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1.0 Inleiding

De Texecom SmartCom 4G creëert een nieuwe generatie van eenvoudige
connectiviteit voor klanten. Met de opkomst van cloudtechnologieën heeft
Texecom de SmartCom geïntroduceerd om de Premier Elite-productlijn op de
toekomst voor te bereiden en klanten in staat te stellen hun systemen om te
schakelen. Texecom biedt nu de SmartCom 4G aan naast het bestaande
SmartCom-product.
De SmartCom 4G wordt geleverd met een ingebouwde eSIM voor wereldroaming
en er is geen configuratie vereist. Maak eenvoudig verbinding met de Texecom
Cloud door een app-code te genereren en u kunt kiezen tussen Single Path 4G of
Dual Path met het IP-pad als de primaire en 4G als de back-up.
De SmartCom 4G ondersteunt de Texecom Cloud-dienst en de Texecom Connect-
app.

Texecom Monitor

Texecom Monitor maakt communicatie mogelijk met geselecteerde ARC's om
alarmsignalering te leveren op basis van de vereisten van EN 50131-1, EN 50136-2
en EN 50131-10. Bij de installatie van systemen met Texecom Monitor moet aan
de volgende eisen worden voldaan.

Wifi is niet toegestaan1.

Ethernet-verbindingen moeten een afgeschermde kabel gebruiken2.

De antennekabel moet korter dan 3 meter zijn3.

CIE-configuratie moet op de fabrieksinstellingen voor graad 2 of graad 34.

worden gelaten.

Opmerking: Indien het bovenstaande niet in acht wordt genomen, is de SPT niet
in overeenstemming met EN50136-2 en EN50131-10
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2.0 SmartCom 4G

De SmartCom 4G is compatibel met alle Premier Elite-panelen, waaronder Premier
Elite 640. Hiervoor is V5.04 firmware of hoger vereist. Deze wordt geleverd als
afzonderlijke module die wordt aangesloten op twee COM-poorten in het paneel.
Voor het geval u bekend bent met de installatie van het SmartCom-product; de
installatie van de SmartCom 4G is nagenoeg hetzelfde.
Belangrijke functies

Ethernet en Wifi
GSM: 4G-verbinding (maakt ook verbinding met 2G- en 3G-netwerken
wanneer 4G niet beschikbaar is)
Ingebouwde eSIM: voor beveiliging, privé beveiligde APN-verbinding
Maakt Texecom Connect (V2) en Texecom Cloud Service mogelijk
Eenvoudige integratie met Premier Elite V5.04-firmware
Compatibel met toekomstig beheer van cloudsystemen
Eenvoudige gebruikerswebpagina voor wifi-configuratie
Veilig: geen noodzaak om firewalls te openen voor port forwarding

 

3.0 Systeemvereisten

Voor configuratie van een Texecom Cloud-verbinding of Texecom Connect-
systeem, hebt u minimaal het volgende nodig:

Een Texecom Premier Elite-beveiligingssysteem met V5.04 of een hogere
versie firmware geïnstalleerd
SSID en wachtwoord voor het netwerk als u verbinding wilt maken via wifi
Een Texecom SmartCom 4G (ook met Ethernet en wifi)
Een installateursaccount voor Texecom Cloud
Texecom Connect V2-app voor iOS of Android (voor gebruik van de Texecom
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Connect-service)
Wanneer u het systeem aan de cloud koppelt, krijgt u alternatieve
serviceplannen aangeboden voor

Zichtbaarheid van Texecom Connect-app
Beheer van systeem en Texecom Connect-gebruikers

Opmerking: Serviceplannen omvatten betaling voor 4G-dataplannen

 

 

3.1 Hardwarevereisten

 

De volgende hardware is compatibel met de Texecom Connect-app (V2).
Premier Elite-bedieningspaneel (live voorkant, polymeer of metaal)

Premier Elite 12, 12-W, 24-W en 48-W (stopgezet, maar kan worden
opgewaardeerd, zie Hoofdstuk 8)
Premier Elite 24
Premier Elite 48 Premier Elite 64-W Premier Elite 88
Premier Elite 168
Premier Elite 640

Communicatiemodule

Texecom SmartCom (wifi en Ethernet)
Texecom SmartCom 4G (ook met Ethernet en wifi)

Beveiliging en andere apparaten

Alle bedrade en draadloze Ricochet-apparaten Texecom Connect SmartPlug
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4.0 Firmware-vereisten

De volgende firmware- en softwareversies zijn vereist om de Texecom Connect V2-
app en de Texecom Clouds-diensten volledig te kunnen gebruiken
 

Premier Elite-bedieningspaneel firmware* V5.04 en hoger
 

OPMERKING: De software van het bedieningspaneel kan worden bijgewerkt met
de Premier Elite Flasher Interface. Zie Bijlage A.

4.1 Netwerkvereisten

Texecom Connect moet met de buitenwereld kunnen communiceren, zodat
pushberichten naar het apparaat van de gebruiker en opdrachten van het apparaat
naar het systeem kunnen worden verzonden.

Het is raadzaam Ethernet te gebruiken als primaire verbinding indien dit mogelijk
is, omdat dit het meest stabiele en betrouwbare verbindingstype is. Wifi kan
worden gebruikt als het primaire pad en 4G moet worden gebruikt als het
secundaire signaalpad in alle dual path-configuraties.

Opmerking: In alle installaties moet een afgeschermde Ethernet-kabel worden
gebruikt.

Als een fysieke verbinding niet mogelijk is, biedt de SmartCom 4G de mogelijkheid
om via de roaming eSIM veerkrachtig tussen beschikbare netwerken te schakelen.
Als een netwerkstoring optreedt, wordt overgeschakeld naar het volgende best
beschikbare netwerk. Tijdens de configuratie kunt u het scherm SmartCom 4G-
radiosignaal gebruiken om te controleren hoeveel alternatieve netwerken
beschikbaar zijn. De pagina biedt een controlefunctie die aangeeft of er voldoende
alternatieve netwerkopties beschikbaar zijn.
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Voltooi de aansluiting van het paneel op de Texecom Cloud-service (hoofdstuk 7)
en gebruik de functie SmartCom 4G-radiosignaal om de locatie van de antenne te
verbeteren.

U kunt de toets Vernieuwen gebruiken om alternatieve locaties voor de antenne te
testen om de signaalsterkte te verbeteren. Gebruik de Opnieuw scannen om extra
alternatieve netwerken te controleren (let op: wanneer u opnieuw scant, wordt de
huidige verbinding verbroken).

Texecom controleert ook de signaalkwaliteit door regelmatig de reactietijd van het
netwerk te meten. Hierdoor kan de SmartCom 4G de huidige verbinding regelmatig
valideren. Als de reactietijd van het netwerk aanzienlijk verslechtert, zal de
SmartCom 4G automatisch de netwerkopties opnieuw vergelijken en opnieuw een
alternatief selecteren.
Voor wifi hebt u toegang nodig tot de SSID en het wachtwoord van het netwerk van
de eindgebruiker,dat een router of router/modem moet hebben. Systemen met
alleen een modem worden niet ondersteund.

Voor Ethernet- en wifi-verbindingen functioneert SmartCom 4G het beste op
netwerken met DHCP ingeschakeld. Zie voor meer informatie over het instellen
van een IP-adres het hoofdstuk Beheerde netwerken met details over statische IP.

SmartCom 4G werkt op 2,4 GHz wifi en ondersteunt 802.11b/802.11g en 802.11n
draadloze technologie. 5 GHz-netwerken worden niet ondersteund.
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5.0 Texecom Connect

De Texecom Connect-app is afhankelijk van een bestaand Texecom-
beveiligingssysteem om te kunnen werken. Hieronder vindt u een overzicht van
het volledige Texecom Connect-systeem, zodat u inzicht krijg in het volledige
ecosysteem.
 

Opmerking: De Texecom Connect-app is een aanvullende functie en wordt niet
beschouwd als onderdeel van het gesorteerde ATS
 

Opmerking: Een afgeschermde Ethernet-kabel moet voor alle installaties worden
gebruikt.
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6.0 Installatieproces

Om het gebruik van de Texecom Cloud-services of Texecom Connect-app (V2)
mogelijk te maken, voert u de volgende stappen uit:

Installeer uw bedieningspaneel en beveiligingssysteem (voer een upgrade uit
voor de firmware van het bedieningspaneel, indien nodig, zie hoofdstuk 11)
Bedieningspaneel en beveiligingssysteem configureren.
Installeer en bevestig de SmartCom 4G (bevestig het apparaat op een
stevige ondergrond met de juiste maat schroeven en gebruik beide
bevestigingspunten. Zorg ervoor dat de achterste sabotageonderbreking is
vastgemaakt aan het montagesubstraat)
Minimale schroefgrootte 3,5 x 16 mm CSK. Maximale schroefgrootte 4,0 x 70
mm CSK.
Verbind de SmartCom 4G met de Texecom Cloud-dienst Koop een
serviceplan
Controleer of uw SmartCom 4G-signaal krachtig is
Nodig klanten uit voor de Texecom Connect-app via het app-beheer

 

 

6.1 SmartCom 4G openen en identificeren

De Texecom SmartCom 4G is een geavanceerde intelligente kiezer die compatibel
is met alle Premier Elite-bedieningspanelen waarop firmware V5.04 of later is
geïnstalleerd.
De SmartCom 4G kan op afstand worden bijgewerkt, zodat nieuwe kenmerken en
functies via de ether aan het apparaat kunnen worden geleverd, waardoor de
noodzaak voor bezoeken ter plaatse afneemt. Het bedieningspaneel kan ook op
afstand worden bijgewerkt via de Texecom Cloud.
De SmartCom 4G verkrijgt zijn IP-adres via DHCP, dat op de router moet zijn
ingeschakeld. Het is mogelijk een statisch IP-adres te gebruiken, zoals beschreven
in het hoofdstuk Statische IP-functie
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LED-indicaties van het apparaat

De Cloud-LED brandt continu wanneer er verbinding is met onze servers en
alle informatie correct is om bidirectionele communicatie mogelijk te maken.
De LAN- of wifi/4G-LED brandt continu wanneer er verbinding is met het
netwerk. Het De Lan-LED gaat branden wanneer een ethernet-verbinding tot
stand is gebracht. De aan/uit-LED moet continu branden.
Als de Cloud-LED knippert, moet u controleren of het systeem correct is
geconfigureerd. Als de symptomen aanhouden en het lampje niet continu
brandt, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning.
Wanneer een firmware-upgrade wordt uitgevoerd, kunnen alle LED's
sporadisch knipperen. Dit is echter normaal.

 

LED-indicaties van het apparaat

 Cloud WiFi Ethernet Mobiele
communicatie

 
Functie

Verbinding met
Cloud-server Wifi-verbinding Ethernet-verbinding 4G-modemverbinding

Uit Geen vermogen
Geen
verbinding
geconfigureerd

Geen lokale
koppeling

Geen modem of niet
geconfigureerd

Flash
(2.5hz)

Geen cloud-
verbinding

Verbinding is
geconfigureerd,
maar heeft
mislukt pad

Lokale link is
aanwezig, heeft
mislukt pad

Mobiel is
geconfigureerd, maar
heeft mislukt pad

Aan Cloud
verbonden Pad verbonden Pad verbonden Pad verbonden

Elke
andere
status

 
AP-modus: snel
knipperen (0,5
hz)

Geen lokale
serververbinding
(geen IP of andere
fout) snel
knipperen (0,5 hz)
(NTH)
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Modem-LED's

De modem heeft 4 status-LED's. Deze geven het volgende aan:

 

Modem LED indications
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 LED1 LED2 - APN LED3 - mobiel
netwerk

LED4 -
aan/uit

Solide N.V.T Geregistreerd Geregistreerd Ingeschakeld

Off N.V.T Niet
geregistreerd

Niet
geregistreerd No power

Flashing N.V.T Bezig met
registreren

Bezig met
registreren N.V.T

 

Opmerking: De modem is NIET plug-and-play. Als de USB van de modem is
losgekoppeld,moet de SmartCom 4G worden uitgeschakeld om de modem in te
schakelen.
Opmerking: Zie hoofdstuk 10 Veelgestelde vragen en probleemoplossing.

 

6.2 Sabotagebescherming bij verwijdering van
montage

Voor alle installaties moet de sabotagebescherming bij verwijdering van de
montage worden gebruikt. Gebruik een schroef en een bevestiging van geschikte
afmetingen voor de ondergrond waarop u het apparaat monteert. Indien het
apparaat geforceerd wordt verwijderd van het montageoppervlak, kan het plastic
breken en een sabotagetoestand ontstaan.

Opmerking: De plastic behuizing van de achterste sabotagebescherming kan niet
worden teruggeplaatst na verwijdering
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6.3 Aansluiten op het paneel

De SmartCom 4G vereist twee com-poorten op het bedieningspaneel. De 4-draads
connector wordt aangeduid als SmartCom in de com-poortapparatenlijst van het
paneel, de 2-draads connector als ComIP.

Er wordt een Premier Elite ComPort+ meegeleverd, waarmee de digi-
modemverbinding kan worden gebruikt om com-poort 3 te voorzien op Premier
Elite 24/48/64/88 en 168. De Premier Elite 640 heeft 3 com-poorten.

Steek de zwarte connector in de SmartCom.

VERLENG DE MEEGELEVERDE KABEL NIET. ALS U DIT WEL DOET, WORDT
HET APPARAAT MOGELIJK ONBRUIKBAAR EN KUNNEN UPGRADES VIA DE
LUCHT VAN ZOWEL DE SMARTCOM 4G ALS HET PANEEL NIET WORDEN

UITGEVOERD..

Opmerking: de gele draad moet zich rechtsboven bevinden.

 

 

Sluit de 4-draads connector aan op com-poort 1 van het bedieningspaneel. Dit
moet worden geconfigureerd als SmartCom.
Sluit de 2-draads connector aan op com-poort 2 van het bedieningspaneel. Dit
moet worden geconfigureerd als Com IP
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Ethernet DHCP
U kunt de SmartCom 4G als Ethernet-kiezer laten werken door een afgeschermde
Ethernet-kabel op de SmartCom 4G en het andere uiteinde op een vrije LAN-poort
van de router of schakelaar aan te sluiten.
U hoeft geen gegevens van de router te kennen om het systeem te laten werken.
De DHCP van de router wijst een IP-adres toe, dat automatisch in het paneel wordt
geprogrammeerd.
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Beheerde netwerken
De SmartCom 4G-kiezer behoeft slechts minimale installatie ofhulp van IT-
professionals. Op streng beveiligde of beheerde netwerken die doorgaans in
grotere commerciële gebouwen worden gebruikt, kan het echter nodig zijn om
enkele uitgaande poorten te openen voor een goede werking van de SmartCom
4G.
De SmartCom 4G vereist niet dat er inkomende poorten op het netwerk worden
geopend. Hierdoor blijft het netwerk zo veilig mogelijk. Het is raadzaam de
onderstaande stappen te volgen voor een correcte werking van uw SmartCom 4G-
kiezer.
Wanneer u vermoedt dat een netwerk beperkt is, raden wij u aan de onderstaande
lijst met poorten naar de IT-beheerder te sturen voordat u de locatie bezoekt. U
kunt ook de IT-beheerder vragen een wildcard te installeren uit te voeren die alle
uitgaande verkeer opent naar
*.texe.com en *.pool.ntp.org, als u dat gemakkelijker vindt.

 

Statische IP-functie
U kunt handmatig een statisch IP-adres aan de SmartCom 4G toewijzen.

Momenteel is dit ALLEEN voor ETHERNET-VERBINDINGEN (dit heeft geen
invloed op wifi, dat blijft als DHCP). De IP-gegevens worden op dezelfde manier in
het paneel ingevoerd als voor een Com-IP-module.
Ga naar de modus Monteur op het toetsenpaneel.

 

Ga naar de modus Monteur op het toetsenpaneel.1.

Klik op 7 en op y/y (UDL/Digi-opties).2.

Druk op 7 en op y/y voor (Installatiemodules).3.

Druk op 2 en op y/y voor (IP-gegevens instellen). Selecteer4.

vervolgens com-poort 2.
Druk op n/n en voer het IP-adres in van de ComIP die u in de vorige5.

stappen hebt genoteerd. Druk op y/y na voltooiing. Druk tweemaal op
de toets O/B om een punt in te voeren. Bijvoorbeeld 192.168.0.150
Scroll eenmaal naar beneden om het poortnummer te wijzigen. Dit is nodig6.

als u port forwarding via de router wilt instellen. De poort kan op 10001
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worden gelaten.
Scroll naar beneden en voer het gateway-adres in dat aan de ComIP is7.

toegewezen.
Scroll eenmaal naar beneden en voer het subnetmasker in dat aan de ComIP8.

is toegewezen.
Druk drie keer op N/N9.

Druk op 8 en op y/y (Com-poort instellen).10.

Blader naar de com-poort waarop u de ComIP hebt aangesloten.11.

Klik op n/n 4 en y/y voor IP-module.12.

 

De IP-gegevens moeten voor de ComIP-com-poort van de SmartCom worden
ingevoerd vóór de installatie van de com-poort (net zoals voor Com-IP-modules)

De gegevens worden geüpload naar de SmartCom wanneer de Com-poort wordt
gewijzigd van Niet geplaatst in ComIP.
Het duurt maximaal 45 seconden voordat de gegevens naar de SmartCom zijn
geüpload.

De SmartCom 4G kan naar de DCHP-modus worden teruggezet door de IP-
gegevens van de com-poort van het paneel te wissen en de com-poort te wijzigen
in Niets geplaatst en vervolgens weer in ComIP. Wanneer de lege IP-gegevens zijn
geüpload, schakelt de SmartCom automatisch terug naar de DHCP-modus.
IP-adressen worden alleen getoond voor de com-poort ComIP. Dit is normaal en
correct.

Een andere manier om terug te keren naar de DCHP-modus is het gebruik van de
nieuwe SmartCom 4G-standaardprocedure.
SmartCom standaard instellen:

Verwijder de afdekking van de SmartCom om een sabotageconditie te1.

creëren.
Druk binnen 3 seconden 5 keer op de wifi-knop.2.

Alle vier de LED's knipperen gedurende 10 seconden, waarna de SmartCom3.

opnieuw opstart in de standaardstatus.
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Wifi
Voor het maken van een wifi-verbinding te maken hebt u toegang nodig
tot het de netwerk-SSID en het wachtwoord van de klant. De SmartCom
4G werkt alleen op netwerken waarop DHCP is ingeschakeld.
De SmartCom 4G werkt op 2,4 GHz en ondersteunt 802.11b/802.11g en
802.11n draadloze technologie. 5 GHz-banden worden niet
ondersteund.Houd de wifi-knop gedurende 5 seconden ingedrukt tot de
wifi-LED ongeveer één keer per seconde begint te knipperen.

 

Beheerde netwerken
De SmartCom 4G-kiezer is ontworpen voor minimale installatie of hulp van IT-professionals. Het kan
echter op zwaar beveiligde of beheerde netwerken die doorgaans worden gebruikt in grotere
commerciële panden nodig zijn om een aantal uitgaande poorten te openen voor een correcte
werking van de SmartCom 4G.

De SmartCom 4G vereist niet dat er inkomende poorten op het netwerk worden geopend. Hierdoor
blijft het netwerk zo veilig mogelijk. Het is raadzaam de onderstaande stappen te volgen voor een
correcte werking van uw SmartCom 4G-kiezer.
Wanneer u vermoedt dat een netwerk beperkt is, raden wij u aan de onderstaande lijst met poorten
naar de IT-beheerder te sturen voordat u de locatie bezoekt. U kunt ook de IT-beheerder vragen een
wildcard te installeren uit te voeren die alle uitgaande verkeer opent naar
*.texe.com en *.pool.ntp.org, als u dat gemakkelijker vindt.

 

De Texecom Cloud-dienst maakt gebruik van twee verbindingen van de SmartCom
naar de Cloud.

Verbinding 1: uitgaande verbinding via https naar de cloud server. Dit wordt
gebruikt voor alle gebeurtenisberichten en meldingen van het systeem naar de
Texecom Cloud of Texecom Connect-app.
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Verbinding 2: uitgaande verbinding met MQTT-broker service waarmee de
Texecom Connect-app of de cloud-dienst verbinding kan maken en een query kan
uitvoeren op het Premier Elite-systeem zonder een poort naar het apparaat te
openen. Dit is ook beschermd met een beveiligde TLS1.2-service.

De cloud gebruikt verbindingen met een NTP-server om synchronisatie mogelijk te
maken en met de Google DNS-dienst.

SmartCom-poortlijst

 

Poort Protocol Richting Hostadres van
bestemming

IP-adres van
bestemming Opmerking

123 UDP Uitgaand
server0.pool.ntp.org
server1.pool.ntp.org
server2.pool.ntp.org
server3.pool.ntp.org

Het IP-adres kan van
regio tot regio

veranderen omdat het
een pooling-

serversysteem is en
zeer dynamisch is.

Gebruikt voor
kloksynchronisatie

8883 TCP Uitgaand
 

broker.texe.com
34.249.140.153
52.209.59.219

34.248.181.184
Er wordt slechts
één verbinding

gemaakt,
afhankelijk van de
broker waarop de
paneelaccount is
geregistreerd. Dit

is te zien bij
Texecom Cloud-

dienst op de
pagina

Paneeloverzicht.

broker2.texe.com 63.35.94.43
broker3.texe.com 52.31.23.9
broker4.texe.com 63.35.94.43
broker5.texe.com 52.211.84.220
broker6.texe.com 54.216.76.216
broker7.texe.com 54.76.107.134
broker8.texe.com 52.16.123.2
broker8.texe.com 34.248.136.241 

443 TCP Uitgaand https://cloud.texe.com
34.248.181.184
52.209.59.219
34.249.140.153
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Poort Protocol Richting Hostadres van
bestemming

IP-adres van
bestemming Opmerking

53 TCP Uitgaand  8.8.8.8 and 8.8.4.4

Wanneer een vast
IP gebruikt wordt

op SmartCom,
gebruiken we
standaard de
Google DNS

server. (Bij DHCP
gebruiken we de

DNS
die is verstrekt

door DHCP
server)

Met een laptop of tablet scannen naar wifi-netwerken om verbinding mee te
maken. Maak verbinding met het netwerk met SSID SmartCom-XXXXXXXXX
OPMERKING: Het kan tot 60 seconden duren voor de SSID op uw apparaat
verschijnt. Even geduld.
Klik op Verbinden en voer de wachtwoordzin in wanneer daarom wordt gevraagd.
U vindt de wachtwoordzin op het etiket in de SmartCom 4G.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, opent u een webbrowser en voert u in
de adresbalk 192.168.2.1 in, waarna u op de Enter-toets of op Vernieuwen drukt.
Er wordt nu een lijst met beschikbare wifi-netwerken in de browser geopend.
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Klik op de knop naast de gewenste verbinding en voer de wifi-wachtwoordzin in.
Klik op Verbinden.
De SmartCom zal de wifi-LED snel laten knipperen terwijl verbinding wordt
gemaakt met het wifi-netwerk. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, blijft de
wifi-LED permanent branden.
De SmartCom is nu verbonden met het wifi-netwerk en klaar voor gebruik.

Bij verbinding via wifi zal het IP-adres door het paneel worden weergegeven als
0.0.0.0. Dit is normaal en mag niet worden gewijzigd.

 

4G-antenne-aansluiting
Installeer de antenne niet direct onder metalen daken of in gebouwen met een
metalen bekleding, omdat dit de signaalsterkte zal verminderen en de werking
volledig kan verhinderen. Indien dit onvermijdelijk is, krijgt u het sterkste signaal
op afstand van het metalen dak of in de buurt van grote buitenramen of dakramen.
Installeer de antenne niet in de nabijheid (2 meter) van kabelgoten, leidingen,
metaalconstructies, metalen buizen, waterreservoirs en elektronische apparatuur,
zoals fotokopieerapparaten, faxapparaten, enz. Deze kunnen soortgelijke effecten
hebben als metalen daken.
De LED's op de SmartCom 4G-modem geven aan of er een verbinding tot stand is
gebracht. Eenmaal ingeschakeld behoren 3 van de 4 LED's permanent te branden.
Een betrouwbare werking is onwaarschijnlijk bij een lage signaalsterkte. Als de
LED's knipperen, kan dit erop wijzen dat de signaalsterkte slecht is. U kunt de
signaalsterkte mogelijk verbeteren door de antenne te verplaatsen.
Zodra de SmartCom 4G is geconfigureerd en verbonden met de Texecom Cloud-
dienst, biedt de dienst een signaalsterkte- en veerkrachtweergave die u kunt
gebruiken om de antennepositionering te controleren en te verbeteren.
De kabel van de GPRS-antenne mag niet worden doorgesneden of worden
verlengd voor goedgekeurde installaties.

De kabel die de SmartCom 4G met het bedieningspaneel verbindt, mag niet
worden verlengd, anders kunnen upgrades via de lucht worden geblokkeerd.
Bij het onderzoeken van een locatie moet een 4G-radiotestset worden gebruikt.
Deze handheldapparaten
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kunnen de beschikbaarheid, signaalsterkte en interferentiestatus van alle
omliggende basisstations controleren. Bovendien zal het de beste locatie voor een
GPRS-antenne binnen het gebouw bepalen, storingsbronnen helpen vermijden en
de beschikbaarheid van een GPRS-dienst op de voorgestelde locatie kunnen
bevestigen.
De methode met een mobiele telefoon kan geen informatie verschaffen over de
beschikbaarheid, de signaalsterkte en de storingsstatus van alle radiobasisstations
in de omgeving. Gebruik van de 4G-radiotestset wordt aanbevolen.
Wanneer u het punt met het sterkste signaal hebt geïdentificeerd, noteert u dit
punt en gebruikt u het bij de installatie van de SmartCom 4G-antenne.

Onthoud: Het is altijd gemakkelijker om het punt met het sterkste signaal te
vinden voordat u het apparaat aan een muur bevestigt. Het verplaatsen van
antennes, kabels, kabelkanalen enz. na de installatie is verspilde tijd en moeite.
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Installeer de antenne verticaal op het punt met het sterkste signaal. Dit is
gewoonlijk het hoogste punt in het gebouw (vaak de zolderruimte). Bevestig het
uiteinde van de antenne aan de connector in de SmartCom 4G-behuizing en leid de
kabel dienovereenkomstig. Laat de kabel NIET direct naast paneelnetwerkkabels
lopen en installeer de antenne altijd uit de buurt van Ricochet-ontvangers.

PLAK DE ANTENNE NIET AAN DE METALEN BEHUIZING VAN HET PANEEL

Opmerking: De antenne moet intern worden geïnstalleerd.

6.4 Vervanging en informatiebeveiliging

VERKLARING BETREFFENDE VERVANGING EN INFORMATIEBEVEILIGING IN
VERBAND
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MET EN 50136-2 artikel 6.3 en 6.4

Om aan de desbetreffende eisen van EN 50136-1, artikel 6.8.2, inzake
vervangingsbeveiliging te voldoen, wordt op het geleverde systeem de volgende
methode toegepast:

Vereist een UDL-wachtwoord en een app-codeaanvraag om de SmartCom in te stellen en de
locatie bij TCS te registreren/koppeling naar bestaande locatie op TCS.

Voorkomt dat een SmartCom door een andere wordt vervangen door te
controleren of de GUID overeenkomt met de verwachting en alle
communicatie te weigeren van een SmartCom zonder overeenkomende GUID
Het bevestigde wachtwoord voor de cloud (SPT) is 16 tekens lang, samen
met een gebruikers-id die een v4 GUID van 32 tekens lang is

Om aan de desbetreffende eisen van EN 50136-1, artikel 6.8.3, inzake
informatiebeveiliging te voldoen, wordt op het geleverde systeem de volgende
methode toegepast:

Versleutelingsmethode

TLS 1.2 / RCS / AES
Afhankelijk van pad; AES op inkomend 4G en TLS op alle andere
paden

128-bits versleuteling voor alle paden
Versleuteld bij Smartcom, versleuteld van Cloud naar ARC via protocol.
Alle datacommunicatie tussen Smartcom en TCS is versleuteld.
Encryptiesleutels zijn machinaal gegenereerd en gerandomiseerd.

Deze worden afgehandeld door SSL-certificaten en worden om de
12 maanden gewijzigd

Het bovenstaande voorkomt dat de verzonden informatie door
onbevoegden wordt gelezen
Om ongeoorloofde wijziging van de verzonden informatie op te sporen:

Er wordt een ondertekend bericht gebruikt dat zowel een
openbare als een particuliere sleutel bevat
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6.5 Beschikbaarheidscontrole

Texecom controleert ook de beschikbaarheid van het monitormodussysteem door
gebruik te maken van analytische instrumenten om de conformiteit met
EN50136-1 tabel 2 voor de juiste indeling te bepalen. Dit wordt bepaald aan de
hand van een berekening van live systemen om de 31 dagen met een maximum
van 1000 gebeurtenissen. De transmissietijd van de SmartCom naar de
monitorcloud wordt bij elke gebeurtenis gemeten en in een database opgeslagen.
De gemiddelde transmissietijd en het 95e percentiel worden berekend in
seconden. De beoordelingscriteria van de norm worden in de dataset toegepast
om ervoor te zorgen dat voortdurend aan de norm en de vereiste tijdschema's
wordt voldaan.
Wij bewaken de cloud via een extern systeem dat het systeem elke minuut op
verschillende manieren bewaakt. De resultaten hiervan worden in een database
opgeslagen en eventuele fouten worden aan de dienstdoende medewerker
gemeld.
Wij gebruiken de cloud-gegevens uit de paneelgebeurtenissen op het systeem
samen met het externe bewakingssysteem om de beschikbaarheid van het
systeem als geheel te berekenen.
Alle gegevens zijn op verzoek beschikbaar in de vorm van een PDF-rapport dat kan
worden ingezien.

 

Voorbeeld van data-analyse
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Texecom controleert de beschikbaarheid van het beheerde modussysteem met
behulp van analytische hulpmiddelen om de conformiteit met EN50136-1 Tabel 3
voor de juiste categorie te bepalen.

Wij controleren elk alarmsysteem (paneel/SmartCom) via zijn pollingmethode en
rapportagetijden zoals is bepaald door de categorie van de paneelverbinding. Als
wij een gemiste poll detecteren, waarschuwen wij de gebruiker en ARC hiervoor en
registreren wij ook een gebeurtenis in het systeem/de database van de cloud. Wij
registreren ook de duur van elke stilstandperiode in de database.

Bovendien werken wij met een op redundantie gebaseerd model. Een tweede pad
wordt gehandhaafd als een redundant pad. Zowel het primaire als het secundaire
pad worden gecontroleerd met behulp van polls. Wanneer polls van het primaire
pad mislukken, schakelen we over naar het secundaire pad. Wanneer we
overschakelen naar het secundaire pad, werken we de secundaire pad-polls bij
zodat ze overeenkomen met die van het primaire pad. Polling zal doorgaan op het
primaire pad om te controleren of het zich herstelt en we er weer naar kunnen
overschakelen. Naast het pollen om de paden te controleren, controleren we ook
de netwerkinterface en schakelen we over naar het secundaire pad als we merken
dat de netwerkinterface is uitgeschakeld. Indien beide paden buiten dienst zijn
(hetzij door een poll-storing en/of netwerkinterfacestoring) dan zal een ATS-fout
optreden.
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Wanneer een gebeurtenis die vanaf het paneel wordt verzonden in de cloud
aankomt, begint de cloud de timing ervan te volgen en wordt deze opgeslagen in
de database. Gebeurtenissen die buiten de toegestane tijd vallen, worden door het
systeem aangeduid.

Dit wordt bepaald aan de hand van berekeningen van live systemen met behulp
van een SQL-database. Als de beschikbaarheid van een alarmtransmissiepad
<95% is in een periode van 7 dagen, wordt dit duidelijk aangegeven in de records
en een wordt een waarschuwing aangemaakt voor het monitormodusteam van
Texecom.

 

 

6.6 Paneelconfiguratie

De volgende stap is het programmeren van het paneel om te communiceren met
de SmartCom 4G door de com-poortconfiguratie en de alarmrapportage in te
stellen.

Voor een correcte werking met de Texecom Connect-app geldt het volgende:

Alle zones MOETEN tekst bevatten.
Alle gedeelten MOETEN tekst bevatten.
Gebruikers van het systeem MOETEN een gebruikersnaam hebben.
Een veilig UDL-wachtwoord MOET worden geprogrammeerd. Wij bevelen aan
een wachtwoord met minstens 6 cijfers en/of letters te gebruiken.
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Com-poortinstallatie en UDL-wachtwoord
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Paneel configureren
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OPMERKING: Het paneel brengt nu een aantal wijzigingen aan in zijn
programmering en alle juiste informatie wordt ingevuld, zodat Texecom Connect
correct kan functioneren. De volgende items worden automatisch
geprogrammeerd. Het IP-adres en poortnummer voor het primaire en secundaire
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telefoonnummer kunnen verschillen van wat wordt weergegeven.

 

ARC primair nummer (ingesteld als 127.0.0.251)
Kiespogingen (ingesteld op 9) Rapportzones
Config 1 (protocolopties) Config 2 (protocolopties 2) IP-pollingtijd
Interne Digi Com
Kiezer inschakelen en Alle nummers kiezen ingeschakeld

 

 

6.7 Een app-code genereren

Een app-code genereren
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Druk driemaal op N/N en op y/y

 

7.0 Verbinding maken met de cloud

U hebt een Texecom Cloud-account nodig om het SmartCom 4G-product correct te
laten functioneren. Als u nog geen account hebt, kunt u er een aanvragen en
onmiddellijk toegang krijgen op cloud.texe.com
Texecom Cloud is nu ook beschikbaar vanuit Texecom Pro. Klik op de knop
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Texecom Cloud en meld u aan voor een cloud-account of meld u aan bij uw
bestaande account.
Desktop-methode
Als u een paneellocatie en gebruiker wilt toevoegen, volgt u dit eenvoudige proces:

Klik op de knop Locatie1.

 

2. Klik op Een locatie toevoegen

Als uw bedrijf gebruik maakt van aansluitingssjablonen, krijgt u een selectie te zien
en wordt u gevraagd er een te kiezen. Aansluitingssjablonen stellen installateurs in
staat om in hun eigen terminologie te bepalen welke verbindingsconfiguratie ze
moeten gebruiken voor verschillende toepassingslocaties. Door gebruik te maken
van aansluitingssjablonen kunnen installateurs aansluitingsfouten voorkomen en
wordt het werk van de monteurs ter plaatse vereenvoudigd.

Als uw bedrijf geen verbindingssjablonen heeft geconfigureerd, kunt u deze stap
overslaan en uw eigen configuratie voor de verbinding instellen.

Volg de instructies op het scherm om een paneel aan het systeem te bevestigen. U
moet de volgende informatie verstrekken:

De locatie aanmaken

Een naam voor de locatie
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Uw accountreferentie voor de locatie (dit wordt aangegeven op uw Texecom
Cloud-facturen om elke locatie te identificeren).
Selecteer het installatietype van deze locatie
U kunt ook uw klantgegevens toevoegen, zodat u uw eigen administratie kunt
bijhouden binnen de Texecom Cloud-dienst

 

Het paneel aansluiten

Een geldige app-code gegenereerd door het paneel waarmee u verbinding
maakt in de afgelopen 60 minuten
De installateurscode voor het paneel dat wordt aangesloten

 

De dienst selecteren

Optie voor enkel pad (4G) of dubbel pad (Ethernet of wifi primair) en (4G
secundair)
Optie voor zichtbaarheid van Texecom Connect-app of systeembeheer

 

.

Texecom Cloud-diensten zijn ook beschikbaar binnen Texecom Pro of via de
mobiele link van de cloud https://cloud.texe.com/mobile.
Als u een locatie, panel en gebruiker wilt toevoegen, volgt u deze eenvoudige
stappen:

Als de locatie al is aangemaakt, gaat u naar punt 2. Klik op Locatie toevoegen
Voer de locatienaam en het accountnummer in, indien bekend.

Druk op Opslaan1.

Klik op Paneel verbinden2.

Een app-code genereren3.

Voer de app-code in4.

Voer de installateurscode in5.

Kies het installatietype in de vervolgkeuzelijst6.
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Kies een locatie (indien reeds aangemaakt, zo niet, zie punt 1)7.

In de locatielijst ziet u alle locaties die u op uw Texecom Cloud-account hebt.
Gebruik de knoppen in de bovenste balk van de lijst om de actie te selecteren die
u wilt uitvoeren.
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Klik op de knop Een locatie toevoegen
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Klik op Volgende om het paneel aan de locatie toe te voegen
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De Texecom Cloud-dienst zal de selecties verifiëren en verbinding maken met de
locatie. Er verschijnt een waarschuwing voor het in rekening te brengen bedrag.
De communicatiestatus voor de beschikbare paden wordt weergegeven.

 

Als u op de paneelaccount met het kleine oranje driehoekje klikt, ziet u meer
informatie en kunt u de account verwijderen of een paneelgebruiker toevoegen.

De status van de netwerkverbindingen wordt ook weergegeven, met groene
symbolen voor goede paden en rode voor padfouten.

 

.
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Een gebruiker toevoegen

Gebruikers kunnen op elk moment worden toegevoegd. U hebt alleen een geldig e-
mailadres, de voor- en achternaam van de gebruiker en een locatie nodig.
Eenmaal toegevoegd kunt u ervoor kiezen om het detail op te slaan in de Texecom
Cloud of naar de gebruiker te verzenden. U moet het altijd naar de gebruiker
verzenden. Hierdoor wordt een e-mail verzonden waarmee de gebruiker een veilig
wachtwoord kan aanmaken. Deze aanmeldingsgegevens zijn samen met een
paneelgebruikerscode nodig om de Texecom Connect-app te gebruiken.
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Druk op Opslaan of Verzenden. De gebruiker ontvangt een e-mail waarmee een
wachtwoord kan worden ingesteld:
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Als u op Opslaan klikt, wordt de gebruiker aan het systeem toegevoegd



INS884NL-4 57/86



INS884NL-4 58/86

Als u op Verzenden klikt, wordt een uitnodigingse-mail naar de gebruiker
verzonden met informatie over het downloaden van en aanmelden bij de Texecom
Connect-app
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8.0 Bijlage

8.1 Connect V2-app installeren

De Texecom Connect V2-app is onze volgende generatie gebruikersinterface, die
de gebruiker alle functionaliteit biedt die voorheen beschikbaar was, maar ook de
weg vrijmaakt voor toekomstige ontwikkelingen van onze Texecom Cloud en app-
diensten.

De app instellen

De gebruiker moet eerst de app via de App Store installeren.
Kies een gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord. Deze gegevens
kunnen worden geregistreerd op de Texecom Cloud.
Er wordt een e-mail voor het resetten van het wachtwoord naar de gebruiker
verzonden
Wanneer ze de app voor de eerste keer installeren, voeren ze het gekozen e-
mailadres en wachtwoord in.
Voor hun paneelgebruikerscode in

Ze moeten de instructies op het scherm volgen om de app in te stellen. Er zijn
handleidingen in de app ingebouwd waarin alle kenmerken en functies worden
beschreven.

 

9.0 Foutopsporing en probleemoplossing

9.1 Texecom Connect-app inschakelen - foutberichten

Foutbericht: INCORRECTE CONFIG
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Diagnose:

Paneel mist instellingen en/of gegevens die nodig zijn om te registreren voor
Texecom Connect. Dit kan zich voordoen wanneer:

 

Een instellingsstap is verkeerd uitgevoerd of overgeslagen;
De instellingsstappen zijn niet in de juiste volgorde uitgevoerd;
Het paneel heeft niet alle benodigde gegevens kunnen ophalen, zoals het IP-
adres.

Oorzaken:

Geen UDL-wachtwoord ingevoerd;
onjuiste com-poortinstellling(en);
Geen IP-adres geïmporteerd/IP-gegevens handmatig ingevoerd;
onjuiste Texecom Connect ARC-configuratie

 

Corrigerende acties:

Controleer of een UDL-wachtwoord is ingevoerd:
UDL/Digi-opties > UDL-opties > UDL-wachtwoord is: xxxxxxxxxxxxxxx

Opmerking: Het UDL-wachtwoord kan tot 15 tekens lang zijn (alleen letters en/of
cijfers).

Controleer of de instellingen van de com-poort juist zijn:
DL/Digi-opties > Com-poort instellen >

Com-poort 1 = SmartCom
Com Port 2 = ComIP-module

Controleer of het correcte IP-adres beschikbaar is voor com-poort 2 (ComIP-
poort):

UDL Digi-opties > Installatiemodules > IP-data instellen > Com-poort 2

Correcte IP-gegevens (DHCP):
ComIP-adres:    ###.###.###.###
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ComIP-poort:    10001
ComIP-gateway:    leeg
ComIP-netmasker:    255.255.255.000
Polling/SMG-IP:   
lege naam/SMG-poort:        leeg

 

OPMERKING:

Wifi-verbindingen: ComIP-adres moet 000.000.000.000 zijn. Ethernet-verbindingen:
ComIP-adres moet volgens het LAN IP-adres zijn, bijvoorbeeld 192.168.001.020.

Controleer of Texecom Connect ARC correct is geconfigureerd.
UDL/Digi-opties > Programma Digi > ARC 1-protocol > Texecom
Connect

Primair nummer:    127.0.0.251
Secundair nummer:    leeg bankrekeningnummer:        leeg
Inbelpogingen:    instellen zoals vereist    (standaard 9 pogingen)
Rapportgebieden:    instellen zoals vereist    (standaard alle gebieden) Rapporten:  
 instellen zoals vereist    (standaard PAO*MTC*)
Config 1:    * * * * * * I *        (verbinden via IP) Config 2:    * 2 * P    (Com-poort 2 en
Push toevoegen)

Deze configuratie-instellingen worden automatisch ingevuld wanneer Texecom
Connect wordt geselecteerd als protocol voor de ARC.
Zo laat u deze instellingen automatisch opnieuw invullen:

Programeer ARC-protocol als Uitgeschakeld;
Programeer ARC-protocol opnieuw als Texecom Connect;

OPMERKING: De com-poortinstellingen moeten eerst worden geprogrammeerd,
zodat de ComIP-poort automatisch wordt geïdentificeerd in de ARC-configuratie.

 

 

Foutbericht: GEEN PROVIDER/GEEN CON
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Diagnose:

SmartCom 4G heeft geen communicatiepad naar de Texecom Connect-servers

Oorzaken:

SmartCom 4G is niet verbonden met het LAN/WLAN;
SmartCom 4G krijgt geen internettoegang via het LAN/WLAN; Onjuiste IP-
adressen geprogrammeerd in de Texecom Connect ARC-programmering;
SmartCom 4G wordt door het LAN/WLAN geblokkeerd om te communiceren
op de poorten die nodig zijn voor Texecom Connect.

Corrigerende acties:

Controleer of de SmartCom 4G wifi/Ethernet-verbindings-LED AAN is (statisch,
niet knipperend).
Controleer of de router de SmartCom 4G als verbonden apparaat aangeeft.

Opmerking: SmartCom 4G-hostnaam = texe_hub.

Controleer of ouderlijk toezicht door de ISP is ingesteld en SmartCom 4G-
communicatie blokkeert.

Opmerking: bijvoorbeeld BT Smart Setup, Sky Shield, Virgin Media Web Safe

Controleer of het/de correcte IP-adres(sen) voor Texecom Connect ARC is/zijn
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ingevoerd.
UDL/Digi-opties > Programma Digi > ARC 1-protocol > Texecom
Connect

Primair nummer:    127.0.0.251
Secundair nummer:    leeg

Zo laat u deze instellingen automatisch opnieuw invullen:

Programeer ARC-protocol als Uitgeschakeld;
Programeer ARC-protocol opnieuw als Texecom Connect;

Indien verbonden met een 'beheerd' netwerk, moet u bij de netwerkbeheerder
navragen of SmartCom via de volgende poorten kan communiceren:
Poort    Protocol    Richting
===============================
123    UCP    Uitgaand
8883  TCP    Uitgaand
443    TCP    Uitgaand

 

 

Managed Networks

Please see section 6.2 Conneting to the panel for any issues with managed
networks.

Error Message:  ACK. FAILED

Diagnose:

Registratie voor een Texecom Connect-account is mislukt (geen bevestiging).
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Oorzaken:

Het paneel is niet standaard ingesteld na een firmware-update.
SmartCom 4G wordt door het LAN/WLAN geblokkeerd om te communiceren
op een van de poorten die vereist zijn voor Texecom Connect.

Corrigerende acties:

Stel het paneel als standaard in.
Controleer of het paneel NVM is ontgrendeld.
Globale opties > Systeemconfig. > Optie 09: NVM is ontgrendeld
Vergrendeld.
Schakel het paneel uit;
Druk op de knop Standaardinstellingen laden en schakel het paneel in;
houd de knop Standaardinstellingen laden na het inschakelen van de
stroom nog 5 seconden ingedrukt;
De hartslag-LED knippert snel en op de toetsenpanelen verschijnt NVM
standaard instellen.
Installeer SmartCom 4G opnieuw en activeer de Texecom Connect-app.

Controleer bij de IT-beheerder of SmartCom op alle vereiste TCP/IP-poorten
mag communiceren.

Zie
Zie Beheerde netwerken

 

Foutbericht:    GEEN GUID

Diagnose:

Het paneel heeft geen Global Unique ID (GUID)-waarde waarmee u zich kunt
registreren voor een Texecom Connect-account.

Oorzaken:
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Paneelfirmware is bijgewerkt vanaf een pre-v4.x-versie (pre-GUID).

Corrigerende acties:

Controleer of het paneel een unieke ID heeft: Installateurshulpprogramma's
> Unieke ID weergeven

Unieke ID moet worden weergegeven als een hexadecimale waarde van
32 tekens.
Is Unieke ID wordt weergegeven als ffffffffffffffffffffffffffffffff, dan heeft
het paneel nog geen unieke ID.

Gebruik Wintex om een unieke ID voor het paneel aan te maken.
Verbind met het paneel met Wintex via een USB-Com-/PC-Com-kabel.
Wintex maakt automatisch een unieke ID voor het paneel aan na een
geslaagde verbinding (Status: reeds online)

Opmerking: Wintex-software moet versie 6.2.5 of hoger zijn.

 

 

 

Foutbericht: Modem is online (blijft hangen)

Diagnose:

De oproep Texecom Connect inschakelen staat in de wachtrij achter de
huidige actieve communicatietaken die de com-poorten inschakelen.

Oorzaken:

Paneel is bezig met communiceren/probeert te communiceren over een
gebeurtenissenrapport. Wintex is met het paneel verbonden via de ComIP-
poort van de SmartCom 4G.
Een geïntegreerd systeem van derden wordt op het paneel aangesloten via
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de ComIP-poort van de SmartCom 4G, bijvoorbeeld Control4.

Corrigerende acties:

Wacht 60 seconden voordat u Texecom Connect inschakelt.
Gebruik Reset Digi om de huidige rapportagetaak te annuleren/de volgende
rapportagetaak in de wachtrij te wissen;    UDL/Digi-opties > Reset Digi
Verbreek de Wintex-IP-netwerkverbinding met het paneel.
Ontkoppel een geïntegreerd systeem van een derde partij terwijl u een app-
code genereert.

 

 

Foutbericht: SMART!

Diagnose:

Het paneel heeft geen SmartCom 4G gevonden op de com-poort die als
SmartCom is geprogrammeerd.

Oorzaken:

SmartCom 4G is niet geïnstalleerd;
SmartCom 4G is aangesloten op onjuiste com-poort(en); com-
poortinstellingen van het paneel zijn onjuist.

Corrigerende acties:

Installeer een SmartCom 4G en sluit deze aan op het paneel met de
meegeleverde kabel. Controleer SmartCom 4G-aansluitingen op het paneel;
4-draads connector aangesloten op com-poort 1. 2-draads connector
aangesloten op com-poort 2. Controleer of de com-poortinstellingen correct
zijn; UDL/Digi-opties > Com-poortinstellingen >
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Com-poort 1 = SmartCom
com-poort 2 = ComIP

 

 

9.2 Veelgestelde vragen

Wanneer ik probeer een app-code te genereren, krijg ik de melding
Oproep mislukt

Controleer of de LED voor de wifi- of Ethernet-verbinding brandt. Als de LED
knippert, moet u de programmering van de computers controleren en de router
inschakelen voor DHCP-adressering.
Als de wifi- of Ethernet-LED brandt, moet u controleren of de Cloud-LED brandt.
Houd er rekening mee dat het enkele minuten kan duren voordat een verbinding
tot stand komt. Als een verbinding mislukt, kunt u de technische ondersteuning
bellen voor meer opties.
 
Wanneer ik de code in de app invoer, krijg ik de melding Ongeldige code.
De code is gebruikt of vervallen. Genereer een nieuwe code via het paneel. Als ik
de gebruikerscode in de app invoer, krijg ik de melding Gebruiker niet geldig.
Controleer of de mastergebruikerscode wordt gebruikt en correct is.

Wanneer ik een SmartPlug via de app probeer in te leren, krijg ik de
melding Geen draadloze sleuven beschikbaar.
Controleer of het paneel is uitgerust met een Ricochet 8XP-W-, 32XP-W- of interne
ontvanger voor -W-panelen.
Zorg ervoor dat er vrije Ricochet-sleuven beschikbaar zijn op het paneel. Een
verbindingsapparaat zal een zonesleuf gebruiken.

De plug kan niet aanleren.
Haal de SmartPlug uit het stopcontact en houd de knop gedurende 1-2 seconden
ingedrukt. Start het leren op de app en sluit aan wanneer dat wordt gevraagd.
Zorg ervoor dat de stroom op het stopcontact is ingeschakeld.
De groene LED knippert om aan te geven dat deze aan het leren is.
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OPMERKING: De SmartPlug moet door andere apparaten met Ricochet lopen,
afhankelijk van de locatie waar deze is geïnstalleerd, maar kan niet leren zonder
een directe verbinding met de Ricochet -ontvanger. In dit geval start u het leren en
sluit u dichter aan bij de ontvanger. Verplaats na het leren het netwerk en laat het
automatisch heropbouwen.

Hoe kan ik meldingen inschakelen?
Meldingen zijn standaard ingeschakeld. Ze kunnen vanuit de app worden
uitgeschakeld.

Hoe kan ik e-mails inschakelen?
E-mails worden voor elke gebruiker ingesteld in het gebruikersbeheergedeelte van
de app.

Hoe schakel ik biometrisch aanmelden in of uit?
Dit is voor elke gebruiker ingesteld in het gebruikersbeheergedeelte van de app.

De zones worden niet weergegeven in de app.
Zorg ervoor dat aan alle zones tekst is toegewezen. Synchroniseer de app
opnieuw zodra tekst is toegevoegd.
 
De gebieden worden niet weergegeven in de app en mijn locatienaam
staat niet in de meldingen.
Zorg ervoor dat tekst is toegewezen aan alle vereiste gebieden. Synchroniseer de
app opnieuw zodra tekst is toegevoegd.

De gebruikers worden niet weergegeven in de app.
Zorg ervoor dat aan alle gebruikers tekst en een code is toegekend. Synchroniseer
de app opnieuw zodra een code en tekst zijn toegevoegd.

Krijg ik meldingen als ik verbonden ben met de Texecom Connect-app?
De SmartCom 4G kan een actieve verbinding in stand houden en meldingen
verzenden voor echte tweerichtingscommunicatie.

De tijdlijn in de app is niet correct.
De tijdlijn is opgebouwd uit de meldingen die u ontvangt. Controleer of meldingen
zijn ingeschakeld en of uw telefoon is ingeschakeld voor gegevens. Zorg ervoor dat
uw telefoon voldoende signaal heeft om meldingen te kunnen ontvangen.
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Wat moet ik doen met het bericht Radiobevestigingsfout dat op mijn
toetsenbord wordt weergegeven voor een Connect-apparaat?
Controleer of het Connect-apparaat is aangesloten op het stopcontact en of er
stroom is. De fout verdwijnt van het toetsenbord wanneer de verbinding met het
paneel hersteld is.

OPMERKING: Radiobevestigingsfout is weergegeven, omdat een recept het
Connect-apparaat probeerde te activeren, maar dit niet is gelukt.

 

10.0 Paneelupgrade lokaal van V1

Knipperen bij upgraden van een Elite-paneel

BELANGRIJK: de firmware in de Premier Elite 8 en 32XP-W (of gelijkwaardig -
W-paneel) kan niet in het veld worden bijgewerkt. Het wijzigen van de expander
of het paneel naar een die expander firmware V3.06 of hoger heeft, zal:

Weergave van temperatuur en lichtniveau van ingeschakelde Ricochet-
apparaten.

Voorkom vertragingen in de reactietijd van de Texecom Connect
SmartPlug wanneer de SmartPlug wordt verplaatst van de oorspronkelijke
locatie naar een nieuwe locatie in het gebouw.

Als u al apparaten op een draadloos systeem met een eerdere versie van
expander firmware hebt, moet u alle apparaten opnieuw inleren op een nieuwe
expander als u de hierboven beschreven functies wilt gebruiken.

 

Maak verbinding met het bedieningspaneel met Wintex via de USB-Com en
sla het profiel op.
Haal de stroom van het bedieningspaneel en sluit de Flash-interface aan op
het bedieningspaneel en de pc zoals afgebeeld:
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Verbind 10-weg header met programmeringspoort, pin 1 (rood) met pijlen op
bedieningspaneel PCB zoals hieronder afgebeeld;
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Schakel het bedieningspaneel weer in en druk op de RESET-knop op de Flash-
interfacekaart.

Zorg ervoor dat de Flash-interface is aangesloten op het bedieningspaneel en de
pc zoals eerder afgebeeld.

OPMERKING: Als u iets hebt aangesloten op de COM-poorten van het
bedieningspaneel, MOET u ze LOSKOPPELEN.

Start de Premier Elite Flasher-software op de pc en het volgende scherm wordt
geopend:
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Choose which panel and firmware version you wish to use. If the version number
you wish to use is later than the one listed, just click on the correct panel type. You
will be presented with the following screen.
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Als u het gebruikte firmware-bestand wilt wijzigen, klikt u op Selecteren en wordt
het volgende scherm geopend
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Blader naar het bestand dat u wilt gebruiken en klik op Openen.

Klik op Com-poort selecteren en voer het com-poortnummer in waarop uw USBCom
is aangesloten; druk op OK
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Druk op de Flash-knop en het volgende scherm wordt geopend
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Druk op OK

Zet de schakelaar op Prog en druk op Reset op de interface. Druk op OK
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Na voltooiing wordt het volgende weergegeven
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Opmerking: Wanneer u gegevens terugstuurt naar het bedieningspaneel na een
upgrade van Wintex naar V4, moet u ervoor zorgen dat de gebruikte com-poort is
geprogrammeerd als Niet geplaatst.
Opstarten en eerste configuratie: paneel met flashupgrade

Nadat het bedieningspaneel is bijgewerkt met flash en eventuele extra bedrade
apparaten zijn geïnstalleerd, kan het systeem van stroom worden voorzien.
Het is van cruciaal belang dat de standaardinstellingen worden geladen tijdens de
eerste inschakeling, om ervoor te zorgen dat het bedieningspaneel wordt geladen
met de juiste fabrieksinstellingen.

Ga naar de knop Standaardinstellingen laden en de hartslag-LED op de PCB.
Houd de knop Standaardinstellingen laden ingedrukt en schakel de stroom
naar het paneel in.
Laat de knop Standaardinstellingen laden los wanneer de hartslag-LED snel
begint te knipperen.
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Op dit punt, indien het systeem reeds Ricochet -apparaten heeft ingeleerd en een
paneelprofiel heeft dat in Wintex is opgeslagen, kunt u op n/n drukken en
doorgaan met het bijwerken van het paneelprofiel zoals later gedetailleerd wordt
beschreven.

Indien u nog meer Ricochet -apparaten hebt die moeten worden ingeleerd, en
geen opgeslagen paneelprofiel hebt, moet u de onderstaande informatie volgen.
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De Texecom Connect SmartPlug MOET met de app aan het systeem worden
toegevoegd zodra alle andere stappen zijn voltooid.

 

The Texecom Connect SmartPlug MUST be added to the system using the app
once all other steps are complete.

Leer al uw apparaten in (niet SmartPlugs!) Plaats ze vervolgens op hun definitieve
locatie en laat ze 15 minuten in bedrijf. Zodra het inleren is voltooid, drukt u op
n/n en vervolgens op 1 om de zones te programmeren.

Indien er geen Ricochet-apparaten zijn om in te leren, drukt u tweemaal op
n/n en op 1 om de zones te programmeren.

BELANGRIJKE MET FLASH BIJGEWERKTE PANELEN
Deze stap MOET worden uitgevoerd, zelfs als u geen profiel voor het paneel
hebt opgeslagen. Tijdens dit proces wordt een unieke ID-code naar het paneel
geschreven. Zonder deze code kan Texecom Connect niet werken. Wintex 6.2.5
of hoger is vereist.
Open het accountprofiel van het bedieningspaneel dat u zojuist hebt bijgewerkt
met flash.

 

Als er geen profiel is, moet u een aanmaken. Klik op de knop
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Selecteer het tabblad Paneelgegevens

 

Klik op de vervolgkeuzelijst Softwareversie en selecteer de versie die
overeenkomt met de versie die u hebt gebruikt om een flashupgrade voor
het bedieningspaneel uit te voeren.
Klik op OK. Wintex zal automatisch alle nieuwe opties bijwerken naar hun
standaardinstellingen in het opgeslagen profiel.
Klik op de knop om verbinding te maken met het bedieningspaneel via USB-
Com.
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OPMERKING: Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt een unieke ID
(GUID) naar het paneel gestuurd.

Als u programmeringsgegevens naar het paneel wilt sturen, klikt u op de knop
Verzenden boven aan de pagina en selecteert u Paneelprogrammeringsgegevens
verzenden.
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11.0 Specificaties

Tabel met ATS-categorieën

CIE V6.01>
firmware en SPT

CELA0050
Monitormodus

ATS-categorie

Single Path (Ethernet of
radio Dual Path

Premier Elite
640
Premier Elite
168
Premier Elite 88
Premier Elite
64-W
Premier Elite 48
Premier Elite 24

SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 DP1 DP2 DP3 DP4

 

Specificaties

Alarmsysteem

Niveau 2 Milieu II
EN50131-1, EN50131-10:2014,
EN50136-1:2012,
EN50136-2:2013,
PD6669:2017, PD6662:2017
 

Categorieën voor
alarmtransmissiesysteem

Premier Elite 640 DP2, DP3, DP4
Premier Elite 168 DP2, DP3, DP4
Premier Elite 88 DP2, DP3, DP4
Premier Elite 64-W DP2
Premier Elite 48 DP2, DP3, DP4
Premier Elite 24 Metal DP2, DP3,
DP4
Premier Elite 24 (polycarb) DP2
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Omvang van paneellogboek

Premier Elite 640 1000
Premier Elite 168 1000
Premier Elite 88 1000
Premier Elite 64-W 500
Premier Elite 48 500
Premier Elite 24 500

Producttype CELA0050-2
Ethernet 10/100 Base-T, 100 Base-TX
Wi-Fi Module 2.4GHz IEE802.11 (b/g/n)
Max. wifi-capaciteit 15 dbm - interne antenne
Bedrijfsspanning 8 - 15 Vdc
Typische stroom 135mA
Piek 200mA

Verbindingstype

De interconnectie tussen het
apparaat en de CIE is
gepatenteerd en kan alleen
worden gebruikt met een
Texecom CIE

Relatieve vochtigheid 0 - 95% niet-condenserend
4G Module

LTE Cat 1
Regio/operator EMEA

LTE FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28A

 

Leverancier: Texecom Ltd, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, VK.
AEEA-richtlijn: 2012/19/EU: producten gemarkeerd met dit symbool mogen niet als
ongesorteerd stedelijk afval worden verwijderd in de Europese Unie. Voor correcte
recycling moet u dit product bij aankoop van gelijkwaardige nieuwe apparatuur
inleveren bij uw plaatselijke leverancier of naar de aangewezen inzamelpunten
brengen. Zie voor meer informatie: www.recyclethis.info.

Garantie: 2 jaar vervangende garantie. Aangezien de Premier Elite SmartCom 4G
geen compleet alarmsysteem is, maar slechts een onderdeel daarvan, kan
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Texecom geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor welke
schade dan ook die gebaseerd is op een claim dat de Premier Elite SmartCom $g
niet correct zou hebben gefunctioneerd. Als gevolg van ons beleid van continue
verbetering behoudt Texecom zich het recht voor specificaties zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

 

Texecom verklaart hierbij dat de radioapparatuur met het type: CELA0000,
CELA0050, CELA1000 (Premier Elite SmartCom 4G) is in overeenstemming met
Richtlijn 2014/53/EU. De volledige EU-conformiteitsverklaring is hier beschikbaar.


