VAKA Passersystem
Driftsättning & Snabbstart
(Vaka Ver.3)
Se även Vaka Installationsmanual på hemsidan.

20023-04

Se www.axema.se för de senaste manualerna.

Gratulerar till ditt val av VAKA 10, ett modernt nätverksbaserat
passersystem med integrerad web-mjukvara.

Denna snabbguide är tänkt som en introduktion så att du snabbt kan
driftsätta och provköra första dörren i ett system.

Utöver grundfunktionerna erbjuder VAKA ”Plug-In” moduler som gör att systemet hanterar
ytterligare funktionalitet. Till exempel så ger en C10 modul, som monteras i B26/B27
dörrcentralen, möjlighet att använda A66/A56 läsarterminalen som porttelefon.
Per 2015-12-08 finns följande moduler tillgängliga:
Art. Nr
2-3100
2-3110
2-3120
2-3150
2-3170
2-3180
2-3300

Tilläggsmoduler
C10 Porttelefoni IP Master
C11 Porttelefoni Slav
C12 Ljudmodul larmförvarning
C15 Motorlås (Safetron)
C17 Relämodul
C18 Radioläsare
C30 Minnesexpansion 4 000 pers.

VAKA version (eller senare)
2.x
2.x
3.x
1.x
2.x
3.x
3.x

Mer information finns i respektive moduls manual.

Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar och
marknadsför innovativa och användarvänliga lösningar inom passerkontroll och porttelefoni
för kunder med höga krav på säkerhet, funktion och kvalitet. Utmärkande för produkterna är
dess funktionalitet, användarvänlighet, kvalitet och design.
Försäljning och installation utförs av lås-, larm-, el- och säkerhetsinstallatörer.
Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2015
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*VAKA Prestanda:

Tekniska Data:

10 Dörrar

Centraler:

1000 personer

Strömförsörjning: PoE+/12-35VAC/10-40VDC

4000 personer med C30-modul

Strömförbrukning vid 24V: 65 mA (vila)

20 Tidscheman

Max last över reläkontakter: 1 A 30V DC

40 Behörighetsgrupper

Mått: 180x280x60 (HxBxD)

6 Larmområden

Terminaler: A63/A66
EM

45 mA (vila)

Mifare

50 mA (vila)

EM + Mifare

60 mA (vila)

* Med B60 central ökas prestanda till 50 dörrar, 80000 personer, 2000 tidscheman, 4000
behörighetgrupper, 600 larmområden samt ytterligare funktioner.
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VAKA Systembeskrivning
Programmering av Vaka sker genom att man med en dators webbläsare surfar till dörrcentralen och
mjukvaran för administration laddas ned till datorn.

Strömförsörjning:
Central strömförsörjning PoE+ (eller High PoE) standarden innebär att hela dörrmiljön (inkl. el-lås mm.)
strömförsörjs via Ethernet kabeln, en standard UTP Kat5e eller Kat6 upp till 100 m.
Lokal strömförsörjning av respektive dörrmiljö, med lokalt placerad transformator/batteribackup.
I detta fall (samt nedanstående) kan dörrcentralen kopplas till valfri standard switch i nätverket.

Förberedelser inför installationen
Fabriksinställd IP adress styrs av inställd nod adress enligt följande:
Nod adress 01 =

IP adress: 10.0.0.201
Nätmask: 255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.1
Nod adress 02 blir IP adress 10.0.0.202 osv.
De fabriksinställda IP adresserna kan användas om Vaka utgör ett eget nätverk. IP-adressen kan dock
vanligen inte användas i ett befintligt nätverk så under driftsättningen byter man ut dessa mot fastställda IP
inställningar i samråd med kunden.
Administrationsdator, rekommenderad prestanda: ”Modern” Windows/Mac/Linux dator med Internet
Explorer 8/9, Mozilla eller Firefox. Minst Java 7 skall vara aktiverad i webbläsaren.
(Kan hämtas på: http://www.java.com/sv/download/)
Säkerställ att IT ansvarig hos beställare/slutkund medverkar när IP inställningar fastställs.
Eftersom Vaka installeras och verkar i nätverksmiljö är det viktigt att de som projekterar och installerar
har grundläggande kunskaper kring datanätverk, utöver kunnandet i säkerhetsfrågor.
Portar: TCP 80 mellan PC och anslutningspunkt, TCP 3800 mellan centraler och TCP 4000 talström (C10-C11).
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Installation Dörrcentraler
CPU kort B16/B17/B26/B27
CPU kortet i dörrcentralen är uppbyggt med integrerad webplattform, Java baserad mjukvara, display,
adressomkopplare samt ett enkelt tangentbord för programmering och kontroll.
Vidare finns en integrerad 2 ports nätverksswitch varav den ena (TCP/IP-1) har PoE+ stöd enligt IEEE 802.3at
standard. Använd PoE+ at = 25w, ej PoE af = 15w.
Dessutom har B26 2 st. platser för tilläggsmoduler för extra funktioner (på bilden är den ena modulplatsen
bestyckad med en C15 motorlås modul som ersätter styrboxen till ett Safetron motorlås).
All programmerad information, dvs. databasen, lagras i ett internminne, och när ett system innehåller flera
dörrar så finns en komplett databas i samtliga dörrcentraler.
Databasen speglas automatiskt mellan dörrcentraler i ett system. De 5 000 senaste händelserna sparas i
anslutningspunkten, dvs. den central som man normalt ansluter till, samt i den PC som används.
Centraler som är ”offline” från systemets anslutningspunkt lagrar tillfälligt sina händelser tills nätverket
återställs.

O.B.S. Lämna minst 40 mm i överkant till tak eller kabelkanaler.
Om CPU kortet skulle behöva bytas ut lossas 2 st. skruvar varefter hela kortet skjuts uppåt.

Dörrcentralen monteras vanligen i närheten av dörren så att man enkelt kan ansluta till läsare, el-lås och
andra funktioner kring dörren. Avstånd till läsaren/läsarna kan, beroende på kablage, vara upp till 200 m.
Samtliga dörrcentraler kan även strömförsörjas på traditionellt sätt med extern transformator/
batteribackup (12-35VAC/10-40VDC) som då ansluts direkt på plint.
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Inkopplingsanvisning Terminaler.
Se även aktuell manual ”Inkopplingsanvisning” som medföljer varje produkt.

A66

Kabel
1 x 4 x 0,5
Cat 5/6

A63

Längd vid 24 V
150 m
200 m

Max ext. last
200 mA
200 mA

OBS. Använd separat kabel för styrning av elektrisk lås etc.
Exempel på hur UTP Kat 5 skall kopplas:

OBS !
Kabel mellan central B16/26 och terminal A63/66 max 10 m.
Kabel mellan central B17/27 och terminal A53/56 max 10 m.

Max extern strömförbrukning vid terminal 250mA.
Tekniska Data:
Strömförsörjning: från dörrcentral
Strömförbrukning vid 24V:
A63/A66: max: 60mA (vila)
A42:
35mA (vila)
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Driftsättning av VAKA – utan internetuppkoppling
När den fysiska installationen är klar med en eller flera dörrcentraler kopplade till ett nätverk är det dags att
driftsätta VAKA med hjälp av datorns webbläsare.
Observera att driftsättningsdatorn måste ha minst Java version 7 aktiverad i webbläsaren.
Denna hämtas på: http://www.java.com/sv/download/
Det kan därför vara nödvändigt att besöka internet innan man ger sig iväg för att driftsätta.
Gäller Windows 7 och senare, för tidigare Windows versioner se appendix).
1. Anslut datorn till dörrcentralens nätverksswitch.
För att din dator och dörrcentralen ska kunna kommunicera med varandra krävs att de har en IPinställning som möjliggör detta. Det enklaste är att du ställer in en fast IP-adress i din dator:
2. Via Startmenyn, Kontrollpanelen och Nätverk och Internet, öppna Nätverks- och delningscenter.
3. Klicka på Ändra inställningar för nätverkskort.
4. Dubbelklicka på Anslutning till lokalt nätverk.
5. Markera Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
6. Klicka på Egenskaper.
7. Ställ in en fast IP-adress enligt bilden.
8. Klicka på OK.
9. Klicka på OK för att spara ändringarna.
Nu samverkar datorn med VAKA-centralen och du kan gå vidare med driftsättningen.
Fast IP adress på datorns nätverkskort.
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Starta VAKA programvaran
För att starta VAKA-programvaran:
1. Starta en webbläsare och skriv in aktuell IP-adress. Vänta tills VAKA inloggning visas.
2. Skriv admin i fältet Användarnamn.
3. Skriv password i fältet Lösenord.
Denna första inloggning skapar ett installatörskonto.
4. Klicka på flaggan för att välja språk.
5. Ange uppgifter om namn på system och dörrcentral.
6. Ange ett nytt användarnamn och ett nytt lösenord för installatörskontot. Kom ihåg att notera dessa!
7. Fyll i registreringsuppgifter.
8. Markera Installera.
9. Klicka på Start.
VAKA-programmet öppnas.

OBS! Nästa gång du loggar in som installatör ska du använda det nya användarnamnet och
lösenordet. Om samma inloggningsuppgifter (admin, password) används igen skapas ett
administratörskonto. Du blir då uppmanad att fylla i slutkundens registreringsuppgifter.

Notera att endast en användare kan vara inloggad i systemet i taget.

OBS! Undvik att använda sk. minidatorer med liten 10” skärm då kan man ibland inte komma åt
”nästarutan” vid registrering (du kan prova att trycka ”tab” tangenten 3 gånger & enter).
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VAKA Programfönster
Huvudmeny

Vald meny

Innehåll för vald meny

Visar inloggad (installatör)

I huvudmenyn upptill visas menyikoner för de funktioner som finns i systemet. Under den visas innehållet i
den meny som väljs i huvudmenyn.
Vissa grundinställningar är redan klara i VAKA för att du snabbt ska kunna komma igång och testa systemet:




Tidschema: Alltid (kl 00:00–24:00 alla dagar)
Behörighetsgrupp: Full behörighet (behörig enligt Tidschema Alltid)
Dörrar: Säkerhetsnivå Kort enligt Tidschema Alltid samt 10 sek öppningstid.

För en enkel test av dörrfunktioner etc. kan du lägga till en ny person och knyta denna till behörighetsgruppen Full behörighet. Sedan är det klart att testa läsare, lås, o.s.v.
För användarspecifik programmering, se VAKA – Användarmanual. Du hittar den på
www.axema.se/support.
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Personer
Personer: Här skapas de personer som skall ha tillträde till systemets dörrar. Varje person
tilldelas en ”Bricka” med ett unikt ID nr. samt en 4-siffrig PIN-kod och behörighet. Under
fliken Giltighetstid kan man också ange när personens bricka skall börja fungera samt om
den automatiskt skall upphöra att fungera i framtiden.
Det finns även två lägen av hantering av brickor, Privat hantering resp. Fast pin.
Se Inställningar - Kort/Kod.

1. Klicka på Lägg till och markera Person, samt namnge personen, max 32 tecken.
2. Ange ID kod för den beröringsfria brickan. PIN-kod väljs av användaren vid första
passagen (privat hantering). Du kan också visa brickan för en läsare och gå in på
händelser, högerklicka på raden okänt kort, skapa person…
3. På Behörighetsgrupper, klicka på Lägg till… och välj Behörighetsgrupp. Bekräfta genom att
klicka på Spara. En person kan tillhöra max 5 behörighetsgrupper.
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Behörighetsgrupper: (Max 40 st.)
Fliken Allmänt

Nedanstående exempel visar en ny Behörighetsgrupp ”Personal” där vi använder schema
”Vardag” för att ge behörighet under givna tider. I exemplet är Gruppkod grå-markerat,
vilket innebär att ”Personlig kod” är aktiverat. Se Inställningar, Kort/Kod, flik Personlig kod.
Det går inte att ha både Gruppkod och Personlig kod aktiverat samtidigt.

1. Klicka på Lägg till
2. Markera Namn: samt namnge behörighetsgruppen.
3. Välj vilket Tidschema som skall användas till gruppen.
4. Man bockar sedan i de dörrar samt tidgrupper som skall gälla.
5. Spara. Klart!
Gruppkod: En 4-siffrig kod som användas för att passera en låst dörr. Dörrens säkerhetsnivå

måste tillåta gruppkod den tidpunkt som koden används.
VAKA hanterar 40 gruppkoder (en per behörighetsgrupp).
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Flik Privilegier och funktioner (Behörighetsgrupper)
Privilegier:
Lokalansvarig:

Ger möjlighet att styra vissa funktioner från terminal vid dörren. Måste aktivera
”Tillåt lokalansvarig styra dörren” under Dörrar, fliken Avancerat.

Larmstyrning:

Möjlighet att ställa in behörighetsnivå för larm.

Hjälpmedel:
Förlängd olåst tid:

Ger en förlängd olåst tid för personer i behörighetsgruppen.
Tiden ställs in under Dörrar fliken Hjälpmedel.

Aktivera tal:

Aktiverar talande meddelanden vid dörren.
Läsarnas inbyggda högtalare kan användas för att instruera användaren om att
t.ex ange personlig kod (PIN) om säkerhetsnivån kräver detta.

Aktivera dörrautomatik: Aktiverar dörrautomatik vid dörrar. Ställs in under Dörrar fliken Anslutningar
- Aux-relä. Fördröjning dörrautomatik ställs in under Dörrar fliken Hjälpmedel.
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Tidscheman: Max 20 st.
Normalt Tidsschema:

Tidsscheman används för att styra behörighetsgrupper, säkerhetsnivåer till dörr eller för att
definiera när ett larmområde skall vara aktiverat. Normalt ingår flera tidsgrupper i ett
schema, och varje tidsgrupp styr en funktion.
Nedanstående exempel visar ett schema typiskt för att styra en dörr, där du kommer att se
hur varje tidsgrupp styr olika säkerhetsnivåer på dörren.
Högerklicka på tidsfältet för att lägga till ny tidsperiod.

Skapa nytt Tidschema,
1. Klicka på Lägg till, välj Normalt tidschema, Nästa.
2. Skriv in namn, t.ex. Vardag, Nästa.
3. Skriv in namn på tidsgrupp 1, t.ex ”Kontorstid (5-18)” Slutför. Skriver man in tiden i namnet är det lättare
då man ser detta när man senare väljer tidschema på andra ställen.
4. Nu visas ett tomt tidschema, högerklicka i fältet och välj Ny tidsperiod Kontorstid.
5. Välj sedan tiden start/stopp och dagar, Spara. Spara även i nästa meny.
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Programmering Dörrar
Denna beskrivning av dörregenskaper visar B26/B27 dörrcentral, som har många funktioner.
Övriga centraler har färre inställningar. Notera även att fliken Anslutningar och PoE endast visas i
installatörsläge.
Välj Dörrar på huvudmenyn. Du ser här en bild på dina installerade dörrar. Dörrikonen fungerar som en
dörrkontroll i realtid och beroende på installerad utrustning visas aktuell status för respektive dörr.
Dubbelklicka på dörren du vill editera och du får upp vald dörr i programfönstret.

Flik Allmänt (Dörrar)
Fliken Allmänt består av tre fält, Dörröppning, Tidschema och Säkerhetsnivåer.
Dörröppning anger du hur lång tid låset skall ställas olåst vid giltig passage (1 sek. – 30 min.)
Varningsljud inträder efter Tid olåst och öppentid, efter inställd tid hörs ett varningsljud i läsaren. Efter
varningstid startar dörrlarm samtidigt som varningsreläet i B26 drar. Detta kräver att dörrkontakt är
inkopplad och aktiv.
På Tidschema väljs ett schema som du vill styra dörren med.
Välj sedan säkerhetsnivå som skall gälla på olika tidsgrupper,
t ex. Kort vid Dagtid och, Kort + Pin under Övrig tid.
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Appendix
Ändra IP-adress på dator (för direkt åtkomst till Dörrcentral)

Start / Kontrollpanelen
XP
Nätverk & Internetinställningar / Nätverksanslutningar
Vista
Nätverk & delningscenter / Hantera nätverksanslutningar
Win7 / Win8
Nätverk & delningscenter / Ändra inställningar för nätverkskort
Högerklicka på aktuellt nätverkskort och välj konfigurera alternativt Egenskaper.
Markera Internet Protocol v4 och välj Egenskaper.
O Erhåll en IP-adress automatiskt.
IP-adress tilldelas från DHCP-server på nätverket.
O Använd följande IP-adress: (markera detta val)
Ange adress manuellt till:
IP-adress:
10.0.0.200
Nätmask:
255.255.255.0
Standard-gateway: 10.0.0.1
Denna inställning kommer åt centralen (Nod1) med standardinställningarna.
Pinga dörrcentralens IP-adress. Om du upplever problem med att få kontakt med

dörrcentralen kan man pinga denna för att kontrollera att den svarar. Klicka Start
på datorn. På Sök bland program och filer, skriv in cmd och tryck enter. Du får nu
upp kommandotolken i ett nytt fönster. Skriv ping 10.0.0.201 och tryck enter. Du
skall nu se att dörrcentralen skickar 4 svar. Om inte så prova att starta om
nätverket genom att koppla ur och tillbaka nätverkskabeln. Hjälper inte detta så
kontrollera inställningarna och prova även att starta om dator/dörrcentral.
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