
Tilslut forsyning, 12347890#00#47899##

Eksempel 2:
Ændre SC til 151618:
Tilslut forsyning, 12347890#01#151618#151618##

Eksempel 3:
Reset kodetastaturet til fabriksopsætning:
Tilslut forsyning, 12347890#0250##

Eksempel 4:
Ændre MC (mastercode) til 5643, og SC (service-
code) til 1357:
Tilslut forsyning,
12347890#01#5643#12347890#02#1357#1357##

Se oversigten over funktionskoderne i tabellen nede-
nunder.

Funktionsbeskrivelse

De to medfølgende
frontversioner

Pos Kode Navn Pos Kode Navn

1 1234 15

2 16

3 17

4 18

5 19

6 20

7 21

8 22

9 23

10 24

11 25

12 26

13 27

14 28

Ledningsfarve Funktion Beskrivelse

Rød + 12 V DC
Forsyning, 9-17 V/ maks. 40

mA
Sort 0 V, GND Forsyning negativ

Gul Bus + smart-house bus
positiv

Blå Bus - smart-house bus
negativ

Adresse Funktion

B3 Aktiv i en given tidsperiode når ‘�’ tasten
slippes

B4 Aktiv i en given tidsperiode når korrekt kode
tastes

B5 Adresse for rød LED

B6 Adresse for grøn LED

B7 Adresse for buzzer

Konfiguration af kodetastaturet:

Oversigt og muligheder ved brug af SC (servicecode) Programmering

Tast SC fulgt af # etc.

Lokation Fabriksopsætning Funktion Beskrivelse Programmering Ny værdi

00 4711 Masterkode (MC) 00# nnnnnnnn#

01 12347890 Servicekode (SC) 01#
nnnnnnnn#
nnnnnnnn#

(skal tastes to gange)

02 se1 31 LED-indstillinger
Venstre: Gul
Midt: Grøn
Højre: Rød

02# nn #

03 se2 3 Aktiv tid for adresse
B3

Adresse B3 tid for ‘�’
(bell) tast 03#

0=toggle, n i sekun-
der

04 se3 5 Aktiv tid for adresse
B4

Kode valid udgang
adresse B4 04# 0=toggle, n i sek/min

05 se4 0
Funktions-
indstillinger

Variabler for buzzer,
toggle, SC og udgang 05# nnn #

06 se5 29 Adresserne
B3 og B4 Opsætning 06# nn#
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