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Galaxy G2 FAQ 

Let Op!! Sommige instellingen hebben te maken met regelgeving. Controleer daarom of het 
aanpassen van een instelling niet in strijd is met de regels waar uw installatie aan moet voldoen. 

Om te verbinden met Access Lite 
1. 56.1.2 Telefoon Nummer moet overeenkomen met het Telefoon Nummer PAC in Access. Deze mag 
leeg zijn.  
2. 56.1.3 Klant Nummer moet overeenkomen met de Account Nummer in Access. Deze mag leeg zijn. 
3. 56.1.12.4 Downloader ID moet overeenkomen met de Downloader ID in Access. Deze is zowel op de 
centrale als in Access standaard ingevuld op 99999999. 
4. 56.7.12 Systeem ID moet overeenkomen met de Systeem ID in Access. Deze moet  ingevuld zijn. 
 
Opmerking:  Let op dat je rekening houdt met de instellingen in 56.1.12.1 Toegang Niveau en 56.1.12.2 
Toegang Mode. Om altijd en direct te kunnen verbinden programmeer deze opties als 0=Volledig 
(56.1.12.1) en 1=Direct Toegang (56.1.12.2) 

SMS Instellen 
Het SMS Centrum nummer voor de Modem/Kiezer (56.1.17.2) is 0653141414. 
Het SMS Centrum nummer voor de GSM (56.5.17.2) is afhankelijk van de provider. Deze moet in 
internationaal formaat worden ingevoerd, waarbij de + niet hoeft worden ingegeven. Dus voor 
bijvoorbeeld KPN wordt 31653131313 ingevoerd. 

Testmelding 
De tijd van de testmelding is niet apart in te stellen. De eerste testmelding wordt verstuurd na de helft van 
de Testmelding Interval wanneer deze wordt ingesteld of na de helft van de Testmelding Interval na een 
power up. Als de Testmelding Interval op 24 uur staat zal de eerste testmelding 12 uur na het 
programmeren van de Interval plaatsvinden. 

IRX800GY PIR reageert niet of blijft in sabotage st aan 
De pir heeft na sabotage een testmode van 3 minuten (tot maximaal 10 minuten), 
in deze testmode zendt de pir NIET! Ook de sabotage herstel niet. 
Na de testmode zal de pir weer meldingen versturen en zal de status van de zone gewijzigd worden 
zodra een detectie gedaan wordt. 

Paniekknop op keyfob werkt niet 
51.13.1 Snelknoppen Mode moet op 2 Aan+Keyfob PA staan 

Alarm/Sabotage Meldingen blijven terugkomen 
De status van de melding moet herstelt zijn voordat de melding kan worden bevestigd. Voor het 
bevestigen toets een geldige code gevolgd door A, B of ent . Vervolgens toets de A toets om de 
meldingen te bekijken (Elke melding moet bekeken worden) en bevestig de meldingen met ent. 
Bij een Communicatiefout moet eerst een melding correct zijn verstuurd voordat de melding gereset kan 
worden. 

Bannertekst blijft zichtbaar bij ingeschakeld syste em 
51.12.3 Bannertekst zichtbaar op 0=Uit zetten. 

Paneel naar standaardwaarden 
Het laden van de standaardwaarden kan niet meer hardwarematig. Dit wordt nu gedaan in menu 51.17.2 

Kan niet uitschakelen op bediendeel tijdens inloopt ijd 
51.55.3 Bediendeel Restrictie staat ingeschakeld. Programmeer 0=Uit 
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Gebruik “gewone” Domonial detectoren (geen GY versi e) 
Deze melders sturen elke 2 uur een supervisie melding. Hierdoor kan je een supervisie fout krijgen. Zet 
de supervisie voor deze melders uit in 52.*.5.3 of zet de supervisietijd langer in 51.50.2 
De melders sturen géén sluit melding. Programmeer 52.*.5.4 Auto Reset op 1=Ingeschakeld. 
* = zone nummer 

Gebruik TCM800HF paniekknop 
1. Leer het serienummer in bij de gebruiker keyfob 42.1.#.5 
2. Noteer het serienummer en verwijder het serienummer met de B toets 
3. Programmeer een zone met de functie Paniek of PA Stil 52.*.1 
4. Voer het genoteerde Serienummer in in 52.*.5.1 
5. Zet het Loopnummer op Loop 1 in 52.*.5.2 
6. Schakel de Supervisie uit in 52.*.5.3 
7. Zet de Auto Reset aan in 52.*.5.4 
# = gebruiker nummer 
* = zone nummer 

Alarm gaat niet af na het binnenlopen en activeren van een Inbraak zone 
Parameter 51.24.2 Afwijken Inlooproute staat Aan.  

Uitgang 1002 geeft “Geblokkeerd” aan 
Uitgang 1002 staat geprogrammeerd als luidspreker uitgang. Voor het gebruik als open collector uitgang 
programmeer menu 51.15 Speaker Mode op 0=Open Collector Uitgang. 

Uitlooptijd wordt niet beëindigd door Laatste Deur 
Standaard werkt de zone Laatste Deur als een In/Uitgang zone. De uitlooptijd zal volledig verlopen 
voordat de centrale inschakelt. Programmeer 51.04 Uitgangstijd op 0 seconden om de uitlooptijd te 
beëindigen met de Laatste Deur zone. De uitlooptijd wordt hiermee oneindig. 

Uitlooptijd gaat oneindig door 
1) De uitgangstijd (menu 51.04) staat geprogrammeerd op 0 seconden. Open en sluit een zone met 

Laatste functie of programmeer een uitgangstijd. 
2) Parameter 51.08 Puls Aan Opties staat niet op 0 geprogrammeerd. De centrale verwacht een 

inschakeling met een Puls Aan zone. Programmeer 0=Uit. 

Alle meldingen worden verstuurd via SMS 
1) 56.1.17.1.1.2 Melding Type staat geprogrammeerd op 4=Alle Meldingen 
2) 56.1.17.5 UCP Opties staat geprogrammeerd op 3=SMS Bericht of heeft op deze instelling 

gestaan. Programmeer 1=Bel Ingang en configureer d.m.v. menu 51.17.1 Configureer. 

Een alarm door tijdsoverschrijding wordt niet metee n doorgemeld 
1) 51.26 Verleng Inlooptijd staat aan. Hiermee wordt een timeout alarm met 30sec verlengd.  
2) 56.7.01 Herstel Vertraging staat ingesteld. De doormelding wordt vertraagd met de 

geprogrammeerde tijd. Programmeer 00sec voor een directe doormelding. 

Rookmelders worden niet gereset via Geschakeld DC u itgang 
De G2 centrale kan niet inschakelen met een geopende Brand zone. Hierdoor zal de Geschakeld DC 
uitgang niet geactiveerd worden en zullen de sokkels van de rookmelders niet gereset worden. Gebruik 
autoreset sokkels of gebruik een drukknop om tijdelijk de spanning van de sokkels te verbreken. 
Vanaf V1.4 wordt de Geschakeld DC uitgang wel geactiveerd. 
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