
–Viktiga Nyheter från FAAC!

DAAB EP105 är en uppdatering både hårdvarumässigt och mjukvaru-
mässigt för att förbereda oss för framtida behov och krav. Rådande kom-
ponentbrister har påskyndat lanseringen och därmed kommer det sista 
DAAB EP104 att levereras i januari 2022. DAAB EP105 har testats på alla 
tänkbara sätt, i klimatkammare och på fältet i olika miljöer och är redo att 
levereras.

DAAB EP105 är konstruerat för framtida behov av smartare kommuni-
kation. Vi har också gjort lite förändringar och tillägg för att förbättra och 
förenkla installation, drifttagning och felsökning. På det stora hela är det 
mycket som är samma – det är i framtiden som DAAB EP105 kommer att 
utvecklas mer funktionsmässigt!
Här följer några viktiga förändringar som du som erfaren DAAB- 
användare behöver känna till:

Framtida möjligheter: Främst är hårdvaran förberedd för framtidens teknologikrav men ett par steg är redan tagna  
   i Mjukvaran och lanserar nya kanaler för Kommunikation: C600.

Förbättrad logik:            DAAB EP105 är en komplex styrning med många möjligheter och inställningar.   
   Baserat på feedback och önskemål från många av er har vi försökt förbättra kanalstrukturen  
   och inför nu C700.

   I dessa kanaler talar du om vilken applikation och vilka tilläggskort som är monterade. 
   Anger du inget i dessa kanaler så döljs det du inte behöver se. 

   C999 har fått ett nytt val (4 = Visning av C700-kanalerna). C700 kommer nu att vara den kanal  
   som visas vid spänningstillslag, om drifttagningen är utförd och C999 är satt till 0, annars  
   visas C999 för enkel och säker drifttagning.

   Tidskanaler för eftergång m.m. är samlade i L200 för snabbare drifttagning.
                Många tidskanaler ställs nu in i Sekunder.

Förbättrad felsökning: Utöver E-meddelanden har vi nu även n-meddelanden, då styrningen reverserar/stoppar på  
   FC/Slinga/Klämskydd/Belastningsgvakt. Du väljer själv om dessa meddelandena ska lagras i  
   felkodslistan genom kanal C904. 

Förbättrad kontroll:      Larmutgångar går nu att få med frånslagsfördröjning. 

             Enklare att låsa inställningar och radera felloggen.

                Stöd finns för övervakad gångdörrskontakt enligt EN 12453.

   Nya kontaktorer.

   Nytt adapterkort för dagens och framtida  
   kommunikation  DB512 ersätter DB408.
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