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1. Deksel wandbehuizing (2x) 
2. Besturingsunit incl. verbindingsklemmen 
3. Lezer incl. verbindingsklem 
4. Montageframe (2x) 
5. Optioneel: wandframe (2x) incl.: zie punt 8 
6. 3 m verbindingsleiding 
7. Schroevenset wandbehuizing met elk: 
 4 Spax-schroeven 3x12, verzonken kop met kruisgleuf 
 en 4 lenskopschroeven 3x8, kruisgleuf 
8. Schroevenset wandframe met elk: 
 4 Spax-schroeven 3x25, lenskop met kruisgleuf 
 4 onderlegplaatjes en 4 deuvels S4 
9. Master ID-gever (1x, zwart); te gebruiken als programmeermiddel (alleen onderdeel 

van de masterset!) 
10. Standaard ID-gever (2x, rood); te gebruiken als sluitmiddel (alleen onderdeel van de 

masterset!) 
 
 
Optioneel leverbaar (niet afgebeeld): 
 
• Lezer met een leesreikwijdte van 7 m. 
• Permanent-open ID-gever (lichtblauw), permanent-dicht ID-gever (donkerblauw) 
• Infrarood adapter voor communicatie met een programmeermiddel 
• Passieve transponder voor inbouw in de ID-gever 
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Neem altijd de opmerkingen en veiligheidsinstructies in acht! 
In deze montage- en bedieningshandleiding ziet u naast sommige alinea’s een symbool. De 
betekenis van deze symbolen is als volgt: 

 
Pas op! Dit symbool duidt op een gevarenopmerking of geeft een handeling aan 
die schade aan de DOM ((o)) butler of aan andere voorwerpen kan veroorzaken. 
 
 
Attentie! Dit symbool vestigt de aandacht op praktische informatie met betrekking 
tot de montage of bediening. 
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Pas op! De ID-gevers buiten het bereik van kleine kinderen houden. Na het 
openen van ID-gevers kunnen kleine onderdelen worden ingeslikt, in het bijzonder 
de batterij van de standaard ID-gever (rood)! 

 
Pas op! Kans op materiaalschade door verkeerd bewaren. Als u de DOM ((o)) 
butler geruime tijd voorafgaand aan de montage bewaart, berg alle componenten 
dan droog en stofvrij op in de originele verpakking. Haal de batterijen uit de 
standaard ID-gevers. 

 
Pas op! Beschadiging mogelijk door ondeskundige montage en bediening. Lees 
deze handleiding voorafgaand aan het monteren en de ingebruikname van het 
toestel helemaal en aandachtig door. Volg de instructies stap voor stap op. Voor 
schade die wordt veroorzaakt door ondeskundige montage en bediening, 
aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. 

 
Pas op! DOM ((o)) butler mag niet in explosiegevaarlijke gebieden worden 
gebruikt. 
 

 
Pas op! Materialen van metaal die zich in de buurt van de lezer bevinden, kunnen 
ietwat warm worden vanwege de door het leesveld opgewekte wervelstroom. 
 
Attentie! Bij DOM ((o)) butler is sprake van een zendsysteem, dat aan alle 
relevante wettelijke voorschriften voldoet. Desondanks kan storing van andere 
radiosystemen of een storing in de DOM ((o)) butler, veroorzaakt door andere 
zenders, niet worden uitgesloten. Eventueel kunt u de afstand tussen de 
systemen vergroten. 
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Ga in de beschreven volgorde te werk en let op de instructies en afbeeldingen. 

 
Pas op! Gebruik om de besturingsunit op de lezers aan te sluiten alleen de 
meegeleverde 6-aderige kabel (lengte 3 m); u kunt hem desgewenst inkorten. De 
verbindingskabel mag vanwege de VDE-conformiteit echter niet worden verlengd! 

 
Pas op! Risico op materiaalschade, ontstaan door het te strak aandraaien van 
schroefverbindingen. Neem altijd de aangegeven momenten in acht. 
 
Pas op! Bij de interface tussen de lezer en de besturingsunit gaat het om een 
gecombineerde RS232/RS485 interface. Klem 5 en 6 mogen niet met elkaar 
worden verbonden. Als u de DOM-lezer met een eigen besturingsunit via een 
RS485-bus-systeem wilt gebruiken, moet u eventueel een weerstand (100 Ω) voor 
het aansluiten op klem 5 en 6 van de lezer gebruiken (zie afbeelding 7 op pagina 
9). 

 
Attentie! Voor de stroomvoorziening van de DOM ((o)) butler heeft u een 
gestabiliseerde 12 V of 24 V voeding nodig, die niet in het leveringspakket is 
inbegrepen. 

 
Attentie! De besturingsunit en de lezers kunnen op gewone schakelaardozen (∅ 
60 mm, diepte 42 mm) worden gemonteerd. Als u niet over een schakelaardoos 
beschikt, kunt u het wandframe van DOM gebruiken, dat dan in de plaats van de 
schakelaardoos komt. 

 
Attentie! Om vandalisme en fraude te voorkomen, moet de besturingsunit in een 
beschermde zone worden gemonteerd, zodat onbevoegden geen toegang tot de 
besturingsunit hebben. 
 
Attentie! De lezer mag niet rechtstreeks op metaal worden gemonteerd. Metalen 
oppervlakken in de omgeving van de lezer kunnen tot een beperking van de 
leesreikwijdte of tot het volledig uitvallen van de communicatie met ID-gevers 
leiden. Eventueel kan het gebruik van het wandframe uitkomst bieden. 

 
Attentie! Leesvelden van twee butler-lezers kunnen elkaar overlappen (bij een 
afstand van < 10 m). In dat geval kan het gebeuren dat een geautoriseerde ID-
gever pas na enige tijd wordt herkend. 

 
Als u ELS-apparaten gebruikt, houd dan een minimale afstand aan van 50 cm 
tussen de knopcilinder en het besturingsunit ELS-P, en minstens 100 cm tussen 
de besturingsunit LSE en de wandlezer. 
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Attentie! De schakelaardoos moet zodanig worden geïnstalleerd dat het 
montageframe recht kan worden gemonteerd. 
 
Attentie! Maak gebruik van de boorsjabloon die bij deze handleiding is gevoegd 
om de boorgaten voor montage van het wandframe te markeren. 
 
 

 
1. Breng eerst alle aansluitleidingen aan. Neem bij het installeren de geldende elektrische 

voorschriften in acht. 
 

2. Als u het wandframe gebruikt, 
boort u de afgetekende gaten en 
brengt u de deuvels (S4) aan. 

 
3. Plaats het wandframe zodanig 

tegen de muur, dat de bovenkant 
horizontaal loopt. 

 
4. Schroef het wandframe vast met 

behulp van de onderlegringen en 
de Spax-schroeven (3x25). 

 
 
 
 
 

Afb. 1: Wandframe aanbrengen 
 

Attentie! De inbouwrichting van het montageframe wordt door een pijl 
aangegeven. De pijl moet naar boven wijzen. De bevestigingshaken wijzen naar 
beneden. 

 
 
Pas op! Risico van materiaalschade door een te strak aandraaien van de 
schroeven. Houdt u zich altijd aan de aangegeven draaimomenten. 
 

 
5. Voer de aansluitkabels door het 

montageframe. 
 

6. Draai de Spax-schroeven (3x12) 
eerst lichtjes aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 2: Montageframe aanbrengen 
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7. Plaats het montageframe op een zodanige manier, 
dat de bovenrand horizontaal loopt. 

 
8. Schroef de Spax-schoeven vast (100 Ncm). 

 
 
 
 
 
 

 

Afb. 3: Montageframe vastschroeven 
 
 

9. Als u een schakelaardoos gebruikt, monteert u het 
montageframe met de Spax-schroeven (3x12) 
rechtstreeks op de schakelaardoos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Afb. 4: Montageframe aanbrengen 
 
 

Attentie! Het monteren van de lezer, de besturingsunit en het deksel gaat bij de 
schakelaardoos en bij het wandframe op dezelfde manier. Op de volgende 
plaatjes wordt daarom alleen het monteren van het wandframe afgebeeld. 
 
Pas op! Draai de schroeven van de aansluitklemmen pas aan nadat de klemmen 
zijn aangebracht, anders kunnen de contactpennen worden beschadigd.  
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10. Trek de verwijderbare aansluitklemmen voorzichtig 
los van de achterkant van de lezer/ID-gever. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afb. 5: Aansluitklem (hier: lezer) 
 
 

Pas op! Let bij het kiezen en aansluiten van de externe componenten 
(bedienelementen, etc.) op de in het technische datablad in deze handleiding 
aangegeven waarden ten aanzien van de spanningssterkte en de 
stroombelastbaarheid van de in- en uitgang van de DOM ((o)) butler. Voor 
beschadigingen die ontstaan door het gebruik van ongeschikte externe 
componenten aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. 

 
 

11. Maak de klemschroeven los. 
 

12. Verwijder de isolering van de kabeluiteinden: 
kabelmantel 40 mm, enkele ader 5 mm. 

 
13. Breng de daartoe geschikte aderhulzen aan. 

 
14. Sluit de verbindingskabels aan zoals aangegeven 

op het aansluitschema op de volgende bladzijde. 
 

15. Draai de klemschroeven aan (50 Ncm). 
 

Afb. 6: Verbindingskabel aansluiten 
 
 
Voor het registreren van voorvallen of voor het afgeven van de waarschuwingsmelding “ID-
gever vergeten” kan bijvoorbeeld een potentiaalvrije deurcontactschakelaar worden 
aangesloten. Het activeren van dit contact wordt in het voorvalgeheugen van de 
besturingsunit opgeslagen. 
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Bedienelement 

 
 

Deurcontact 
 
 
 
 
 

Besturingsunit 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezer 
 
 
 

Afb. 7: Aansluitschema 
 

Pas op! Verbind de lezer en de besturingsunit via de 4-aderige kabel (klemmen 1 
t/m 4) (lengte 3 m), die u eventueel in kunt korten. Klem 5 en 6 mogen niet met 
elkaar worden verbonden. De verbindingskabel mag vanwege de VDE-
conformiteit niet worden verlengd! 

 
De aansturing van de plaatselijke bedienmechanismen (deuropeners etc.) door DOM ((o)) 
butler verloopt via een potentiaalvrije wisselaar. De aansluitingen zijn met NO, NC en C 
aangeduid. U hebt de beschikking over een potentieelvrij open-contact (C-NC) en een 
potentiaalvrij sluiter-contact (C-NO). 
 
De uitgangen RxD, TxD en GND kunnen op de seriële poort (RS232) van uw PC worden 
aangesloten. 
 
Gebruik voor de stroomvoorziening van plaatselijke bedienmechanismen de aansluiting 
12/24 V DC OUT. 
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Pas op! Controleer, voordat u met de montage verder gaat, nog eens alle 
aansluitingen. Bij een onjuiste bekabeling kunnen systeemcomponenten worden 
beschadigd. 

 
Attentie! De inbouwrichting van de lezer en van de besturingsunit zijn met een pijl 
gemarkeerd. De pijl moet naar boven wijzen. In gemonteerde toestand bevinden 
de LED’s zich aan de rechterkant. 
 
Attentie! De lezer en de besturingsunit worden op dezelfde manier gemonteerd. 
Als voorbeeld is hier de lezer afgebeeld. 
 

 
16. Steek de aansluitstekker(s) voorzichtig op de 

contactpennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afb. 8: Aansluitstekkertje (hier: lezer) 
 
 

Pas op! Materiaalschade door afgeklemde kabels of losgetrokken 
aansluitstekkers. Let erop dat de kabels zorgvuldig en zonder trekspanning n de 
schakelaardoos c.q. in het wandframe zijn aangebracht. 
 

17. Plaats de besturingsunit op het 
montageframe. 

 
18. Bevestig de besturingsunit met de 

lenskopschroeven (3x8) op het 
montageframe (100 Ncm). 

 
 
 
 
 

Afb. 9: Besturingsunit vastschroeven  
(hier: lezer) 
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Attentie! Het vastklikken gaat gemakkelijker als u daarbij de bevestigingslipjes van 
het montageframe (b.v. met een schroevendraaier) voorzichtig indrukt. 
 

 
19. Plaats het deksel en druk het lichtjes van onderaf 

vast. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 10: Deksel wandbehuizing  
(hier: lezer) 
 
Als u het deksel later weer wilt verwijderen, drukt u de twee bevestigingslipjes (b.v. met een 
schroevendraaier) voorzichtig in en trekt u het deksel van het montageframe. De demontage 
van de overige componenten verloopt in omgekeerde volgorde t.o.v. de montage. 
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Hier vindt u informatie over de algemene omgang met de ID-gevers. Lees deze pagina’s 
aandachtig door, zodat de onderstaande opmerkingen met betrekking tot het programmeren 
gemakkelijker te begrijpen zijn en u het systeem probleemloos volgens uw voorkeuren in 
kunt stellen.  
 
 
ID-gever 
 
De master- en de permanent-open en permanent-dicht ID-gevers betrekken de benodigde 
energie uit het lezerveld van de lezer en hebben daarom geen batterij nodig. Daarom 
moeten deze ID-gevers altijd vlakbij (in de orde van centimeters) de lezer worden houden. 
 
De standaard ID-gevers waarmee u later de deur opent, hebben een grotere reikwijdte en 
zijn daarom van een batterij voorzien. 
 
Om tijdens het programmeren met de master ID-gever ongewenste instellingen te vermijden, 
wordt, nadat de master ID-gever bij de lezer is gehouden, de reikwijdte van de lezer 
algemeen (dus ook voor standaard ID-gevers) tot het centimeterbereik gereduceerd. Nadat 
het programmeren is afgerond, wordt de leesreikwijdte weer tot de normale waarde 
verhoogd. 
 
Het door de lezers afgegeven weksignaal bevat het objectherkenningsteken, d.w.z.: alleen 
bij het object horende ID-gevers worden gewekt en communiceren met de lezer. Dit betekent 
dat op ID-gevers met een vreemd objectherkenningsteken of zonder een 
objectherkenningsteken niet wordt gereageerd: geen signalering als ‘niet geautoriseerd’ en 
geen registratie van een voorval. Alleen bij het object horende ID-gevers worden gelezen. 
 
 
Slaapmodus voor standaard ID-gevers 
 
Om de batterij te sparen, bevinden de standaard ID-gevers van DOM ((o)) butler zich als ze 
buiten het leesveld zijn in een slaapmodus met een gering energieverbruik. De lezer geeft 
periodiek weksignalen af, die de ID-gever opvangt als hij in het leesveld komt. Vervolgens 
wordt de ID-gever ‘gewekt’ en vindt er communicatie plaats tussen de lezer en de ID-gever 
om de autorisatie te controleren. Is de uitslag positief, dan wordt een aangesloten 
bedienmechanisme via het wisselaarcontact aangestuurd. 
 
Om ongewenste vrijschakelingen door een zich in het leesveld bevindende ID-gever te 
voorkomen, gaan alle standaard ID-gevers na een eenmalige controle van de autorisatie (en 
eventuele vrijschakeling) weer in de ‘slaapstand’. De ID-gevers worden pas weer gewekt als 
het leesveld gedurende een vastgelegd tijdvenster is verlaten. Dit tijdvenster is op 1 seconde 
ingesteld. 
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Attentie! Dit tijdvenster kan met de ELS-software worden ingesteld. Informatie 
hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing van de software. 
 

Wilt u dus met een standaard ID-gever die al een (eventueel ook door u niet opgemerkte) 
vrijschakeling heeft bewerkstelligd en die zich sindsdien permanent in het leesveld bevindt, 
opnieuw een vrijschakeling bewerkstelligen, dan kan dit op twee manieren: 
 
1. U verlaat het leesbereik voor minimaal 1 seconde (of gedurende het via de software 

eventueel gewijzigde tijdvenster) en begeeft zich dan weer in het leesbereik, of: 
 
2. U houdt de ID-gever vlak voor de lezer. In dat geval volgt (bij een geautoriseerde ID-

gever) altijd een vrijschakeling. 
 

Attentie! De eerder beschreven slaapmodus van ID-gevers verhindert ook, dat 
(bijvoorbeeld in een beschermde binnenruimte) in het bereik van het leesveld 
neergelegde ID-gevers permanent gewekt worden (batterij wordt gespaard). 

 
Pas op! Zendverbindingen kunnen door niet te veranderen 
omgevingsomstandigheden worden gestoord. Daarom kan niet worden uitgesloten 
dat een zich permanent in het leesveld bevindende standaard ID-gever ondanks 
de “slaapfunctie” eenmaal wordt gewekt en eventueel ook een vrijschakeling 
bewerkstelligt. Leg uw standaard ID-gever daarom niet in het gebied van het 
leesveld (b.v. in de garderobe vlakbij de deur)! 

 
Attentie! Het kan niet worden uitgesloten dat de ID-gevers door 125 kHz 
storingsvelden worden gewekt. Hierdoor kan de levensduur van de lithiumbatterij 
worden bekort indien de ID-gever zich gedurende lange tijd in de buurt van de 
betreffende stoorbron (b.v. televisietoestel, monitor) bevindt. 
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Standaard ID-gever: noodbedrijf in passieve modus 
 
Indien de batterij van een standaard ID-gever zo zwak is, dat een vrijschakeling langs de 
normale weg (d.w.z.: via een leesafstand in het meterbereik) niet meer mogelijk is, kunt u de 
passieve modus van de ID-gever gebruiken. Houd de ID-gever vlak voor de lezer, waarna 
(bij een geautoriseerde ID-gever) de deur vrij wordt gegeven (geopend). 
 

Attentie! Deze passieve modus functioneert ook als er zich geen batterij in de ID-
gever bevindt. Bij DOM ((o)) butler is er zodoende geen risico dat u wordt 
buitengesloten omdat de lege batterij leeg is. 
 
Attentie! De passieve modus kan ook worden gebruikt indien de communicatie in 
het meterbereik door 433 MHz stoorzenders (b.v. babyfoon, afstandsbediening) 
wordt belemmerd. 
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Pas op! Om het DOM ((o)) butler systeem in gebruik te kunnen nemen, heeft u 
alleen de master ID-gever (zwart) nodig. Hiermee stelt u de verbondenheid van de 
installatie in. Dit is een eenmalige handeling die moet worden uitgevoerd en die 
niet ongedaan kan worden gemaakt. 

 
 
Volg de onderstaande instructies op: 
 
1. Sluit de stroomvoorziening aan. 
 

Attentie! Ongeveer 1 seconde na het aansluiten van de netvoeding is de DOM 
((o)) butler bedrijfsgereed. Dit wordt aangegeven door een akoestisch signaal. Bij 
de eerste ingebruikname of na langere onderbrekingen klinkt een dubbel signaal. 
De besturingsunit beschikt over een real-time klok, die o.a. wordt gebruikt voor 
het genereren van voorvallen en voor het beheer van tijdzones (alleen bij gebruik 
van de ELS-software). Indien de stroom uitvalt, loopt de klok nog 48 uur correct 
verder. Voorwaarde is, dat de besturingsunit tot het moment van de stroomuitval 
minstens een uur permanent spanning heeft gehad. 

 
In de basistoestand branden de rode LED’s van de besturingsunit en van de lezer 
ononderbroken. 
 
LED rood:  
LED groen:  
Geluidssignaal:  

 
 
2. Houd de master ID-gever (zwart) vlak voor de lezer (ca. 1 cm). 
 
De groende LED knippert tweemaal kort en eenmaal lang. Tegelijkertijd hoort u eerst 
tweemaal een kort en daarna een lang geluidssignaal. 
 
LED rood:  
LED groen:       
Geluidssignaal:       

 
Het DOM ((o)) butler systeem is in gebruik genomen en kan vanaf nu alleen nog met deze 
master ID-gever worden geprogrammeerd. Andere master ID-gevers worden niet door het 
systeem herkend. 
 

Attentie! De master ID-gever dient voor het programmeren van het systeem. 
Bewaar hem op een veilige plaats waar alleen bevoegde personen toegang 
hebben. De master ID-gever heeft geen functie als sluitmiddel! Bij verlies van de 
ID-gever moet u contact opnemen met uw dealer. Eventueel kan het nodig zijn om 
het systeem opnieuw te programmeren (extra werk en kosten)! 
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Attentie! Tijdens het programmeren ligt de lezerreikwijdte voor alle ID-gevers in 
het centimetergebied (ca. 1 cm). 
 

De master ID-gever onthoudt de in een object aangelegde ID-gevers met behulp van een 
tellervariabele. Daarom moet het programmeren (definiëren en wissen van nieuwe ID-
gevers) altijd met de master worden afgesloten. 
 
Bovendien is het NIET geoorloofd, meerdere lezereenheden tegelijkertijd met de master te 
programmeren, d.w.z.: de master mag niet bij meerdere deuren getoond worden om dan de 
ID-gevers bij deze deuren te autoriseren en vervolgens de master bij alle deuren te tonen. 
Eén programmeerprocedure moet altijd bij één en dezelfde leeseenheid worden afgerond 
voordat met het programmeren van een andere leeseenheid mag worden begonnen.  
 
 
Statusmeldingen 
 
Het programmeren met de master ID-gever (zwart) wordt bij de leeseenheid uitgevoerd. Alle 
statusmeldingen en bevestigingen verlopen dus uitsluitend via de lezer. De reikwijdte van de 
master ID-gever ligt in het centimeterbereik. 
 
 
Bevestigen van afbreekacties 
 
Algemeen geldt: indien een van de in de verschillende programmeermodi voorgeschreven 
tijdvensters (verwijderen of tonen van ID-gevers) niet wordt aangehouden, wordt de actie 
afgebroken. Dit wordt aangegeven door een lang geluidssignaal en een langer doven van de 
rode LED (elk 1 seconde). 
 
LED rood:   
LED groen:  
Geluidssignaal:   

 
 
ID-gever definiëren (standaard, permanent open/dicht) 
 

Pas op! Als u DOM ((o)) butler met de ELS-software beheert, kunt u de ID-gever 
uitsluitend via de software voor de eerste keer definiëren. Alleen ID-gevers die u al 
in de ELS-database heeft opgenomen, kunnen met de master ID-gever worden 
gedefinieerd. 
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Ga als volgt te werk: 
 
 
1. Houd de master ID-gever (zwart) even op een kleine afstand voor de lezer. 
 
De rode LED licht op, de groene LED knippert eenmaal en u hoort een geluidssignaal. 
Vervolgens brandt de rode LED ononderbroken gedurende 3 seconden. 
 
LED rood:  3 seconden wachten 
LED groen:   
Geluidssignaal:   

 
 
2. Wacht gedurende deze 3 seconden. 
 
Na deze 3 seconden knippert de groene LED weer eenmaal en u hoort opnieuw een 
geluidssignaal. De lezer verwacht nu dat er binnen 3 seconden iets wordt gedaan. 
 
LED rood:  Handelen binnen 3 seconden 
LED groen:   
Geluidssignaal:   

 
 
3. Houd nu de ID-gever voor de lezer die door de besturingsunit moet worden opgeslagen. 
 
Ter bevestiging hoort u een geluidssignaal en de groene LED knippert eenmaal. 
 
LED rood:  Handelen binnen 30 seconden 
LED groen:   
Geluidssignaal:   

 
Nu kunt u andere ID-gevers voor de lezer houden. De lezer wacht daarbij telkens tot 
maximaal 30 seconden na elke handeling. Elke nieuwe ID-gever wordt net als voorheen met 
een geluidssignaal en door het knipperen van de groene LED bevestigd. 
 
 
4. Als u alle gewenste ID-gevers heeft aangemeld, houdt u tot slot opnieuw de master ID-

gever (zwart) voor de lezer. 
 
Ter bevestiging klinken er twee geluidssignalen en de groene LED knippert tweemaal. 
 
LED rood:     
LED groen:     
Geluidssignaal:     

 
De bij de lezer gehouden ID-gevers zijn gedefinieerd. 
 
Wordt de master ID-gever niet binnen 30 seconden voor de lezer gehouden, dan wordt het 
programmeren afgebroken. De tot dan toe aangemelde ID-gevers zijn in dat geval niet 
gedefinieerd en het programmeren moet worden herhaald. 
 



DOM ((o)) butler 
 

 
18 / 43 

Attentie! Op de hierboven beschreven manier kunt u achter elkaar maximaal 32 
ID-gevers (standaard of permanent open/dicht) definiëren. Nadat u de 32ste ID-
gever voor de lezer heeft gehouden, moet u ter afronding de master ID-gever voor 
de lezer houden. Houdt u in plaats daarvan een andere ID-gever voor de lezer, 
die u ook wilt definiëren, dan wordt deze niet geregistreerd en volgt er geen 
reactie van de lezer. Het tijdvenster van 30 seconden waarbinnen u de master ID-
gever voor de lezer moet houden om het programmeren af te sluiten, wordt bij 
elke volgende ID-gever opnieuw gestart. Alleen de eerste 32 ID-gevers worden 
opgeslagen. Wilt u in totaal meer dan 32 ID-gevers definiëren, dan moet u de ID-
gevers in blokken van telkens 32 ID-gevers definiëren. 

 
 
ID-gever wissen (standaard, permanent open/dicht) 
 
Ga als volgt te werk: 
 
 
1. Houd de master ID-gever (zwart) even op kleine afstand voor de lezer. 
 
De rode LED dooft, de groene LED knippert eenmaal en u hoort een geluidssignaal. 
Vervolgens brandt de rode LED ononderbroken gedurende 3 seconden. 
 
LED rood:  3 seconden wachten 
LED groen:   
Geluidssignaal:   

 
 
2. Wacht gedurende deze 3 seconden. 
 
Na deze 3 seconden knippert de groene LED opnieuw eenmaal en hoort u opnieuw een 
geluidssignaal. De lezer verwacht nu binnen 3 seconden de volgende handeling. 
 
LED rood:  Handelen binnen 3 seconden 
LED groen:   
Geluidssignaal:   

 
 
3. Houd de master ID-gever (zwart) opnieuw even op kleine afstand voor de lezer. 
 
De rode LED dooft, de groene LED knippert eenmaal en u hoort een geluidssignaal. 
Vervolgens brandt de rode LED weer ononderbroken gedurende 3 seconden. 
 
LED rood:  3 seconden wachten 
LED groen:   
Geluidssignaal:   

 
 
4. Wacht weer gedurende deze 3 seconden. 
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Na deze 3 seconden knippert de groene LED opnieuw eenmaal en hoort u opnieuw een 
geluidssignaal. De lezer verwacht nu binnen de volgende 3 seconden de volgende 
handeling. 
 
LED rood:  Handelen binnen 3 seconden 
LED groen:   
Geluidssignaal:   

 
 
5. Houd nu de ID-gever voor de lezer die u wilt wissen. 
 
De rode LED dooft korte tijd uit en u hoort een geluidssignaal. 
 
LED rood:  Handelen binnen 30 seconden 
LED groen:   
Geluidssignaal:   

 
Nu kunt u andere ID-gevers voor de lezer houden. De lezer wacht daarbij telkens maximaal 
30 seconden na elke handeling. Elke nieuwe ID-gever wordt net als hiervoor via een 
geluidssignaal en het doven van de rode LED bevestigd. 
 
 
6. Als u alle ID-gevers die u wilt wissen, voor de lezer heeft gehouden, houdt u ter afsluiting 

de master ID-gever (zwart) voor de lezer. 
 
U hoort twee geluidssignalen en de rode LED dooft eveneens tweemaal. Daarna brandt de 
rode LED weer permanent. 
 
LED rood:     
LED groen:  
Geluidssignaal:     

 
De voor de lezer gehouden ID-gevers zijn gewist. 
 
Wordt de master ID-gever niet binnen 30 seconden voor de lezer gehouden, dan wordt de 
wisprocedure afgebroken. De tot dan toe voor de lezer gehouden ID-gevers worden in dat 
geval niet gewist en de wisprocedure moet worden herhaald. 
 

Attentie! Op de hierboven beschreven manier kunt u achter elkaar maximaal 32 
ID-gevers (standaard of permanent open/dicht) wissen. Nadat u de 32ste ID-gever 
voor de lezer heeft gehouden, moet u ter afronding de master ID-gever voor de 
lezer houden. Houdt u in plaats daarvan een andere ID-gever voor de lezer, die u 
ook wilt wissen, dan wordt deze niet geregistreerd en volgt er geen reactie van de 
lezer. Het tijdvenster van 30 seconden waarbinnen u de master ID-gever voor de 
lezer moet houden om het programmeren af te sluiten, wordt bij elke volgende ID-
gever opnieuw gestart. Alleen de eerste 32 ID-gevers worden gewist. Wilt u in 
totaal meer dan 32 ID-gevers wissen, dan moet u de ID-gevers in blokken van 
telkens 32 ID-gevers. 
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Alle ID-gevers wissen (standaard, permanent open/dicht) 
 
Ga als volgt te werk: 
 
 
1. Houd de master ID-gever (zwart) even op kleine afstand voor de lezer. 
 
De rode LED dooft, de groene LED knippert eenmaal en u hoort een geluidssignaal. 
Vervolgens brandt de rode LED ononderbroken gedurende 3 seconden. 
 
LED rood:  3 seconden wachten 
LED groen:   
Geluidssignaal:   

 
 
2. Wacht gedurende deze 3 seconden. 
 
Na deze 3 seconden knippert de groene LED opnieuw eenmaal en hoort u opnieuw een 
geluidssignaal. De lezer verwacht nu binnen 3 seconden de volgende handeling. 
 
LED rood:  Handelen binnen 3 seconden 
LED groen:   
Geluidssignaal:   

 
 
3. Houd de master ID-gever (zwart) opnieuw even op kleine afstand voor de lezer. 
 
De rode LED dooft, de groene LED knippert eenmaal en u hoort een geluidssignaal. 
Vervolgens brandt de rode LED weer ononderbroken gedurende 3 seconden. 
 
LED rood:  3 seconden wachten 
LED groen:   
Geluidssignaal:   

 
 
4. Wacht weer gedurende deze 3 seconden. 
 
Na deze 3 seconden knippert de groene LED opnieuw eenmaal en hoort u opnieuw een 
geluidssignaal. De lezer verwacht nu binnen de volgende 3 seconden de volgende 
handeling. 
 
LED rood:  Handelen binnen 3 seconden 
LED groen:   
Geluidssignaal:   

 
 
5. Houd de master ID-gever (zwart) nu een laatste keer gedurende korte tijd vlak voor de 

lezer. 
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U hoort drie geluidssignalen en de rode LED gaat eveneens driemaal uit. Daarna brandt ze 
weer ononderbroken. 
 
LED rood:       
LED groen:  
Geluidssignaal:     

 
Alle ID-gevers zijn gewist. 
 
 
Contacthoudtijd instellen 
 

Attentie! De contacthoudtijd is af fabriek op 3 seconden ingesteld. U kunt deze tijd 
tussen 1 en 25 seconden instellen. 
 

 
Ga als volgt te werk: 
 
 
1. Houd de master ID-gever (zwart) even op kleine afstand voor de lezer. 
 
De rode LED dooft, de groene LED knippert eenmaal en u hoort een geluidssignaal. 
Vervolgens brandt de rode LED ononderbroken gedurende 3 seconden. 
 
LED rood:  3 seconden wachten 
LED groen:   
Geluidssignaal:   

 
 
2. Wacht gedurende deze 3 seconden. 
 
Na deze 3 seconden knippert de groene LED opnieuw eenmaal en hoort u opnieuw een 
geluidssignaal. De lezer verwacht nu binnen 3 seconden de volgende handeling. 
 
LED rood:  Handelen binnen 3 seconden 
LED groen:   
Geluidssignaal:   

 
 
3. Houd de master ID-gever (zwart) gedurende 5 seconden voor de lezer. 
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De groene LED knippert eerst eenmaal kort en u hoort een geluidssignaal. Blijf de master ID-
gever voor de lezer houden tot de groene LED opnieuw een seconde lang oplicht en u weer 
een geluidssignaal hoort. 
 
LED rood:  5 seconden  Handelen binnen 3 seconden 
LED groen:     
Geluidssignaal:     

 
 
4. Verwijder de master ID-gever binnen de volgende 3 seconden. 
 
U hoort een geluidssignaal en ziet de groene LED eenmaal per seconde knipperen. Het 
aantal geluidssignalen komt overeen met de nieuwe contacthoudtijd. 
 
LED rood: Handelen binnen 25 seconden … 
LED groen:              … 
Geluidssignaal:              … 

 
 
5. Houd binnen de volgende 25 seconden de master ID-gever na de door u gewenste 

contacthoudtijd voor de lezer. 
 
U ziet de groene LED branden en u hoort gedurende 1 seconde een geluidssignaal. 
 
LED rood:  
LED groen:   
Geluidssignaal:   

 
De nieuwe contacthoudtijd is ingesteld. 
 

Attentie! Laat u het tijdvenster van 25 seconden verstrijken zonder te handelen, 
dan wordt de procedure afgebroken. De contacthoudtijd blijft ongewijzigd. 
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Lezerreikwijdte van normaal naar kort veranderen 
 

Attentie! De lezerreikwijdte is af fabriek op ‘normaal’ ingesteld. U kunt de 
reikwijdte van een normale naar een korte reikwijdte (ca. gehalveerde reikwijdte) 
omschakelen. Dit kan, afhankelijk van het toepassingsgebied van de 
stuurapparaten DOM ((o)) butler zinvol zijn (b.v. op krappe etages met meerdere 
deuren). 

 
Ga als volgt te werk: 
 
 
1. Houd de master ID-gever (zwart) gedurende 5 seconden vlak voor de lezer. 
 
De rode LED dooft, de groene LED knippert eenmaal kort en u hoort een geluidssignaal. 
Vervolgens brandt de rode LED weer ononderbroken. 
 
LED rood:  5 seconden Handelen binnen 3 seconden … 
LED groen:        … 
Geluidssignaal:       … 

 
 
2. Wacht deze 5 seconden af tot de groene LED periodiek knippert en u een periodiek 

geluidssignaal hoort. Verwijder vervolgens de master ID-gever binnen de volgende 3 
seconden. 

 
De groene en de rode LED knipperen gedurende 10 seconden. De actuele status (hier: 
normale reikwijdte) wordt door een langzaam knippertempo aangeduid. 
 
 
LED rood:        … 
LED groen:        … 
Geluidssignaal:        … 

 
 
3. Als u naar een korte reikwijdte om wilt schakelen, houdt u de master ID-gever binnen de 

volgende 10 seconden voor de lezer. 
 
De groene en de rode LED knipperen gedurende 3 seconden (snellere interval): de korte 
reikwijdte wordt aangegeven. Vervolgens brandt de rode LED weer ononderbroken. 
 
LED rood: …            … 
LED groen: …            … 
Geluidssignaal: …            … 

 
U heeft naar een korte reikwijdte omgeschakeld. 
 

Attentie! Als u de master ID-gever niet binnen 10 seconden opnieuw voor de lezer 
houdt, blijft de actuele status behouden. U kunt zo de status zien, zonder de 
instelling te hoeven veranderen. 

 

Handelen binnen 10 seconden 
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Lezerreikwijdte van kort naar normaal veranderen 
 
Ga als volgt te werk: 
 
 
1. Houd de master ID-gever (zwart) gedurende 5 seconden vlak voor de lezer. 
 
De rode LED dooft, de groene LED knippert eenmaal kort en u hoort een geluidssignaal. 
Vervolgens brandt de rode LED weer ononderbroken. 
 
LED rood:  5 seconden Handelen binnen 3 seconden … 
LED groen:             … 
Geluidssignaal:            … 

 
 
2. Wacht deze 5 seconden af tot de groene LED periodiek knippert en u een periodiek 

geluidssignaal hoort. Verwijder vervolgens de master ID-gever binnen de volgende 3 
seconden. 

 
De groene en de rode LED knipperen gedurende 10 seconden. De actuele status (hier: korte 
reikwijdte) wordt door een langzaam knippertempo aangeduid. 
 
 
LED rood:             … 
LED groen:             … 
Geluidssignaal:       … 

 
 
3. Als u naar een lange reikwijdte om wilt schakelen, houdt u de master ID-gever binnen de 

volgende 10 seconden voor de lezer. 
 
De groene en de rode LED knipperen gedurende 3 seconden (langzamere interval): de lange 
reikwijdte wordt aangegeven. Vervolgens brandt de rode LED weer ononderbroken. 
 
LED rood:        … 
LED groen:        … 
Geluidssignaal:        … 

 
U heeft naar een lange reikwijdte omgeschakeld. 
 

Attentie! Als u de master ID-gever niet binnen 10 seconden opnieuw voor de lezer 
houdt, blijft de actuele status behouden. U kunt zo de status zien, zonder de 
instelling te hoeven veranderen. 

 

Handelen binnen 10 seconden 
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Nadat u het programmeren heeft afgesloten, kunt u uw DOM ((o)) butler gebruiken. 

 
Attentie! Zorg dat u vertrouwd bent met de hieronder beschreven signaalvolgorde, 
zodat u altijd over de bedrijfstoestand van uw DOM ((o)) butler bent geïnformeerd. 
 

 
De verschillende bedrijfstoestanden worden als volgt door de stuurelektronica aangegeven. 
 
 
Stroomvoorziening o.k. (basistoestand) 
 
De rode LED brandt ononderbroken. 
 
 Besturingsunit Leesunit 
 
LED rood:    
LED groen:    
Geluidssignaal:    

 
 
Herkenning van een geautoriseerde ID-gever 
 
De groene LED op de lezer brandt gedurende de ingestelde contacthoudtijd en u hoort een 
geluidssignaal. 
 
 Besturingsunit Leesunit 
 
LED rood:     
LED groen:   Zolang het contact bestaat  
Geluidssignaal:    

 
 
Herkenning van een niet geautoriseerde ID-gever 
 
De rode LED op de lezer dooft tweemaal uit. 
 
 Besturingsunit Leesunit 
 
LED rood:        
LED groen:    
Geluidssignaal:    
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Waarschuwingsmelding “Sleutel vergeten” 
 
Als bij de ingang van de besturingsunit de toestandswijzing van het deurcontact wordt 
geregistreerd, zonder dat er zich een geautoriseerde ID-gever in het leesbereik bevindt, 
wordt er een waarschuwingsmelding “Sleutel vergeten” gegenereerd. 
 
De rode en de groene LED van de besturingsunit knipperen om en om. U hoort een lang 
geluidssignaal. 
 
 Besturingsunit Leesunit 
 
LED rood:          
LED groen:          
Geluidssignaal:          

 
 

Attentie! De ingang voor de deurcontactschakelaar is af fabriek voor een ‘sluiter’ 
als schakelaar geconfigureerd (d.w.z.: contact is gesloten als de deur gesloten is). 
Deze configuratie kan alleen met behulp van de ELS-software (versie 2.1a of 
hoger) worden aangepast. Gebruikt u een ‘sluiter’ als deurcontact en wilt u de 
functie ‘waarschuwingsmelding’ gebruiken zonder dat u over de ELS-software 
beschikt? Neem dan contact op met de klantenservice van DOM. 

 
Attentie! Indien u een deurcontact gebruikt voor het genereren van voorvallen 
maar geen waarschuwing ‘sleutel vergeten’ krijgt, dan kunt u de 
waarschuwingsmelding met behulp van de ELS-software (versie 2.1a of hoger) 
deactiveren. Beschikt u niet over deze software, neem dan voor het deactiveren 
contact op met de klantenservice van DOM. 

 
Attentie! De waarschuwingsmelding kan bij een aangesloten deurcontact 
logischerwijs ook in situaties worden afgegeven waarin het sluitmiddel niet echt is 
vergeten, b.v. indien bezoekers die een ID-gever bezitten, de deur openen. Dit is 
niet te vermijden. 
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Permanent-open-modus 
 
U kunt met een permanent-open ID-gever (lichtblauw) de besturingsunit permanent 
vrijschakelen. Zolang de modus actief is, hebben alle personen toegang, om het even of ze 
over een geautoriseerde ID-gever beschikken of niet. 
 
 
1. Houd de permanent-open ID-gever vlak voor de lezer (in het centimeterbereik). 
 
U hoort een geluidssignaal. De groene LED’s van de besturingsunit en van de lezer branden 
ononderbroken. 
 
 Besturingsunit Leesunit 
 
LED rood:    
LED groen: Zolang actief  Zolang actief 
Geluidssignaal:    

 
 
2. Houd de permanent-open ID-gever opnieuw voor de lezer. 
 
U hoort drie geluidssignalen en de groene LED’s van de besturingsunit en van de lezer 
knipperen driemaal. De besturingsunit en de lezer gaan terug naar de basistoestand. De 
rode LED’s branden weer ononderbroken. 
 
 Besturingsunit Leesunit 
 
LED rood:      
LED groen:              
Geluidssignaal:          

 
Attentie! De permanent-open-modus kan eveneens worden gedeactiveerd door 
de master ID-gever voor de lezer te houden. 
 
 
Attentie! Valt bij een geactiveerde permanent-open-modus de stroom uit, dan gaat 
de besturingsunit terug naar de basistoestand. Wordt de stroomvoorziening 
hersteld, dan is de permanent-open-modus gedeactiveerd en moet u hem 
opnieuw instellen. 
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Permanent-dicht-modus 
 
U kunt met een permanent-dicht ID-gever (donkerblauw) de besturingsunit permanent 
blokkeren. Zolang de modus actief is, hebben ook personen die over een geautoriseerde ID-
gever beschikken, geen toegang. 
 
 
1. Houd de permanent-dicht ID-gever vlak voor de lezer (in het centimeterbereik). 
 
U hoort een geluidssignaal en de rode LED knippert voortdurend. 
 
 Besturingsunit Leesunit 
 
LED rood: zolang  actief    zolang  actief   
LED groen:    
Geluidssignaal:    

 
 
2. Houd de permanent-dicht ID-gever opnieuw voor de lezer. 
 
U hoort drie geluidssignalen en de rode LED’s van de besturingsunit en van de lezer doven 
driemaal uit. De besturingsunit en de lezer gaan terug naar de basistoestand. De rode LED’s 
branden weer ononderbroken. 
 
 Besturingsunit Leesunit 
 
LED rood:              
LED groen:    
Geluidssignaal:          

 
 

Attentie! De permanent-dicht-modus kan eveneens worden gedeactiveerd door de 
master ID-gever voor de lezer te houden. 
 

 
Attentie! Valt bij een geactiveerde permanent-dicht-modus de stroom uit, dan gaat 
de besturingsunit niet terug naar de basistoestand. Wordt de stroomvoorziening 
hersteld, dan is de permanent-dicht-modus weer geactiveerd. 
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De besturingsunit beschikt over een infraroodpoort. Via deze poort kunnen gegevens met 
een PC, laptop of pocket-PC (PDA) worden uitgewisseld. Voor de PC/laptop is een seriële 
infraroodadapter vereist, die op de seriële poort van de PC of laptop wordt aangesloten. Voor 
de PDA heeft u verder geen componenten nodig. 
 
Als u over ELS-software (versie 2.1a of hoger) beschikt of over ELS4PDA-software, dan kunt 
u hiermee uw DOM ((o)) butler systeem beheren en programmeren. U kunt ID-gevers en 
autorisaties beheren, evenals andere functies die uitsluitend via de software beschikbaar 
zijn. Hiertoe behoren: 
 
• Het uitlezen van het voorvalgeheugen 
• Toekennen van tijdzones als sluitautorisatie 
• 4-Ogen principe als sluitautorisatie 
• Configureren van de ingang 
• Instellen van andere parameters (b.v. tijdvenster, geluidssignalen aan/uit) 
 
Bovendien biedt het gebruik van de software bij het beheer van grotere installaties meer 
gemak en overzicht in vergelijking met het gebruik van de master ID-gever. 
 

Attentie! Het programmeren en beheren van DOM ((o)) butler via de ELS-software 
c.q. de ELS4PDA-software wordt in het bij de software horende handboek 
beschreven. 

 
Attentie! Ongestoorde communicatie tussen de PC/laptop en DOM ((o)) butler is 
alleen gewaarborgd bij gebruik van de door DOM aanbevolen infraroodadapter. 
Informatie hierover is te vinden in de softwarehandleiding of rechtstreeks bij DOM 
op te vragen. 

 
De infraroodpoort bevindt zich in de besturingsunit; nadat het behuizingsdeksel is 
aangebracht, vindt u haar achter het DOM-logo. De reikwijdte van de verbinding bedraagt bij 
een geplaatst behuizingsdeksel maximaal 1 meter. 
 

Attentie! De infraroodverbinding kan door andere lichtbronnen (b.v. TL-buizen) 
worden gestoord. 
 
 
Attentie! De infraroodverbinding kan worden belemmerd indien de 
infraroodcomponent en/of het behuizingsdeksel vuil is/zijn. 
 
Attentie! In plaats van de infraroodverbinding kan ook een kabelverbinding met 
een PC/laptop worden gecreëerd. U kunt op deze manier slechts één 
besturingsunit met uw PC verbinden. U heeft geen beschikking over een BUS-
poort. 
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Het DOM ((o)) butler systeem is onderhoudsvrij. De standaard ID-gevers werken op een 
lithiumbatterij. Indien de lezerreikwijdte terugloopt en u de standaard ID-gever vlak voor de 
lezer moet houden, kan dit probleem te wijten zijn aan een lege batterij. De levensduur van 
de batterijen bedraagt ongeveer 3 jaar. 
 

Pas op! Master ID-gevers evenals permanent-open en permanent-dicht ID-gevers 
werken alleen in de nabijheid van de lezer en hebben daarom geen batterijen 
nodig. Maak de behuizing van deze ID-gevers niet open. Deze ID-gevers 
beschikken niet over een batterijcontact. 

 
 
Batterij verwisselen 
 

Pas op! U kunt de standaard ID-gevers zonder gereedschap openen. Gebruik 
nooit gereedschap (b.v. een spanmal) waarmee u de ID-gevers zou kunnen 
beschadigen. 
 
Pas op! Raak nooit de blootliggende geleidplaat van de ID-gever aan. Statische 
ontladingen en vocht kunnen de geleidplaat onherstelbaar beschadigen. 
 
Pas op! Gebruik geen gereedschap om de lithiumbatterij met geweld te 
verwijderen. U zou hierdoor de geleidplaat onherstelbaar kunnen beschadigen. 
 

 
1. Houd het rode bovenstuk van de behuizing vast en 

trek het grijze deel van de behuizing los. 
 

2. Verwijder de batterij zonder de blootliggende 
geleidplaat aan te raken. 

 
 
 
 
 

Afb. 11: Batterij verwijderen 
 
 

Pas op! Gebruik alleen lithiumbatterijen van het type CR2032. Bij gebruik van 
verkeerde batterijtypen kan de ID-gever worden beschadigd. 
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Attentie! De ID-gever beschikt over een poolbeveiliging. U kunt hem dus niet 
beschadigen door de CR2032 lithiumbatterij verkeerd om te plaatsen. 
 

 
3. Schuif de nieuwe batterij met de +-pool in de 

richting van het DOM-logo in de houder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 12: Batterij plaatsen 
 
 

Attentie! Indien de ID-gever na het vervangen van de batterij niet werkt, is 
mogelijk de polariteit onjuist en dient u de batterij om te draaien. 
 

 
Pas op! Kans op materiaalschade door onjuiste montage van het grijze onderstuk 
van de behuizing. Als u het kapje verkeerd om aanbrengt, kan de geleidplaat 
worden beschadigd. De uitsparing in het grijze onderstuk van de behuizing moet 
zich aan de kant bevinden waar geen DOM-logo op staat. 

 
Pas op! Druk de twee helften van de behuizing helemaal tegen elkaar, zodat de 
ID-gever volledig gesloten is. 
 

 
 

4. Steek de grijze onderste helft van de behuizing 
precies op het rode bovendeel van de behuizing. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 13: Uitsparing onderstuk behuizing. 
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U kunt in alle ID-gevers een passieve transponder inbouwen om hem compatibel te maken 
met andere systemen. Door het inbouwen van een HITAG-inlay kunt u de ID-gevers ook als 
sluitmiddelen voor andere DOM ELS-producten gebruiken (knopcilinders, LSE, wand- of 
beslaglezers). 
 

Pas op! U kunt de ID-gevers zonder gereedschap openen. Gebruik nooit 
gereedschap (b.v. een spanmal) waarmee u de ID-gevers zou kunnen 
beschadigen. 
 
Pas op! Raak nooit de blootliggende geleidplaat van de ID-gever aan. Statische 
ontladingen en vocht kunnen de geleidplaat onherstelbaar beschadigen. 
 

 
1. Houd het rode bovenstuk van de behuizing vast en 

trek het grijze deel van de behuizing los. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 14: Onderstuk van de behuizing lostrekken 
 

Pas op! Gebruik uitsluitend inlays die u speciaal voor inbouw in de DOM ((o)) 
butler ID-gevers bij DOM heeft aangeschaft. Als u met geweld andere inlays aan 
probeert te brengen, kunnen zowel de inlay als de ID-gever beschadigd worden. 
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2. Steek de inlay met een pincet helemaal in de 
geleiding boven de batterij. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 15: Inlay plaatsen 
 
 

Attentie! Bij een in de ID-gever geplaatste inlay kan de leesreikwijdte minder zijn 
dan bij een in de handel gangbare passieve transponder. Het is in het bijzonder 
mogelijk dat de inlay alleen door een leestoestel wordt herkend indien de 
gemonteerde ID-gever met de kant waarop zich het DOM-logo bevindt, voor het 
leestoestel wordt gehouden. 

 
Pas op! Kans op materiaalschade door onjuiste montage van het grijze onderstuk 
van de behuizing. Als u het kapje verkeerd om aanbrengt, kan de geleidplaat 
worden beschadigd. De uitsparing in het grijze onderstuk van de behuizing moet 
zich aan de kant bevinden waar geen DOM-logo op staat. 

 
Pas op! Druk de twee helften van de behuizing helemaal tegen elkaar, zodat de 
ID-gever dicht is en er geen opening tussen de helften van de behuizing ontstaat. 
 

 
3. Steek de grijze onderste helft van de behuizing 

precies op het rode bovendeel van de behuizing. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 16: Uitsparing onderstuk behuizing 
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Als u het DOM ((o)) butler systeem gedurende lange tijd voorafgaand aan de montage of na 
het gebruik bewaart, dient u het in de originele verpakking en droog en stofvrij weg te leggen. 
 

Attentie! Bewaar de standaard ID-gevers nooit terwijl de batterij er nog in zit, 
omdat de batterij dan wordt ontladen. Bewaar de batterij apart op een koele 
plaats. 

 
 

Pas op! Risico van materiaalschade door het gebruik van agressieve 
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, grafiet of 
olie. Reinig het deksel van de wandbehuizing en de ID-gever alleen met een 
zachte, bevochtigde zeemlap zonder schoonmaakmiddel. 

 
 
� 	 � � ��� 	 � 	 � �
 
Houdt u er rekening mee dat DOM ((o)) butler gedeeltelijk uit elektronische onderdelen 
bestaat die op een speciale manier moeten worden weggeworpen. Neem hierbij de bij u 
geldende milieuvoorschriften in acht. 
 
U kunt de componenten van uw DOM ((o)) butler ook naar de fabrikant terugsturen. 
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Attentie! De vermelde technische gegevens duiden de momentele stand aan. 
Technische wijzigingen zonder aankondiging vooraf voorbehouden. 
 

 
Besturingsunit en lezer 
 
Stroomvoorziening: Extern: 12 of 24 VDC, telkens ± 10%, rimpel < 300 mV 
Stroomopname Maximaal 1 A bij 12 VDC, resp. max. 500 mA bij 24 VDC 
  
Vasthouden data bij stroomuitval: Datum en tijd: ca. 48 uur bij +20oC 

Autorisaties en voorvallen: minstens 10 jaar 
  
Poorten lezer: RS232, RS485 (half duplex), automatische herkenning 
 uitgevoerd op 6-pins in te steken schroefklem 

• 4-pins verbinding naar besturingsunit via meegeleverde 
aansluitkabel LIYY 4 x 0,14 (lengte 3 m) 

• 2-pins aansluiting: stekker RS485 (100 Ω) 
 Zendpoorten: 

UHF (433 MHz):  Conformiteit met EN 300 220 
Afstraalvermogen < 10 mW e.r.p. 

LF (125 kHz):      Conformiteit met EN 300 330 
Veldsterkte op 10 m afstand < 56 dB µA/m 

 
Reikwijdten (in het vrije veld): 
• Standaardlezer: ca. 240 cm langs LF-spoelas, 
                               omschakelbaar naar 110 cm 
• Long-Range lezer: tot 7 m 
• Telkens richting spoelenvlak elliptisch afnemend 
 
Afdekking binnen de ellips:    LF:   99% 
                                            UHF:  >95% 

  
Communicatie met de ID-gever: Onderlinge verificatieprocedure:  

Three pass mutual authentification (volgens ISO/IEC 9798-2) 
  
Poort besturingsunit: Verbinding met lezer: 4-pins, in te steken schroefklem 

• Gegevensuitwisseling met lezer (RS232) 
• Voedingsspanning voor lezer 

 Infraroodpoort: 
Plaats:                       achter DOM-logo 
Golflengte:                 890 nm 
Hoek:                         ± 24o (halve intensiteit) 
Overdrachtssnelheid: 9,6-115,2 kBit/sec 

  
Ingangen besturingsunit: 1 ingang voor potentiaalvrije deurschakelaar: 

    spanningssterkte 28 V 
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Besturingsunit en lezer (vervolgd) 
 
Uitgangen besturingsunit: 1 potentiaalvrije wisselaar: 

Stroombelastbaarheid:   2 A DC / 500 mA AC 
Spanningssterkte:          30 V DC /  48 V AC 
Contacthoudtijd instelbaar tussen 1-25 sec. 

 1 uitgang (open drain): 
Spanning:        12 of 24 V DC 
                         (afhankelijk van voedingsspanning) 

Stroom:        max. 500 mA, kortsluitvast 
Aanstuurtijd: 200 msec. 

 Contacten uitgevoerd op opsteekbare schroefklemmen 
  

2 LED’s rood/groen op lezer en besturingsunit Modusaanduiding: 
Akoestische signaalgever op lezer en besturingsunit 

  
Functies: Enkelvoudige toegangsautorisatie (aansturing wisselaar) 
 Permanent-open- / permanent-dicht-modus 

4-Ogen principe (alleen met programmeermiddel) 
Voorvalopslag (alleen uit te lezen met programmeermiddel) 

 

Omschakelen van de leesreikwijdte 
  

Met master ID-gever via de zendpoorten Programmering: 
Met programmeermiddel (PC, laptop, PDA) via infrarood 

  
Geheugencapaciteit 
besturingsunit: 

32.000 ID-gevers 

3.500 voorvallen  
Initialiseringsdatum, foutgeheugen, onderhoudsdatum, etc. 

  
Bedrijfstemperatuur: Lezer en besturingsunit:  -20 tot +55oC 
Bewaartemperatuur: Lezer en besturingsunit:  -20 tot +80oC 
Relatieve vochtigheid: Lezer en besturingsunit:  20% tot 95% (niet condenserend) 
  
Vergunningen: CE, EMV, conformiteit met R&TTE-richtlijnen 

Lezer:   Besturingsunit:  
  
Montage: Besturingsunit en standaardlezer: 

• In schakelaardoos ∅60 x 42 mm 
(volgens DIN VDE 0606, DIN VDE 0471, DIN IEC 695) 

• Alternatief met DOM-wandframe 
 Long-Range lezer 

• Specifiek voor de applicatie vastleggen 
 Metalen voorwerpen in de onmiddellijke nabijheid van de lezer 

of andere stoorinvloeden kunnen de reikwijdte van de 
zendverbinding verkleinen 
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Besturingsunit en lezer (vervolgd) 
 
Beveiliging: Dichtheid gecontroleerd volgens IP54 (volgens DIN VDE 0530-

5) voor lezer en besturingsunit in ingebouwde toestand 
  

Standaardlezer:        51 g 
Long-Range lezer:    ca. 400 g 

Gewicht: 

Besturingsunit:          67 g 
  
Afmetingen: Standaard wandbehuzing: 

• 85 x 85 x 16,5 mm (deksel behuizing) 
• 85 x 85 x 24 mm  (incl. aansluitklemmen) 
• 85 x 92 x 40 mm  (montage met wandframe) 

 Long-Range lezer: 
• ca. 210 x 215 x 30 mm 

  
Standaard wandbehuizing: 

• Montageframe: PA6 GF30 
• Deksel behuizing en wandframe: ASA 

Kunststof: 

Long-Range lezer: 
• ABS 

  

Kleur behuizing: Zichtbare componenten: RAL 9010 helder wit 
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ID-gever 
 

3 V, knoopcel CR2032 
Levensduur van de knoopcel: ca. 3 jaar bij 20.000 cycli/jaar 
Stroomopname: stand-by modus ≈ 6µA, actief: � 2 mA 

Stroomvoorziening: 

Intelligent batterijbeheer: stand-by modus met automatische 
wekfunctie 

  
Poorten: Zendpoorten: 

UHF (433,9 MHz):  Conformiteit met EN 300 220 
Afstraalvermogen < 10 mW 
e.r.p. 

LF (125 kHz):         Conformiteit met EN 300 330 
Gevoeligheid ≈ 2 mA/m 
Reikwijdte � 3 m 

Reductie reikwijdte bij master- en permanent-open/dicht ID-
gever 

  
Communicatie met lezer: Onderlinge verificatieprocedure:  

Three pass mutual authentification (volgens ISO/IEC 9798-2) 
  
Communicatie met andere 
systemen: 

Optionele inbouw van een passieve transponder (b.v. HITAG-
inlay voor het gebruik in combinatie met ELS-producten). 
Doorsnede 27,5 mm, breedte max. 1 mm 

  

Varianten: Master ID-gever:                 Objectverbondenheid,  
                                            programmering 
Standaard ID-gever:            Toegangsautorisatie 
Permanent-open ID-gever: (De-)activering permanent-open- 
                                            modus 
Permanent-dicht ID-gever:  (De-)activering permanent-dicht- 
                                            modus 
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ID-gever (vervolgd) 
 
Bedrijfstemperatuur: -20 tot +55oC 
Bewaartemperatuur: -20 tot +80oC 
Relatieve vochtigheid: 20% tot 95% (niet condenserend) 
  
Vergunningen: CE, EMV, conformiteit met R&TTE-richtlijnen 

  
  
Beveiliging: Dichtheid gecontroleerd volgens IP54 (volgens DIN VDE 530-

5) 
 Indien correct in elkaar gestoken beschermd bij kortstondige 

onderdompeling in water (� 3 min) 
  
Gewicht: Ca. 22 g (incl. knoopcel) 
Afmetingen: 41 x 57 x 14 mm 
Gebied belettering: 10 x 17 mm 
  

PA6 GF30  Kunststof: 
Onderstuk:   RAL 7047 
Bovenstuk:   RAL 3002 (standaard ID-gever) 

RAL 9004 (master ID-gever) 
RAL 5012 (permanent-open ID-gever) 
RAL 5005 (permanent-dicht ID-gever) 
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De verjaringstermijn voor rechten van de klant op grond van gebreken bedraagt twaalf 
maanden vanaf de aflevering van het product bij de klant. Voor claims op schadevergoeding 
van de koper om andere redenen dan gebreken aan het geleverde product evenals ten 
aanzien van de rechten van de koper bij met opzet verzwegen of opzettelijk veroorzaakte 
gebreken blijft het bij de wettelijke verjaringstermijnen. De verjaringsbepalingen van § 479 
BGB blijven onaangeroerd. 
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Indien u buiten de in deze montage- en bedieningshandleiding verstrekte informatie nog 
vragen heeft, neem dan contact op met de vestiging in uw land. 
 
DOM Sicherheitstechnik 
GmbH & Co. KG 
Postfach 1129 
D-50301 Brühl/Köln 
Tel. (0049)2232/704-0 
Fax (0049)2232/704375 
www.dom-sicherheitstechnik.com 
dom@dom-sicherheitstechnik.com 
 
DOM Sicherheitstechnik 
Gesellschaft m.b.H. 
Missindorfstraße 19-23 
A-1140 Wien 
Tel. (0043)1/9826666 
Fax (0043)1/9826660 
www.dom.at 
office@dom.at 
 
DOM AG Sicherheitstechnik 
Breitenstraße 11 
CH-8852 Altendorf 
Tel. (0041)55/4510707 
Fax (0041)55/4510701 
dom-ch@dom-sicherheitstechnik.com 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgever 
DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, 50301 Brühl 
 
Dit document mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DOM 
Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG noch geheel, noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, 
opgeslagen in welke vorm dan ook of met behulp van welk middel dan ook worden 
overgedragen, weergegeven of vertaald. 
 
Belangrijke opmerking 
Dit document wordt met regelmatige tussenpozen geactualiseerd. De uitgever stelt het op 
prijs als u eventuele onjuistheden of opmerkingen met betrekking tot deze publicatie 
doorgeeft. 
 
© DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, 50301 Brühl 
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