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Denne veiledningen tar for seg konfigurering av Graphic maps i Previdia Studio som vil gi kartblader i 
display på panelene. Selv med flere sentraler i nettverk, kan du få opp kartblader med indikering for 
hvor hendelsen oppsto på alle sentralene, selv om detektoren ikke nødvendigvis er tilkoblet den 
sentralen du betjener. For å kunne utføre dette trenger du følgende: 

• Micro-SD kort Industrial 8GB (1 stk pr panel) SD-kortet skal være tomt! 
• SD kort leser i PC 
• Plantegninger i bildeformat (PNG, JPEG, JPG etc) 

o Bildestørrelse Previdia MAX / FMCPU Betjeningspanel:  790x390 
o Bildestørrelse Previdia Compact / C-REP Betjeningspanel: 480x222 

1. Bildene som skal benyttes som plantegninger i displayet må behandles, slik at de har korrekt 
format. Anbefalt å legge inn en tekst som forteller hvilken etasje man er i. I store områder, 
kan det være nødvendig å dele opp tegningen slik at ikke hele etasjen er med. Se eksempel; 
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2. Les inn prosjektet I Previdia Studio og Velg Graphic MAP’s ans CAMs 

 

3. Legg først inn plantegningene du skal benytte. Rekkefølgen på hvilken du legger inn først, har 
ingen betydning. Har du flere sentraler, legger du kun inn plantegningene som er aktuelle for 
den sentralen du konfigurerer først 

 Skriv til SD-kort (SD-kort må være tilkoblet PC) 

 Les fra SD-kort (SD-kort må være tilkoblet PC) 

 Legg til ny plantegning 

Endre gjeldene plantegning 

 Slett gjeldene plantegning 
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Har du lagt inn flere plantegninger 
kan du velge mellom de ulike tillagte 
plantegningene under ‘’Change 
Map’’ 

Under ‘’Add Point’’ finner du 
tilgjengelig sløyfer og adresser som 
du kan plassere på de ulike 
tegningene. Adresser som er plassert 
på en tegning er markert i grønt 
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4. Når alle adresser og er plassert på tegning velger du  Du får da opp en filutforsker 
hvor du skal velge SD-kortet tilkoblet din PC. Når endt skriveprosess er ferdig kan SD-kortet 
settes i sentralen. Se siste side for hvor SD-kortene skal settes for de ulike panelene.  

 

 

Om du har flere sentraler, la SD-kortet bli stående i PC. I Previdia Studio, velg så neste sentral og følg 
veiledningen fra punkt nummer 2. Alle plantegningene og plasseringer av adresser skrives da til 
samme SD-kort. 

Opprett så en ny mappe på skrivebordet. Deretter åpner du Filutforskeren og navigere deg til 

SD-kortet (denne finner du under . Der vil du se alle plantegningene samt x-antall 
.bin filer (avhengig av antall sentraler). Kopier hele innholdet til den tomme mappen du opprettet på 
skrivebordet. Sett så inn et nytt SD-kort og kopier over innholdet iden nye mappen fra skrivebordet. 
Gjenta prosessen etter så mange paneler/betjeningspaneler du har.  
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Previdia MAX / Betjeningspanel 

 

 

Previdia Compact 
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Previdia C-Rep Betjeningspanel 

 


