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HSYCO/ALARMS  
MANAGER INSTALLATION -  
HWG-ARES REMOTE 

    2.10. HSYCO/ALARMS MANAGER - INSTALLATION – HWG-ARES REMOTE 

HWg-ARES Remote er sensor kontrolenheder til indsamling af digital 

og analog data. I modætning til de de fleste sensor kontrolenheder 

er de ikke tilsluttet et netværk der gør dem synlige for Alarms 

Manager. Alligevel optræder de i Alarms Manager på samme måde 

som de netværks tilsluttede enheder. Hvordan? Læs mere om dette i 

denne indstallationsvejledning. 

http://www.mobbis.com/
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Beskrivelse af HWg-Ares 

HWg-Ares er GSM baserede enheder til fjernovervågning og alarmering i miljøer uden traditio-

nelt netværk, eller i situationer hvor netværk ikke ønskes benyttet (Alarmering, selv hvis netvær-

ket går ned). 
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Ovenstående tegning viser nogle af de typer af målinger, HWg-Ares kan anvendes til. For mere 

detaljeret gennemgang af HWg-Ares, henvises til www.mobbis.com, eller www.hw-group.com.  

Som dansk distributør af produkter fra HWg, har vi leveret mange af disse typer enheder til for-

skellige formål, men indtil videre har enhederne udelukkende været benyttet enkeltstående. 

Denne vejledning beskriver hvordan HWg-Ares kan anvendes som til fjernovervågning i samar-

bejde med Alarms Manager. 

HWg-Ares findes i 2 udgaver. Begge udgavers ydre er identiske. Begge har indbygget GSM 

modul og plads til SIM kort og begge har 2 digitale indgange som standard. Herudover adskil-

ler de sig på følgende områder: 

HWg-Ares 10 

• Understøttelse for maksimalt 3 analoge sensorer 

HWg-Ares 12 

• Understøttelse af op til 14 analoge sensorer 

• Indbygget backupbatteri så alarmer kan sendes ved strømafbrydelse 

• Mulighed for tilslutning af boks med relæ udgange 

På begge enheder kan de analoge indgange med tilbehør anvendes som digitale indgange, 

dog kan det maksimale antal understøttede sensorer ikke overskrides. 

Hvordan benyttes HWg-Ares sammen med Alarms Manager? 

I en konventionel Alarms Manager installation, vil sensor kontrolenheder være tilsluttet virksom-

hedens lokalnet, eller være direkte tilsluttet via én eller anden bus teknologi (Modbus/BacNet 

osv.). I sådanne installationer, er Alarms Manager konstant i kontakt med enhederne og kan 

derfor opdatere datapunkter i realtid. På fjernt liggende steder uden adgang fra lokalnettet, 

ville man selvfølgelig kunne etablere en fast forbindelse via mobilnettet, men det ville betyde 

at der skulle installeres ekstra udstyr til at varetage forbindelsen og dermed forøge omkostnin-

gerne. Desuden ville det kræve mere af mobilnettet, idet datafrekvenserne typisk er svagere 

og mere sårbare end samtaler (inkl. SMS) frekvenserne. HWg-Ares har faktisk mulighed for at 

benytte datanettet, men vores holdninger er at det er langt mere driftsstabilt og meget billi-

gere at benytte SMS og det er almindeligt kendt at SMS kan benyttes i områder med langt sva-

gere signal end mobildata. 

Set fra HWg-Ares 

HWg-Ares indstilles til at sende aktuelle data fra valgte sensorer med et valgfrit interval. Jo kor-

tere interval, jo mere tidstro vil data der vises i Alarms Manager være. De faste intervaller kan 

indstilles valgfri fra 1 sekund og frem til ét eller flere døgn afhængig af behov. Husk dog på om-

kostningerne til SMS beskeder hvis der benyttes meget korte intervaller. 

 

http://www.mobbis.com/
http://www.hw-group.com/
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Set fra Alarms Manager 

Alarms Manager modtager data med fast interval fra HWg-Ares med kodede SMS beskeder 

der indeholder sensor data. Disse SMS beskeder dechifreres af Alarms Manager og sensor data 

konverteres til Alarms Manager datapunkter af samme type, som netværksbaserede enheder 

afleverer.  

NB: NÅR DER ANGIVES GRÆNSEVÆRDIER OG ALARMKRITERIER FOR EN SEN-

SOR I HWG-ARES, VIL ALARMER FRA SENSOREN STRAKS BLIVE RAPPORTERET TIL 

VIDERE BEHANDLING I ALARMS MANAGER, OGSÅ UDEN FOR INTERVALLERNE. 

 

NB: ALARMS MANAGER HOLDER ØJE MED OM DE FASTE INTERVALLER OVER-

HOLDES OG KAN ALARMERE HVIS EN SMS PAKKE IKKE MODTAGES TIL TIDEN. 

EN SÅDAN UDEBLIVELSE KAN BETYDE AT HWG-ARES KAN VÆRE UDE AF DRIFT 

Fysisk klargøring for alle udgaver 

Anskaf et SIM kort der kan benyttes til at sende SMS beskeder. Til denne løsning er det ikke nød-

vendigt at anskaffe et SIM kort med data abonnement. Denne løsning benytter udelukkende 

SMS til kommunikation. SIM kort fra mobilselskabet 3, eller SIM kort fra udbydere der benytter 3’s 

netværk kan ikke benyttes. 

Fysisk klargøring 

1. Den medfølgende antenne skrues på enheden 

2. Tilslut alle sensorer. Hvis der er flere sensorer end der er stik på enheden, tilsluttes de le-

verede fordeler bokse 

3. Isæt SIM kort 

4. Tilslut strøm (medfølgende strømforsyning, eller de grønne strømterminaler) 

5. Tilslut USB kabel til HWg-Ares og til en PC.  

KONFIGURATIONSSOFTWARE FINDES PÅ ENHEDEN OG DER ÅBNES AUTOMA-

TISK EN STIFINDER DER VISER EN MAPPE MED EN PROGRAMFIL MED NAVNET 

ARESCONF.EXE 

 

6. Dobbeltklik på filnavnet ”ARESCONF.EXE”, enhedens konfigurationsprogram startes 

Ares konfigurationsprogram 

ARESCONF.EXE er et Windows program, der er integreret i Ares som en del af dens firmware. 

Programmet kan tilgås på 2 niveauer: ”Simple Mode” og ”Advanced Mode” Denne vejledning 

omhandler udelukkende de områder af Ares der skal konfigureres, når Ares anvendes til fjern-

overvågning sammen med Alarms Manager.  
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I DENNE VEJLEDNING BENYTTES UDELUKKENDE ”ADVANCED MODE” 

 

Ares konfigurationsprogrammet starter altid i ”Simple Mode”. På forsiden, ”General”, vises sta-

tus på enheden, inklusiv status på tilsluttede sensorer og GSM status. Check især at der i ”Sta-

tus:” feltet i nederste venstre hjørne står ”Ready”.  
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Som det første kontrolleres om SIM kortet mangler indstillinger som f.eks. PIN kode. Skift derfor 

med det samme til ”Advanced Mode” 

Klargøring af SIM kort 

1. Vælg ”GPRS/Internet” fra menuen 

2. I feltet ”SIM Card PIN:” skrives SIM kortets PIN kode. Hvis kortets PIN kode i forvejen er fjer-

net skal feltet ikke udfyldes. 

 

NB: UD FOR FELTET ”ENABLE GPRS/INTERNET” STÅR EN ADVARSEL:  

WARNING: SMS trafic only available! 

DET ER IKKE NØDVENDIGT AT ÆNDRE DENNE INDSTILLING VED ANVENDELSE 

AF ARES SAMMEN MED ALARMS MANAGER, DA ENHEDEN UDELUKKENDE BE-

NYTTER SMS I DENNE LØSNING. INDSTILLINGEN GÆLDER KUN DATA TRAFIK 

Indstilling af alarm skabeloner 

De SMS’er HWg-Ares sender til Alarms Manager skal have et helt bestemt format for at blive 

opfattet korrekt. HWg-Ares tillader at SMS’er der udsendes fra enheden kan ”programmeres” til 

helt frit indhold. Indholdet bestemmes af såkaldte skabeloner, der frit kan udfyldes. Fra fabrik-

ken er HWg-Ares indstillet til at benytte et antal standard skabeloner til forskellige formål. Hel-

digvis findes der 4 blanke skabeloner til at skrive valgfrit indhold. Det er disse der benyttes til 

kodning af det SMS indhold der skal sendes til Alarms manager. 

Kodningen af en skabelon er enkel. Hver sensor der ønskes at indgå i Alarms Manager angives 

med sensor ID og sensor data. Ved digitale sensorer adskilles ID og data med et lighedstegn 
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(=). Ved analoge sensorer adskilles ID og data med et hashtag (#). De enkelte sensor angivel-

ser adskilles med et semikolon (;).  

ID koden hedder %NAME_<id nummer>%  

Skrives i skabelonen som: %NAME_11499% 

Sensor data hedder %VALUE_<id nummer>% 

Skrives i skabelonen som: %VALUE_11499% 

Hvis vi antager at sensor 11499 er en analog sensor skrives ID og sensor data altså således: 

%NAME_11499%#%VALUE_11499%; 

Heldigvis skriver HWg-Ares enheden i et felt under skabelon angivelse, et eksempel på hvad 

den fandt af ID og data. 

Her ses en kodning for 2 digitale indgange og 3 analoge sensorer: 

%NAME_1%=%VALUE_1%;%NAME_2%=%VALUE_2%;%NAME_11499%#%VALUE_11499%;%NAME_19525%#%VALU

E_19525%;%NAME_44540%#%VALUE_44540% 

 

NB: ID KODERNE KAN FINDES I FANEBLADENE ”INPUT”, OUTPUT” OG ”SEN-

SORS” I KOLONNEN ID 

Klik på ”Save” for at gemme skabelonen. 
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NB: Der er plads til at angive ca. 5 sensorer pr. skabelon. Hvis alle 18 mulige sensorer i en HWg-

Ares 12 ønskes benyttet, må man efter hver 5 angivelser, benytte én af de ledige brugerskabe-

loner. 

Navngivning af sensorer 

I navne feltet til højre for ID feltet, kan man give en sensor et valgfrit navn. Hvis HWg-Ares skulle 

benyttes uden Alarms Manager, ville man her skrive en forståelig betegnelse for en sensor, 

f.eks. ”Hoveddør”, ”Røgalarm” osv. Når HWg-Ares benyttes sammen med Alarms Manager, er 

det langt mere hensigtsmæssigt at benytte helt neutrale sensornavne. Forklarende navne er 

meget nemmere at vedligeholde ét fælles sted og Alarms Manager har jo web adgang. HWg-

Ares skal tilsluttes en PC med USB kabel, hvis et navn senere skal ændres. 

1. Vælg ”Inputs”, Outputs, eller ”Sensors” fra menuen 

2. Giv hver sensor der ønskes benyttet et navn, eller bibehold systemets navn. Giv korte 

navne, f.eks. DIG1, DIG2, ANA1 og ANA2  

 

Angiv grænseværdier for alarmer 

Hvis vi f.eks. indstiller et rapporteringsinterval på en time, kunne vi under normale omstændig-

heder risikere at skulle vente op til en time på en brandalarm. Det er selvfølgelig ikke hensigts-

mæssigt. Hvis vi derimod sætter grænseværdier for hver sensor i HWg-Ares og beder enheden 

om at benytte sensorens udfyldte skabelon fra brugerskabelon listen, vil Ares enheden sende 

en SMS til Alarms Manager med den nu kritiske data information. Alarms Manager håndterer 

derfor de kritiske data iht. vagtskemaer og andre automatiseringer. F.eks. vil Alarms Manager 

automatisk kunne relæstyre den aktuelle, eller en helt anden Ares enhed til at lukke vinduer, 

aktivere et brandslukningsanlæg, eller andet. 
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Digitale sensorer indstilles ved at angive om en alarm skal aktiveres hvis sensoren er ON (1) eller 

OFF (0). Ofte vil f.eks. en bevægelsessensor opfattes i alarmtilstand hvis den er ON. Modsat vil 

en dørkontakt opfattes som i alarmtilstand hvis den er OFF. Husk at sætte kryds i SMS feltet og 

vælg den rigtige skabelon 

Ved analoge sensorer sættes typisk en øvre og nedre grænseværdi f.eks. laveste tilladte tem-

peratur eller fugtprocent og højeste tilladte temperatur eller fugtprocent. I indstillingerne er det 

værd at overveje om man skal indstille hysterese, som er en toleranceværdi, og delay som er 

en forsinkelse af alarmen. Vi anbefaler at man læser mere om disse indstillinger i HWg-Ares ma-

nualen. Husk også her at markere SMS feltet og at vælge den rigtige skabelon. 

 

 

Indstillinger i Alarms Manager 

Der er en indstilling mere der skal foretages på HWg-Ares, men det er hensigtsmæssigt først at 

klargøre Alarms Manager til modtagelse af SMS beskeder fra enhederne inden strømmen af 

SMS beskeder begynder. 

SMS datamodtagelse fra HWg-Ares og andre SMS baserede sensor kontrolenheder, kræver mi-

nimum Alarms Manager version 2.6.0. Versionsnummeret er vist i nederste venstre hjørne af 

Alarms Manager forsiden 

For at kunne klargøre Alarms Manager til at modtage SMS data fra HWg-Ares, skal brugere 

have administrationsrettigheder til Alarms Manager. Der er administrationsadgang hvis man 

kan se værktøjssymbolet i nederste højre hjørne af Alarms Manager forsiden. 
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1. Klik på værktøjssymbolet, vælg ”Remotes” i menuen og klik på + øverst til højre for at 

tilføje en Ares enhed. Følgende vises: 

2. Udfyld ”ID:” med et entydigt navn (navnet benyttes som en del af sensornavnet og kan 

ændres senere). 

3. Skriv mobilnummeret på det SIM kort der er isat den pågældende Ares enhed 

i ”Phone:” 

4. Udfyld ”Timeout:” feltet med et tal der er højere end det interval der bliver angivet i den 

pågældende Ares enheds skabelon. (Skriv f.eks. 31 hvis intervallet i ARES sættes til 30 

minutter) Tallets størrelse kommer an på hvor hurtigt man vil rapporteres om et problem 

med manglende SMS fra HWg-Ares. Ved tallet 31 rapporteres efter 1 minut, hvilket er 

meget lavt 

5. Sørg for at feltet ”Enabled” er markeret 

6. Klik på <Add> knappen for at gemme indstillingen 
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NB: INTERVALLET ER DEN HYPPIGHED HVORMED DATA FRA ARES ENHEDEN BLI-

VER TRANSMITTERET TIL ALARMS MANAGER. GRUNDEN TIL AT TALLET HER SKAL 

VÆRE HØJERE EN INTERVALLET I ARES, ER AT ALARMS MANAGER HERMED 

FORVENTER (I DETTE TILFÆLDE) AT DER MINIMUM HVER 31. MINUT ANKOMMER 

EN OPDATERING OG DET GØR DER JO HVIS INTERVALLET ER SAT TIL 30 MINUT-

TER.  

(31 MINUTER ER EN MEGET SNÆVER GRÆNSE, TAGET I BETRAGTNING AT BLOT 

EN LILLE FORSINKELSE I MOBILNETTET KAN RISIKERE AT FORÅRSAGE EN ALARM. 

DER ER INGEN PROBLEMER MED AT SÆTTE GRÆNSET OP TIL 5-30  MINUTTER. 

DET HAR KUN NOGET MED DEN FORVENTEDE REAKTIONSTID PÅ LØSNING AF ET 

EVENTUELT PROBLEM) 

 

NB: VED DEN FØRSTE TRANSMISSION FRA EN HWG-ARES ENHED, OPRETTES DA-

TAPUNKTER TIL DE SENSORER DER ER ANGIVET I ENHEDENS ANVENDTE SKABE-

LON. HVIS VI TAGER EKSEMPLET MED DEN ANALOGE SENSOR (NAVNGIVET 

ANA1), VIL DENNES DATAPUNKT UNDER FANEBLADET ”SENSORS” I ALARMS 

MANAGER HEDDE: $REMOTE.ARES_5.ANA1. LÆS MERE OM DET PÅ DE FØL-

GENDE SIDER 

 

NB: VED DEN FØRSTE TRANSMISSION FRA EN HWG-ARES ENHED, VIL DER SAM-

MEN MED DANNELSEN AF DATAPUNKTER FRA DE I SKABELONEN ANGIVNE 

SENSORER, DESUDEN BLIVE OPRETTE ET TIMEOUT DATAPUNKT INDEHOLDENDE 

NAVNET PÅ DEN OPRETTEDE ARES ENHED F.EKS.: $REMOTE.ARES_5.TIMEOUT. 

DETTE DATAPUNKT VIL VÆRE SAT TIL ”0” NÅR TRANSMISSIONERNE FOREGÅR EF-

TER DET FASTLAGTE INTERVAL. OVERSKRIDES INTERVALLET, SÆTTES DATAPUNK-

TET TIL ”1”. DATAPUNKTET KAN BENYTTES TIL AT SENDE ALARM, HVIS EN ARES 

ENHED IKKE OVERHOLDER INTERVALLET, HVILKET JO KAN BETYDE AT DER ER ET 

PROBLEM. 

 

Afsluttende indstillinger på HWg-Ares 

På dette tidspunkt i processen, er der endnu ikke sendt SMS data fra den indstillede Ares en-

hed. Alarms Manager er sat i venteposition og er klar til at modtage data. 

Gå tilbage til HWg-Ares konfigurationsprogrammet og skift til ”SMS” fanebladet. 
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1. Indtast mobilnummeret på Alarms Manager modem SIM kortet i feltet ”Recipient 1:” 

2. Indtast interval perioden i minutter i afsnittet ”Periodic Status:”  

3. Vælg den ønskede template 

4. Klik på knappen <Send Test SMS>. Ares enheden vil sende en SMS til Alarms Manager 

med aktuelle sensor data 

5. Klik på knappen <Save> for at gemme indstillingerne 

NB: AFSNITTET ”ALARM REMINDER:” KAN UDFYLDES HVIS DET ØNSKES, MEN 

HUSK AT ALARM PÅMINDELSER VIL BLIVE VED MED AT BLIVE UDSENDT INDTIL 

PROBLEMET DER ER ÅRSAG TIL ALARMEN ER BLEVET LØST 

 

NB: ”STATUS SMS SETTINGS” KAN BENYTTES TIL AT FÅ ARES TIL AT SENDE OPDA-

TEREDE DATA UDEN FOR INTERVALLER, VED AT SENDE EN SMS FRA ALARMS 

MANAGER TIL HWG-ARES ENHEDEN. DETTE KAN GØRES VED AT OPRETTE EN 

VIRTUEL ON/OFF KONTAKT I ALARMS MANAGER. VED AT AKTIVERE KONTAKTEN 

KAN ALARMS MANAGER KONFIGURERES TIL AT SENDE EN SMS MED DEN KOR-

REKTE KOMMANDO DER FÅR ARES TIL AT SENDE EN OPDATERINGS SMS 

Afsluttende indstillinger på Alarms Manager 

Den SMS med sensor data der blev afsendt ved at klikke på knappen <Send Test SMS> er for-

håbentligt blevet modtaget af Alarms Manager. Det kan man undersøge ved at åbne Alarms 

Manager -> værktøjssymbolet -> og fanebladene I/O Devices og Sensors. Digitale sensorer og 

analoge sensorer sorteres automatisk og lægges ind under de korrekte faneblade. 
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I/O devices aktivering 

Klik på fanebladet ”I/O Devices. Her vil der være nogle afskyggede linjer (mørk grå skrift) hvis 

tekst begynder med $REMOTE. Klik på én af linjerne: 

 

1. Enhedens ID, der er beskrevet tidligere, er vist i ”ID:” feltet. Dette er navnet på sensorens 

datapunkt i Alarms Manager og kan ikke ændres. 

2. ”Name:” feltet indeholder samme navn som ID men her kan teksten ændres. Navnet 

som skrives her, vil være det navn der vises alle steder i Alarms Manager 

Markér ”Enabled” feltet for at aktivere sensoren 

3. I feltet ”Area:” vælges det område sensoren tilhører. Area1 er standard 

NB: DET ER LANGT FRA ALLE KUNDER DER HAR BEHOV FOR AT INDDELE SENSO-

RER I OMRÅDER. SOM STANDARD LEVERES ALARMS MANAGER MED ET ENKELT 

OMRÅDE KALDET ”AREA1” 

Alarms Manager har selv konstateret at det viste eksempel er en kontakt sensor og har marke-

ret ”Value” med 1/0 (ON/OFF), der er det resultat der vil blive vist i Alarms Manager I/O Devices 

sensor oversigt. 

Fortsæt med at navngive og aktivere de øvrige sensorer. 
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Sensors aktivering 

Klik på fanebladet ”Sensors. I lighed med aktivering af I/O Devices, skal der også her i Sensors 

søges efter afskyggede linjer (mørk grå) med startteksten $REMOTE efterfulgt af sensornavnet. 

 

1. Enhedens ID, der er beskrevet tidligere, er vist i ”ID:” feltet. Dette er navnet på sensorens 

datapunkt i Alarms Manager og kan ikke ændres. 

2. ”Name:” feltet indeholder samme navn som ID men her kan teksten ændres. Navnet 

som skrives her, vil være det navn der vises alle steder i Alarms Manager 

3. I feltet ”Area:” vælges det område sensoren tilhører. Area1 er standard 

4. Markér ”Enabled” feltet for at aktivere sensoren I feltet  

5. Skriv evt. den enhed som sensoren måler (ᴼC, RH, %, ppm, osv.) 

6. ”Min:”, ”Max:” og ”Apply transformation:” felterne kan udelades 

7. Marker feltet ”Create data logger” for at logge sensor data og få vist data som en graf 

i Alarms Manager sensor visningen. 

NB: DET ER LANGT FRA ALLE KUNDER DER HAR BEHOV FOR AT INDDELE SENSO-

RER I OMRÅDER. SOM STANDARD LEVERES ALARMS MANAGER MED ET ENKELT 

OMRÅDE KALDET ”AREA1” 

Fortsæt med at navngive og aktivere de øvrige sensorer. 
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Eksempler på visning i Alarms Manager 

Digitale sensorer fra mange forskellige sensor teknologier er vist på nedenstående billede. Som 

det ses er sensorstatus på den i tidligere eksempel oprettede digitale sensor (dørkontakt) vist i 

sensoroversigten: 
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Analoge sensorer har den særlige egenskab at de kan blive vist med historiske data i en graf. 

Nedenfor ses den tidligere oprettede sensor ARES TEMP 1 vist med time data: 
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