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Vi rekommenderar 
servicekontroll 
en gång om året

Kontrollera vätskenivån
Visuell kontroll av vätskenivån är av 
avgörande betydelse. Vätskan ska vara 
klar/transparent (inte gulaktig).

IntelliSuite™ berättar allt
Med IntelliConnector™-sladden och 
IntelliSuite™-mjukvara på datorn går 
det både lättare och snabbare att 
servicera en PROTECT™ Dimkanon. 
Hämta både realtidsinformation och 
loggade data. Detta kan användas som 
dokumentation för genomförd service 
(PDF).

Kontrollera 
manipuleringsskydden
Visuell inspektion av manipuler-
ingsskyddet - här på en QUMULUS®-
modell.

• Se till att larmet är inaktiverat

• Visuell inspektion av utsidan för eventuella 
manipuleringsförsök

• Kontrollera särskilt munstycket för att 
upptäcka eventuella försök att blockera 
mynninge

• Var uppmärksam på ifall manipulerings-
skyddet (“tamper switch”) internt är 
anslutet till larmsystemet, och se då till 
att försätta larmet i serviceläge

• Ta av metallhöljet 

• Visuell inspektion av dimkanon generellt 
 – ser den ut som den ska?

• Visuell inspektion av manipuleringsskydden

• Visuell inspektion av vätskebehållaren 
 – visuell nivåkontroll. Hållbarhet: 2 år från 

vätskebyte

• Visuell inspektion av ledningarna som är 
anslutna till vätskebehållaren, batterierna 
och pumpen

• Visuell inspektion av kretskortet, fungerar 
det? Visas info i LED-displayen som 
förväntat? 

• Kontrollera display för felmeddelanden

• Batterilastningstest: Koppla ur strömmen 
och använd dimmkanonen uteslutande på 
batterierna. Kontrollera batteriets skick 
och byt ut dem vid behov.

• Uppgradera med fl era fördelar fi rmware i 
dimkanonen. Test av dimkanonen ska alltid 
utföras efter uppdateringen av fi rmware 

• Se till att displayen visar “bAt” som 
bekräftelse på att batterierna är inkopplade

• HOm det inte fi nns några E4-, E5- eller E6-
felmeddelanden, är batterierna ok. Kon-
trollera batteriernas kondition och datum 
(Om de passerar 2-årsgräns innan nästa 
kontroll måste de bytas ut)

• Kontrollera DIP-switch-inställningarna för 
dipswitch 2, 3 och 4 – de får INTE vara i 
läge OFF-OFF-OFF

• Slå på larmet för kontroll av Disable-signal 
(d försvinner på display)

• Aktivera larmet för kontroll av Primära-
signal (P visas på display)

• Med larmet påslagen, aktivera sekundär-
signalen (PIR-sensor) vilket ska utlösa dim-
kanonen (S visas på display)

• Kontrollera att du kan inaktivera dim-
kanonen genom att stoppa larmet (d visas 
på display)

• Om allt detta fungerar, är dimkanonen 
 OK

• Anslut strömmen igen och kontrollera att 
alla lägen är okej på inbrottslarmet

• Sätt tillbaka höljet över dimkanonen

Rekommendationer för en servicekontroll:

Servicekontroll på 
distans med IPCard™

Om dimkanonen är ansluten till 
Internet via PROTECT IPCard™, och 
du har IntelliSuite på din dator, är det 
möjligt att delvis utföra en service-
kontroll utan att befi nna sig på 
installationsadressen.

Kontakta teknisk hotline
Ring teknisk hotline om du har några 
 frågor om servicekontrollen.

Teknisk kurs för dig
Anmäl dig till en teknisk kurs eller e-lear-
ning. Kontakta oss för mer information.



Årlig servicekontroll - PROTECTTM Dimkanoner

Installerad hos (företag/kund):

Installatör (larmbolag):

Adress:

Datum (DD-MM-ÅÅÅÅ):

Larmtekniker:

• Se till att larmet är avstängt
• Visuell inspektion av utsidan för eventuella manipuleringsförsök 
• Kontrollera särskilt munstycket för att upptäcka eventuella försök att blockera mynningen 
• Var uppmärksam på ifall manipuleringsskyddet (“tamper switch”) internt är anslutet till larmsystemet, 
 och se då till att försätta larmet i serviceläge

• Om möjligt, aktivera larmet, testa ‘Deaktiver/desarmer’ och ‘Primär signal’ för dimkanonen

• När larmet är aktivt, aktivera den sekundära/verifierande PIR-sensorn för att aktivera dimkanonen

• Stäng av larmet för att stoppa dimkanonen

• Om allt fungerar är dimkanonen OK

• Ta av metallhöljet för visuell inspektion

• Inspektion av PCB (Display)

• Montera metallhöljet igen:

Munstycket är fritt från blockering:

Fullständigt test av dimman kanon (Avskjutning av dimma)

Dimkanonen i allmänhet - ser den OK ut?

Är manipuleringsbrytaren OK?

Vätskebehållare - är vätskenivån OK 

Vätska hållbarhet: Max. 2 år

Ledningar anslutna till vätskebehållaren, batterierna och pumpen

PCB (display) fungerar OK

LED-display ändras normalt

Inga felmeddelanden på PCB-display (E2, E6, etc.)

“bAt” visas på displayen

Batteridatum OK (om de är mer än 2 år måste de bytas ut)

Dipswitch 2-3-4 får inte vara i läget OFF-OFF-OFF

Är den senaste firmware installerad i dimkanonen?

Ordning vid servicekontroll:

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

BATTERIDATUM

VÄTSKEBYTE DATUM
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