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Översikt 
Användningsområden 
Systemet är avsett att användas som passersystem för fordons- och/eller gångtrafik. 
Öppning sker med hjälp av fjärrkontroller. 

Beskrivning 
Ett komplett passersystem består av en centralenhet samt ett antal fjärrkontroller. 
Centralenhet MC 1500 för upp till 1500 användare.  (3000 användare med extra minneskort). 
Fjärrkontroll som används N2M 
 
Fjärrkontroller har vid leverans ett unikt nummer och vid programmering av 
fjärrkontrollen i centralenheten får den ett positions-nummer i centralenhetens minne 1–1500. 
Fjärrkontroller kan dels spärras tillfälligt och även ersättas i centralenheten om  
fjärrkontrollen tappas bort. 

Säkerhet  
Systemet baseras på ”rolling code” dvs. Varje gång man trycker på fjärrkontrollens knapp 
skickar den ett nytt identitets-nummer. Vilket nästa identitets-nummer kommer att bli vet 
bara fjärrkontrollen och centralenheten. Detta system utesluter möjligheten att ”spela in” 
radiomeddelandet från en fjärrkontroll och spela upp det igen för centralenheten i syfte  
att passera otillåtet.    

Anti pass back 
Centralenheten kan hantera anti pass back vilket betyder att den håller reda på var  
användaren befinner sig. Befinner han sig på utsidan kan han bara köra in. 
Om hen befinner sig på insidan kan han bara köra ut. 
Anti pass back är till för att hindra otillåten in eller ut passage. 
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Programmering 
Logga in i centralenheten 
För att kunna programmera centralenheten måste man först ”logga in” i programmeringsläge. 

När enheten är i programmeringsläge öppnar inte portar/bommar/dörrar, 

tänk på det så att det inte blir ”trafikkaos”. 

GÖR SÅ HÄR SÅ HÄNDER DETTA Kommentar 

1. Intro  

Teckenfönstret visar: 

SEKRETESSKOD 

Enheten väntar på att du 
skall ange sekretesskod 

2. Intro  
Sekretesskod 4 siffror 

Teckenfönstret visar: 
HUVUDMENY 

Centralenheten är i 
programmeringsläge  
(du är inloggad) 

Om du anger fel sekretesskod visar teckenfönstret ERROR och du får börja om från punkt 2. 

Sektretesskoden är 0000 vid leverans. 

Logga ut ur centralenheten 
När centralenheten är i programmeringsläge gör du följande för att logga ut. 

GÖR SÅ HÄR SÅ HÄNDER DETTA Kommentar 

1. 
Esc  

tills teckenfönstret visar: 

REDO 

 Centralenheten är i 
driftläge och systemet 
fungerar som vanligt. 
Om någon använder en 
fjärrkontroll så visas det i 
teckenfönstret 

Om du lämnar centralenheten i programmeringsläge mer än 1,5 minut så loggar enheten ur 

automatiskt och ställer sig i driftläge. 
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Inställning parametrar för anti pass back 
Centralenheten har två parametrar som måste ställas in en gång vid installation 

av centralenheten om dessa parametrar inte ställs in rätt utifrån hur centralenheten 

är inkopplad kommer systemet inte att fungera som det ska. 

GÖR SÅ HÄR SÅ HÄNDER DETTA Kommentar 

1. Logga in i centralenheten Teckenfönstret visar: 
HUVUDMENY 

Centralenheten är i 
programmeringsläge  
(du är inloggad) 

2. Intro  

Teckenfönstret visar: 
KONFIGURERA 
DETEKTORER 

Inställningsmeny för 
fordonsdetektorer 

3. Intro  

Teckenfönstret visar: 
INFARTSDETEKTOR 

 

4. Intro  

Teckenfönstret visar 
status för detektorn: 
AKTIVERAD eller  

EJ AKTIVERAD 

AKTIVARAD = används 
 
EJ AKTIVERAD = 
används inte 

5. Om du vill ändra status för 
detektorn: 

Intro  

Teckenfönstret visar: 

OK i en sekund därefter 

 
KONFIGURERA 
DETEKTORER 

Status för detektorn är 
ändrat. 

6. Om du vill avbryta: 

Esc  

Teckenfönstret visar: 
INFARTSDETEKTOR 

Status för detektorn är 
oförändrat. 

 
Samma procedur gäller för utfartsdetektorn 

tryck   vid punkt 2 för att ställa in/kontrollera status för utfartsdetektorn. 
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Programmering av fjärrkontroller 
GÖR SÅ HÄR SÅ HÄNDER DETTA Kommentar 

1. Logga in i centralenheten Teckenfönstret visar: 
HUVUDMENY 

Centralenheten är i 
programmeringsläge  
(du är inloggad) 

2. Intro  

Teckenfönstret visar: 
REGISTRERA KOD 

 

3. Intro  

Teckenfönstret visar: 
TRYCK PA 
FJÄRRKONTROLL 

Du kan avbryta med: 

Esc  

4. Tryck på en av 
fjärrkontrollens knappar 
för att läsa in 
fjärrkontrollens nummer. 

Teckenfönstret visar  

(i tre sekunder): 
 

POS    KOD        STA 

X        YYYYY      A 

Fjärrkontrollen 
programmerad på första 
lediga minnesposition i 
centralenheten. 

Om du han läsa på 
teckenfönstret visades 
där vilken 
minnesposition (POS) 
fjärrkontrollen fick samt 
fjärrkontrollens unika 
nummer (KOD). 

STA = status = A = aktiv. 

5.  Teckenfönstret visar: 
TRYCK PA 
FJÄRRKONTROLL 

Centralenheten är redo 
för att läsa in nästa 
fjärrkontroll. När alla 
fjärrkontroller är inlästa: 

Esc  

Ev. felmeddelanden:  

 KOD FINNS REDAN = Fjärrkontrollen är redan inprogrammerad. 
 

OBS! Det är ingen idé att försöka skriva ner minnespositionerna fjärrkontrollerna 
får när du programmerar dom. När programmeringen är klar och du har loggat ut  
testar du alla fjärrkontroller du har programmerat och märker dessa med  
minnespositionen som kommer upp på teckenfönstret när du använder fjärrkontrollen. 
 
Det är inte heller någon större finess med att notera fjärrkontrollnumret eftersom det 
oftast är långt och svårt att hantera. Vår rekommendation är att identifiera användaren och 
fjärrkontrollen med minnespositionen i centralenheten. 
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Radering av fjärrkontroll 
Procedur för att radera en programmerad fjärrkontroll från en position 

i centralenhetens minne. Du kan radera en fjärrkontroll på tre olika sätt: 

1. Knappa in fjärrkontrollens nummer. 

2. Trycka på fjärrkontrollens knapp. 

3. Leta upp fjärrkontrollens minnesposition och radera fjärrkontrollen. 

Denna procedur beskriver det tredje sättet. 

GÖR SÅ HÄR SÅ HÄNDER DETTA Kommentar 

1. Logga in i 
centralenheten 

Teckenfönstret visar: 
HUVUDMENY 

Centralenheten är i 
programmeringsläge  
(du är inloggad) 

2. Intro  

Teckenfönstret visar: 
RADERA KOD 

 

3. Intro  

Teckenfönstret visar 
minnesposition 1: 
POS     KOD        STA 
1          XXXXX        A 

Nu kan du bläddra i listan: 

Nästa position: 

  
Föregående position: 

  
 

Eller för att välja en position 
direkt: 

*  
Och därefter skriva in 
positionen och: 

Intro  

4. För att radera 
fjärrkontrollen på 
position som visas: 

C  
(Detta går inte att 
ångra) 

Teckenfönstret visar: 
POS     KOD        STA 
X         LEDIG        A 

 

Avbryt kommandot med:  

Esc  
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Spärra fjärrkontroll 
Procedur för att tillfälligt spärra en programmerad fjärrkontroll i centralenheten. 

Fjärrkontrollnumret finns kvar i centralenhetens minne men fjärrkontrollen fungerar 

inte när den är spärrad. 

Du kan spärra en fjärrkontroll på tre olika sätt: 

1. Knappa in fjärrkontrollens nummer. 

2. Trycka på fjärrkontrollens knapp. 

3. Leta upp fjärrkontrollens minnesposition och spärra fjärrkontrollen. 

Denna procedur beskriver det tredje sättet. 

GÖR SÅ HÄR SÅ HÄNDER DETTA Kommentar 

1. Logga in i 
centralenheten 

Teckenfönstret visar: 
HUVUDMENY 

Centralenheten är i 
programmeringsläge  
(du är inloggad) 

2. Intro  
Teckenfönstret visar: 
AKTIVERA/ 
DEAKTIVERA KOD 

 

3. Intro  

Teckenfönstret visar 
minnesposition 1: 
POS     KOD        STA 
1          XXXXX        A 

Nu kan du bläddra i listan: 

Nästa position: 

  
Föregående position: 

  
 

Eller för att välja en position 
direkt: 

*  
Och därefter skriva in 
positionen och: 

Intro  

4. För att spärra/släppa 
fjärrkontrollen på 
position som visas: 

Intro  

Teckenfönstret visar: 
POS     KOD        STA 
X         YYYYYY    S 

Status (STA) ändras varje 

gång du trycker Intro . 
 

A = Aktiv (ej spärrad) 

S = Spärrad 

Avbryt kommandot med:  

Esc  
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Rekommendationer  
På följande sidor hittar du våra rekommendationer för problemfri användning av systemet 

Vid installation av systemet 
1. Skriv upp användare i en lista numrerad från 1 till det antal användare som ska ha 

fjärrkontroller. 
 
2.  Samla ihop fjärrkontrollerna, öppna batteriluckorna och lägg i batterier. Testa gärna att 

lysdioden tänds när ni trycker på knappen. Lägg fjärrkontrollerna i rad på bordet. 
 

3. Programmera alla fjärrkontroller i centralenheten, se sid 6. 
 

4. Testa alla fjärrkontroller i driftläge och märk varje fjärrkontroll med positions-nummer (POS) 
som visas på teckenfönstret när fjärrkontrollen används. Se sid 6. 
 

5. Vid utlämning av fjärrkontrollerna noterar ni det på användarlistan. 
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Ersättning av tappad fjärrkontroll 
Om användaren har tappat sin fjärrkontroll eller om fjärrkontrollen har gått sönder. 
Gör så här: 
 

1. Radera den gamla fjärrkontrollen i centralenheten.  
Se sid 7 
 

2. Programmera den nya fjärrkontrollen i centralenheten. 
Se sid 6 

 
Finessen är att vid programmering läses fjärrkontrollen in på första lediga minnesposition 
med början på position 1. Så om ni gör på detta sätt med en fjärrkontroll i taget så läggs den 
nya fjärrkontrollen in på samma minnesposition som den gamla och användaren behåller 
sitt positions-nummer som står i användarlistan. 

Spärr av fjärrkontroll 
Om användaren tillfälligt inte ska ha tillträde. 
Gör så här: 
 

1. Spärra fjärrkontrollen i centralenheten. Se sid 8. 
2. Notera i användarlistan att användaren är spärrad. 
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Användarlista (förslag) 
Användarlista MUTANcode     

        

POS Användare Utlämnad Spärrad 

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       



 

 

 
 

Teknisk Data MC 1500  
  

Radiofrekvens: 433,05 – 434,79 MHz 
Kanalseparation: > 25 kHz 

Godkännande: Godkänd för användning i 
Sverige av 
Post & Telestyrelsen.  
Nummer:  Ue 960171. 
Godkänd enligt kraven i  
I-ETS 300 220 Oktober 
1993 

Antal kanaler: 2 st. 
Matningsspänning: 230 VAC 

Kapsling: Plast, IP 54 
Yttermått (H x B x D): 170 x 108 x 60 mm 

Antennlängd: 160 mm 
Vikt: 600 g 

Temperaturområde: -20  till +55 oC 
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