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In deze versie: 

V4.2.1 Toevoegingen/weglatingen 
• “Hoofdstroom” en “Knoopcel batterij” commentaren 

toegevoegd pag. iv. 
• “Risico voor ontploffing…” opmerking toegevoegd in 

hoofdpaneel pag. 59. 
• Verouderde 1ste versie directe kabelverbinding 

diagram verwijderd van pag. 61. 
• Onderdeelnummer telefoonkabel en CA38A alarm 

jack commentaar toegevoegd aan diagram pag. 61. 
• Tweede versie RS-485 adapter pagina 62 en 65. 
• 8 conductor (RJ45) kabel onderdeelnummer 

(hetzelfde als telefoonkabel) toegevoegd aan Paneel 
naar Modem verbindingsdiagram pag. 65. 

• Extra UL-commentaren toegevoegd aan 
diagrammen pag. 67 en 68. 

• Director software versie updates pag. 76. 
 

 

 
 

OPMERKING: 4.3 Director Software kan alleen 
gebruikt worden met Windows 2000 en XP. 



22-0373D v4.2.1 MONITOR ISM™ V4.2.1 - overzicht installatie en inbedrijfstelling iii 

CE - Conformiteit 
 
De ISM-Monitor zoals beschreven in deze handleiding voldoet aan alle vereisten van richtlijn 89/336/EEC van de 
Raad – De EMC-richtlijn (elektromagnetische compatibiliteit). Om conformiteit van deze richtlijn te handhaven is het 
van essentieel belang om de installatie aanbevelingen zoals beschreven in deze handleiding, na te leven. 
 
 

Normen voor conformiteitverklaring: 
 
• CISPR 11:1997 / EN55011:1998 – Klasse A – Limieten en methodes voor meting van de karakteristieken van 

radiostoring voor industriële, wetenschappelijke en medische (ISM) radiofrequentie apparatuur. 

• CISPR 22:1997 / EN55022:1994 – Klasse A – Limieten en methodes voor meting van de karakteristieken van 
radiostoring van informatietechnologie apparatuur. 

• EN 50130-4:1995 – Electromagnetische compatibiliteit – productfamilie standaard: immuniteitsvereisten voor 
componenten van brand-, inbraak- en sociale alarmsysteemen. 

 
 

Norm Beschrijving Toegepaste nauwgezetheid Prestatie criteria 

IEC 1000-4-2 
EN 61000-4-2 

Elektrostatische ontlading 6kV Contactontlading (direct en indirect) 

8kV Luchtontlading 

A 

A 

IEC 1000-4-3 

EN61000-4-3 
ENV 50140/240 

Uitgestraalde RF 
(radiofrequentie) immuniteit 

10V/m, 80-1000 MHz, 1 kHz 80% AM modulatie 
10V/m.900MHz, Pulsmodulatie met 1 Hz blokspanning 

A 

A 

IEC 1000-4-4 
EN 61000-4-4 

Elektrische snelle overgang +/-2kV over wisselstroomleidingen 

+/-1kV over gelijkstroom- en I/O-leidingen 

A 

A 

IEC 1000-4-5 

EN 61000-4-5 

Overspanning weerstaan 
immuniteit 

+/-2kV gewone modus over wisselstroomleidingen 

+/-2kV differentiële modus over wisselstroomleiding 

A 

IEC 1000-4-6 

EN 61000-4-6 

ENV 50141 

Geleide RF (radiofrequentie) 
immuniteit 

10Vrms, 0.15-100 MHz, 1kHz 80% AM modulatie over 
wisselstroomleidingen 

10Vrms, 0.15-100 MHz, 1kHz 80% AM modulatie over 
I/O-leidingen 

10V/m, 80-1000 MHz, 1 kHz 80% AM modulatie 
10V/m.900MHz, Pulsmodulatie met 1 Hz Square 

A 

 

A 

 

A 
IEC 1000-4-11 
EN61000-4-11 

Vermindering 
 
Tijdelijke onderbrekingen 
 
Spanningsvariatie 

60% voor 0.5, 1, 5 & 10 cyclussen 3 keer herhaald, 
iedere 10 seconden. 
100% voor 0.5, 1, 5 & 10 cyclussen 3 keer herhaald, 
iedere 10 seconden. 
+10%, -15% voor wisselstroom vanaf nominaal 

A 
 

A 
 

A 
IEC 1000-3-2 
EN61000-3-2 

Harmonische stroomemissies Klasse D GOEDKEUREN 

IEC 1000-3-3 
EN61000-3-3 

Spanningsvariatie en -
flikkering bij 
laagspanningsvoeding 

Spanningsvariatie 
Spanningsflikkering 

GOEDKEUREN 
GOEDKEUREN 
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Het Monitor ISM-systeem voldoet aan de vereisten EN 60950, Veiligheid van Informatie Technologie. Om naleving te 
handhaven is het van essentieel belang dat de volgende aanbevelingen worden nagevolgd. 
 

Hoofdstroom 
Het Monitor ISM-systeem moet permanent verbonden blijven met de wisselstroombron. Wees er zeker van dat een 
gemakkelijk bereikbaar verbrekingsapparaat (circuit breaker) in de kabelinstallatie van het gebouw zit verwerkt. Het is 
belangrijk dat de hoofdstroom verbonden is overeenkomstig de nationale elektrische bedradingscode en mag alleen 
uitgevoerd worden door bevoegde personen. 
 
De ISM-controlekasten werden voorzien van uitduwplaten voor de kabel aan de zijkanten, boven- en onderkant. Die 
zijn bedoeld voor de bevestiging van de leiding. Verzeker u ervan dat de hoofdleidingskabel die de kast binnenkomt, 
stevig is bevestigd met kabelbinders en dat die gescheiden wordt gehouden van alle andere datakabels. 
 
Enkele ISM-modellen die vooral zijn bedoeld voor streken met een 230V wisselstroom, worden geleverd met een 
ingebouwde reductietransformator. De netzekering gebruikt op deze units is een 500mA, 250V snelle stoot (VEREX 
P/N 342-3356; Bussman No. AGX-1/2). Bij vervanging, wees er zeker van dat alleen hetzelfde of een precies 
equivalent wordt gebruikt. Verzeker u er nogmaals van dat de hoofdleidingskabel stevig is bevestigd en gescheiden 
wordt gehouden van alle datakabels. 
 
Voor die units die niet worden geleverd met een ingebouwde transformator, vereist ISM een input van 16V 
gelijkstroom bij TB1 op het moederbord. Gebruik een wisselstroom van 110V tot 16V, een minimum 
reductietransformator, klasse II van 40VA, met beperkte energie, bedraad in een beschermd aftakcircuit. Alleen 
gecertificeerde transformators mogen gebruikt, waarvan de output aangeduid is als SELV. De stroomspanning van 
deze units mag de 1.8 AMPS niet overschrijden; raadpleeg de tabel op het binnendeksel van de hoofdcontrole om de 
huidige spanning te verifiëren van iedere unit, vooraleer deze met het controlepaneel te verbinden. Een extra 
stroomvoorziening zal vereist zijn als de stroomlimiet van het hoofdpaneel werd bereikt. 
 

Knoopcel batterij 
De controle units P/N 950-9009 en 950-9020 gebruiken een knoopcel batterij om het configuratiegeheugen te 
behouden bij een volledig stroomverlies. Verzeker u ervan dat deze batterij jaarlijks wordt vervangen om de 
betrouwbaarheid van de reservekopie te behouden. Gebruik alleen vervangstuk P/N 133-2023. Om de batterij te 
vervangen, gebruik uw duim en voorvinger aan de zijkanten van de houder om de batterij uit het bovenste gedeelte te 
persen. Eens het bovenste gedeelte van de batterij kan gegrepen worden,  ze uit de houder verwijderen. 
 
Daarna de nieuwe batterij nemen en die  aan de bovenkant in de houder duwen. Verzeker u ervan dat de juiste 
polariteit behouden blijft; de positieve (+) platte kant van de batterij moet aan de linkerkant zitten, gezien van bovenaf.
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Aan de slag 

Overzicht programmering 
In de meeste gevallen programmeert een 
servicemedewerker het systeem met behulp van het 
programma Monitor ISM Director™. (Zie voor meer 
informatie de online Help of de 
gebruikershandleiding die wordt geleverd bij de 
software.)  
Systemen met één paneel waarvoor 
"Kenmerkenset" 1, 2, 3 of 4 is ingesteld (via 
S002:00), kunnen ook met behulp een LCD-
toetsenbord worden geprogrammeerd. (Dit geldt 
zowel voor zelfstandige panelen als voor systemen 
met één paneel die worden beheerd met de 
toepassing Monitor ISM Director.)  
Voor meer informatie over de paneelinstelling "Kenmerkenset" zie 
"Kenmerkenset" onder S002:00 in dit document, of 
"Paneelinstellingen per account" in de online Help of de 
gebruikershandleiding voor de Monitor ISM Director-software.  

Voor meer informatie over de systeemcapaciteit van een bepaald 
Kenmerkenset zie "Systeemcapaciteit" in the de referentie-
onderwerpen achterin deze handleiding. 

Voor meer informatie over het uitbreiden van uw softwarelicentie 
zodat een hoger "Kenmerkenset" en de bijbehorende capaciteiten 
worden ondersteund, zie "Software activeren en licentie" in de 
online Help of de gebruikershandleiding van het programma 
Monitor ISM Director. 

 
Het LCD-toetsenbord 
Met het LCD-toetsenbord kunnen gebruikers 
verschillende taken uitvoeren (zie de 
gebruikershandleiding van Monitor ISM) en kan het 
onderhoudspersoneel onderdelen programmeren 
voor locaties waarvoor Monitor ISM Director niet is 
geïnstalleerd, of snel wijzigingen aanbrengen in een 
bepaald aspect van het systeem.  

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

X

' - # ABC DEF

GHI JKL MNO

PRS TUV WXY

Z_Q

f

 

Het toetsenbord bevat de volgende toetsen: 
• Drie knoppen onder de display voor het selecteren 

van een weergegeven optie of waarde; 
• Met de knoppen "3" en "4" roept u een bepaald 

onderwerp op en/of gaat u naar een ander item in 
een scherm; 

• Met het numerieke toetsenbord kunt items direct 
invoeren.  

• Voor een Ja/Nee-selectie (√ / ?) drukt u op een 
willekeurige nummertoets om te schakelen tussen 
instellingen. 

• Als u tekst (letters) wilt invoeren, drukt u 1, 2 of 3 
keer op het bijbehorende nummer (bijv. 'B' = twee 
maal drukken op 2); 

• Met de toets X verlaat u een scherm (zorg dat u 
de wijzigingen hebt opgeslagen).  

Voor meer informatie over het gebruik van functietoetsen en de 
paniektoetsen op de LCD-toetsenborden zie de 
gebruikershandleiding van Monitor ISM. 

 
Aanmelden voor service en beginschermen 
U kunt zich alleen aanmelden als 'Servicegebruiker' 
als de kast van het hoofdpaneel open is zodat de 
'sabotagesensor' kan worden geactiveerd. 

  Welkom 
ID ?  _ _ _ _ 

Voer de service-ID in  
(00 of 000).   
Voor Schermen in een 
specifieke taal:  Wacht tot het 
welkom- / aanmeldingsscherm 
verschijnt in de gewenste taal.  

 

(Om deze functie te activeren moet het paneelgeheugen leeg of 
nieuw zijn, of er moet minstens één gebruiker van de specifieke taal 
zijn gedefinieerd. 

 GebrNaam 
PIN inv.:_ _ _ _ 

Voer de service-PIN in. 
(standaard 2482 of 7378). 

 
 Druk 4voor menu's

   ↓Deel  ↓Aa 
Druk op "4" totdat 
"Config" verschijnt. 

 
 Menu Opties 4 

↓Test  ↓Config 
Druk op de knop onder 
"Config" om de 
configuratieschermen te 
openen. 

 

Navigeren en instellingen invoeren 
 

S001:00  Paneelv# 
↓OK   ↓+ Groep -↓ 

Selecteer "+" of "-" totdat de 
"S" is gewijzigd in de gewenste 
letter (S: Systeem;  A: Zones;    
M: Modules; P: Ingangspunten;  E: Apparatuur/Pseudo; 
B: Prog. uitgangen;  L: Bevoegdheidsniveaus; 
U: Gebruikers/bezoekers; H: Vakanties;  D: Schema's; 
T: Aangepast Pt-soort;  R: Deuren/Lezers.) 

 

Paneel configureren (via LCD-toetsenbord) 
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X001:0  Paneelv# 
↓OK   ↓+ Groep -↓ 

Selecteer vervolgens OK om 
het eerste scherm van het 
geselecteerde onderwerp op te 
roepen en sla elk scherm op  

 

als u naar een volgend scherm of item gaat.  
 

Tip: U kunt een item/scherm ook direct oproepen met de toets 
"4" en de cijfertoetsen. U wijzigt dan "001:0" in de gewenste 
waarde (bijv. A004:02 is scherm '2' voor zone nummer 4). 

Sommige modules ondersteunen aanvullende schermen voor de 
module zelf, ingangspunten en/of uitgangen. Deze kunnen alleen 
worden opgeroepen nadat de module is geïnstalleerd. Sluit af, 
roep het modulescherm (M0xx:00) weer op en selecteer Opslaan. 
De instellingen in deze aanvullende schermen worden in het 
algemeen opgeslagen in de specifieke module (niet in het 
paneel). 

 
Diverse instellingen  
↓Opsl    Z00x↓y 

Ga met de knop "4" naar het 
gewenste item op het scherm. 
Voer vervolgens de gewenste 
instelling in.  

 

Zie voor meer informatie de toelichtingen onder de 
afbeelding van het toetsenbord (vorig). Klik op Opslaan als 
u gereed bent. U gaat dan naar het volgende scherm met 
instellingen.  

Als u alle instellingen hebt ingevoerd en opgeslagen, verlaat 
u de programmeerschermen met de toets X (escape).  
Met de derde knop (rechterknop) onder de display kunt u 
bladeren in het bijbehorende scherm met waarden (Z0xx↓n). 
Bijvoorbeeld: A0xx:01 (de vertragingstijden voor elke zone). 

In de volgende secties krijgt u nadere informatie over de 
instellingen in elk scherm. Standaardwaarden worden vet 
weergegeven (en/of in de rechter bovenhoek van een tabel). 

 
Items verwijderen 
In de regel kan een item niet worden verwijderd als er 
een ander item aan is toegewezen. Een 
bevoegdheidsniveau kan bijvoorbeeld niet worden 
verwijderd als er gebruikers aan zijn toegewezen. 
Bovendien moet u een item dat u wilt verwijderen, in 
het algemeen de instelling "niet gedefinieerd" geven 
(er is meestal geen sectie "Verwijderen"). 

Voor het verwijderen van een item moeten dus in 
het algemeen de volgende stappen worden 
uitgevoerd: 
• Bepalen welke items zijn toegewezen aan het item 

dat wordt verwijderd; 
• De items opnieuw toewijzen (of verwijderen); 
• Het item dat moet worden verwijderd, de instelling 

"niet gedefinieerd" geven  
Als u een gebruiker wilt verwijderen, stelt u het 
bevoegdheidsniveau in op "00". Om een bevoegdheidsniveau te 
verwijderen, voert u voor alle waarden blanco, 'Nee' of nullen in 
(wat van toepassing is). 

Controleer of een item aan andere items is toegewezen: 
• Met een LCD-toetsenbord roept u de desbetreffende 

onderwerpen op. Met de toets rechts onder de LCD-display 
kunt u vervolgens door alle gedefinieerde items bladeren en 
controleren of er een verwijzing naar een bepaald item bestaat. 

• In het programma Monitor ISM Director kunt u met behulp van 
de "raster"-vensters of databaserapporten controleren of er 
naar het item wordt verwezen (het "raster"-venster of door het 
uitbrengen van databaserapporten voor geassocieerde items 
controleren of er naar het specifieke item wordt verwezen). Zie 
voor meer informatie de online Help of de 
gebruikershandleiding van de software. 

Type verbindingen waarbij het mogelijk 
het downloaden of het synchroniseren 
van de configuratie gegevens vanaf het 
LCD bediendeel LCD te starten. 
Het is alleen mogelijk zo’n download of 
synchronisatie vanaf het LCD bediendeel te starten, 
bijvoorbeeld voor een nieuw of gereset paneel, 
indien één van de volgende verbindingen wordt 
gebruikt:   
+ Ingebouwde Bell 103 (300 baud) modem.  Noot:  Alleen "Memory 

Model" 1 t/m 3 (max. 300 gebruikers);   
+ Enkel-paneel via externe modem aansluiting via RS232 

(TB14&15, 8 draden);   
+ Enkel-paneel via IP interface (≥ v3.3 panelen).    
Voor een directe kabel verbinding (of voor multi-paneel situaties):  
Communicatie sessies worden uitsluitend vanaf de PC gestart.  
Voor meer details, kijk onder "Paneel Communicaties en 
Updates" in de on-line Help of in de Handleiding van de Director 
software. 

Een nieuw paneel opstarten  
(en eventueel "Configuratie downloaden")  
1) Open het hoofdpaneel om de sabotagesensor te 

activeren. 
2) Zorg dat het paneel en het toetsenbord waarmee 

u programmeert, zijn ingeschakeld. 
3) U wordt gevraagd een code van 5 tekens op het 

LCD-toetsenbord in te voeren (voer 24822 in). 
4) Voer vervolgens de service-ID 00 (of 000) in en 

daarna 2482 voor de 'service-PIN'. 
Nu verschijnt de vraag of u de instellingen van de ISM 
Director PC wilt downloaden ("Download Config?").  

Algemeen:   
+ De fysieke verbinding tussen PC en paneel moet al 

geregeld zijn zoals omschreven in "Systeem/Apparaat 
Installatie".   

+ Een ‘account’ moet reeds ingesteld zijn in de Director 
software compleet met alle benodigde informatie voor 
de communicatie tussen PC en paneel.  Voor details, 
kijk in de hoofdstukken "Commissioning " en " Panel 
Connection Overview " van de on-line help of Director 
software Gebruikers Handleiding. 

+ Een "Zend naar paneel " communicatie sessie moet 
reeds zijn ingesteld via de Director software (Schedule 
"Type" = "On Next Call").  Dit is omschreven in de 
hoofdstuk "Panel Communications and Updates" in de 
on-line of Director software Gebruikers Handleiding. 
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Voorwaarden voor een IP Verbindingv3.3:    
(Samen met de bovengenoemde items.) 
+ De IP interface moet eerst aangesloten, ingesteld, en 

beschikbaar zijn op het netwerk. 
+ Een "Remote IP Address" en "Remote IP Port" moeten 

zijn ingesteld voor serial channel 2 van de IP interface.   
Voor meer details hierover, zie de installatie handleiding 
van de IP interface. 
Opmerking: Voor Monitor ISM-panelen vanaf V2.0 wordt 
deze functie uitsluitend ondersteund door de software 
Monitor ISM Director. 

 
Indien u 'Nee' kiest, wordt u gevraagd om het 
'Kenmerkenset paneel' ('Memory Model') van het 
paneel in te stellen. Dit bepaalt de capaciteiten van 
het systeem. Voor meer informatie, kijk naar 
S002:00, onder "S001 - S006 (Systeem-
instellingen)" en "Systeemcapaciteit" in de bijlagen. 

Indien u Ja kiest, wordt u gevraagd om de volgende 
gegevens in te stellen of te kiezen: 
(Tip:  Sla uw instellingen tijdig op!) 
• Paneel Code (Uniek ID):  Stel dit in in 

overeenstemming met de software. Voor meer 
informatie, kijk naar S001:05 onder "S001 - S006  
(Systeem-breed instellingen)". 

• Het aan te kiezen telefoonnummer (zie S001:06 
voor details).  Noot:  Voor een IP aansluiting (v3.3), 
stel dit in als "000". 

• Extern wachtwoord / "Third-Party password" (laat als nul). 
• Soort verbinding: 

Remote: Externe modem; 
Bell:  Ingebouwde Bell 103 kiezer; 
IP: Een IP verbinding (LAN/WAN).  

Terwijl de download bezig is, toont het LCD scherm “Bijwerken 
Config”, met willekeurige symbolen aan de rechte kant van het 
scherm.  Uitzondering:  Met een IP-verbinding (v3.3), wordt alleen 
"IP Ring" getoond (kijk de LEDs van de IP interface na om te 
kunnen zien of data verzonden wordt.) 
Voor systemen zonder remote Monitor ISM Director-systeem (of 
als u geen instellingen laadt) heeft het paneel aanvankelijk de 
standaardinstellingen voor een commerciële eenheid, zone 1. (De 
standaardinstellingen worden in alle programmeringssecties 
weergegeven.) 
Voor systemen die werken met ISM Director, kunnen alle 
instellingen die in de software, zijn ingevoerd, worden 
gedownload als u gereed bent. Zie voor meer informatie 
"Paneelcommunicatie en updates" in de online Help of de 
gebruikershandleiding van Monitor ISM Director. 

 

Geheugen bewaren tijdens een 
stroomstoring 
In het geval van een stroomstoring bewaart het 
paneel geprogrammeerde gebruikers en instellingen 
ongeveer 48 uur. 

Handmatig verzoek om de Software de 
paneelinstellingen te Uploaden of 
Synchronizeren 
Als via een LCD-toetsenbord lokaal wijzigingen zijn 
aangebracht, kunt u de instellingen van een PC op 

afstand met het programma Monitor ISM Director 
bijwerken.  

U kunt uitsluitend gebruikmaken van deze functie als er al een 
database met alle modem- en communicatie-instellingen is 
gedefinieerd via Monitor ISM Director. Daarnaast moeten de 
volgende items zijn ingesteld voor het paneel (zodat deze zo 
nodig overeenstemmen met de instellingen van de software): 
• De paneelcode / account-UID (mag niet nul zijn, zie S001:05). 
• Het telefoonnummer dat moet worden gekozen (zie S001:6) 

(of 000 voor een IP connectiev3.3.) 
• De betreffende "Type Host Aansluiting" / Soort hostverbinding 

(zie S005:00). 
• Het externe wachtwoord "Third-party Password" (zie S005:01). 

Bell 103:  Om gebruik te maken van de ingebouwde 300-baud 
modem van het paneel), dient de instelling "Memory Model" op ≤ 
3 (voor max. 300 gebuikers).  Voor details, zie S002:00. 

IP verbindingv3.3: De IP interface moet eerst aangesloten, 
ingesteld, en beschikbaar zijn op het netwerk. Een "Remote IP 
Address" en "Remote IP Port" moeten zijn ingesteld voor serial 
channel 2 van de IP interface.Voor meer details hierover, zie de 
installatie handleiding van de IP interface. 

Objecten die aangesloten zijn op een Meldkamer middels een IP 
verbinding (SIP)v3.3:  In dit geval, is het downloaden via een 
externe modem niet ondersteund. (Alleen mogelijk via interne Bell 
103 modem of IP.)   

Software versus Paneel Firmware Revisies:  Vanaf v3.20, is de 
Monitor ISM Director software compatibel met with paneel 
firmware v2.0 en hoger.  Software V3.0x en ouder is alleen 
compatibel  met firmware van hetzelfde basis revisieniveau als de 
software. 

In het algemeen, wanneer een paneel wordt opgewaardeerd, 
dient de Director software ook geupgrade te worden naar 
hetzelfde niveau (of hoger).  Uitzondering: V3.3 panelen kunnen  
wel met versie 3.20 van de software worden gebruikt (mits de IP 
functies niet nodig zijn0). 

Handmatig synchroniseren met een remote PC: 
1) Controleer of het welkom-scherm en de datum/tijd 

verschijnen. 
2) Druk 4 keer op de toets X. 
3) Voer de service-ID in (00 of 000). Opmerking: Sla 

deze stap over als het systeem zo is ingesteld dat 
er bij aanmelding alleen een pin hoeft te worden 
ingevoerd.  Tip: Voor schermen in een bepaalde 
taal, wacht op het Welkom/Inlog-scherm in de 
gewenste taal te verschijnen.  Noot:  Minimaal één 
Operator moet in die taal ingesteld zijn. 

4) Voer 2255 in (Oproep). (02255 als u een code van 
5 moet invoeren). 

OPMERKING: Deze functie wordt niet ondersteund 
door een externe modem. 

Wanneer configuratie communicatie plaatsvindt, wordt de datum / 
tijd met een "∗" aangeduid in plaats van de gebruikelijke " : ". 
Terwijl de download bezig is, toont het LCD scherm “Bijwerken 
Config”, met willekeurige symbolen aan de rechte kant van het 
scherm.  Uitzondering:  Met een IP-verbinding (v3.3), wordt alleen 
"IP Ring" getoond (kijk de LEDs van de IP interface na om te 
kunnen zien of data verzonden wordt.) 

Als het paneel de eerste keer geen contact krijgt met de 
configuratie-computer, wordt nog 5 keer getracht de computer te 
bereiken. Tussen elke oproep ligt een pauze van 2 minuten. 
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In deze sectie wordt de programmering toegelicht die 
vereist is om een nieuw systeem via een LCD-
toetsenbord te installeren.  

Zie voor meer informatie over de installatie van apparatuur de 
"Installatiehandleiding voor systeem en randapparatuur" en de 
instructies voor installatie die bij het apparaat zijn geleverd. 

Voor systemen waarop Monitor ISM Director is geïnstalleerd, is 
de instelling in het algemeen met de software mogelijk. Grotere 
systemen waarvoor een "Kenmerkenset" hoger dan 4 is ingesteld 
(waarvoor de software Monitor ISM Director en de bijbehorende 
activeringssleutel zijn vereist), kunnen UITSLUITEND via de 
software worden ingesteld. Voor meer details over de 
Kenmerkenset selectie, raadpleeg S002:00 en/of 
"Systeemcapaciteiten". 

Voordat u begint 
1) Voor een betere beveiliging van het systeem 

wordt geadviseerd de standaard 'service PIN' te 
wijzigen: Meldt u aan, druk op "4" totdat "PIN" 
verschijnt. Selecteer vervolgens PIN, voer de 
nieuwe PIN twee keer in en selecteer Opslaan. 
Zie de gebruikershandleiding van het paneel 
voor meer informatie. 
...wordt vervolgd...                      (volgende kolom  ) 

 
Noteer het nieuwe wachtwoord op een veilige plaats en/of kies 
een wachtwoord dat gemakkelijk is te onthouden. Schermen voor 
de configuratie van panelen kunnen uitsluitend met de service-
PIN worden opgeroepen (tenzij u het hoofdpaneel handmatig wist 
en opnieuw begint). 

Voor locaties die werken met Monitor ISM Director, moet de 
service-PIN via de software worden gewijzigd. Bovendien wordt 
de PIN gewijzigd nadat een paneel heeft gecommuniceerd met de 
software (standaardwaarden: 2482 of 7378). 

  
2) Als de locatie in 'Zones' moet worden verdeeld, 

moet u weten in welke zones. In het algemeen 
is dit van belang voor objecten die in afdelingen 
zijn verdeeld, objecten die op basis van 
bewakingskenmerken zijn ingedeeld, en/of 
objecten waartoe verschillende groepen 
gebruikers toegang hebben. 
Opmerking: Neem contact op met de coördinator van de 
installatiewerkzaamheden, de beheerder van het gebouw of 
een andere contactpersoon op de locatie als u hierover meer 
informatie nodig hebt. 

3) U hebt ten minste één toegangskaart/-token met 
een bekend "ID"-nummer (en optioneel 'PIN'-
nummer) nodig om de werking van de 
basisfuncties voor toegangscontrole te testen. 

Basisinstellingen voor een eerste test 
Bij het instellen van een nieuw systeem is er niets mooier dan de eerste keer dat er toegang wordt verleend. Als 
het systeem niet beschikt over deurcontrole, kunt u controleren of de eerste bewegingssensor uitsluitend wordt 
bewaakt als de zone is scherpgesteld (Aan), of de systeemstatus controleren met een systeemtoetsenbord 
(LCD). 

In de volgende tabel wordt aangegeven welke basisinstellingen in ten minste moet invoeren om als u de 
basisfuncties van het systeem wilt testen.   
Tip: Voor een eerste test kunt u in het algemeen de standaardwaarden overnemen.  

Stap (doe dit): Zie voor meer informatie: 
1) Als de plaats deuren met toegangscontrole bevat, verzeker u er dan van 

om het formaat van de toegangskaarten/tokens te specificeren. 
Secties S003:00 tot S004:05 onder 
"S001 - S006  (Systeeminstellingen)" 

2) Als u schemafuncties wilt testen, moet u ten minste één testschema 
definiëren. 

"D001 - D050  (Schema's voor automatisch 
instellen van zones/toegang/deuren)" 

3) Definieer ten minste één "Zone" voor de eerste test. "A001 - A016  (Zones en verwante instellingen)" 

4) Definieer ten minste één voorbeeldgebruiker met een 
"Bevoegdheidsniveau" zodat u de toegangscontrole en andere verwante 
functies kunt testen. 

"L001 - L100 (Bevoegdheidsniveaus voor 
gebruikers/bezoekers)" 

5) Definieer één "systeemgebruiker" (met toegangskaart/-token) zodat u de 
toegangscontrole en verwante functies kunt testen. 

"U001 - U1000  (Gebruikers / bezoekers)" 

6) Selecteer van de geïnstalleerde apparaten een LCD-toetsenbordmodule, 
een deurcontroller-module (indien van toepassing) en een 
uitbreidingsmodule voor een punt, en definieer waarden voor deze items. 

"M001 - M024 
 (Modules en verwante instellingen)" 

7) Selecteer 1 -3 deuren en bewaakte sensors (indien van toepassing), en 
definieer waarden voor deze items. 

"R001 - R032  (Deuren/lezers en verwante 
instellingen)" en "P001 - P128 
(Ingangspunten / bewaakte sensors)". 

 
 

Een nieuw systeem instellen (installatie) 
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8) Selecteer welke condities van het systeem (apparatuur) moeten worden 
bewaakt of genegeerd.  
Tip: Hiermee voorkomt u overbodige signalen van toetsenborden in zones  
en/of overbodige overdracht van alarmen. 

"E001 - E016 
(Apparatuur / pseudopunt bewaken)". 

9) Controleer nu met de voorbeeldkaart of de desbetreffende deur(en) kan (kunnen) worden ontgrendeld.  
U kunt tevens met het toetsenbord de status van verschillende items controleren.  
Zie voor meer informatie over het gebruik van het LCD-toetsenbord voor diverse 
taken de gebruikershandleiding van Monitor ISM (paneel/toetsenbord). 

 

Overige gegevens voor alle apparaten, 
zones en gewenste werking invoeren 
Nadat u de basisgegevens hebt ingevoerd en de 
eerste testen hebt uitgevoerd, kunt u de overige 
apparaten in het systeem testen en de instellingen 
afstemmen op de gewenste werking. U moet tevens 
de database met 'Gebruikers' invoeren.  
Tips: Bij een omvangrijk systeem kan het handig zijn de 
gebruikerslijst en apparatuur in handzame stukken op te delen. U 
kunt dan eenvoudig bijhouden wat u hebt gedaan en wat u nog moet 
doen. U kunt ook de vereiste "Schema's" direct instellen, zodat u 
deze kunt toewijzen aan gebruikersbevoegdheden, zones en lezers. 
Houd er rekening mee dat "Bevoegdheidsniveaus" verwijzen naar 
"Zones" en dat deze zones in het algemeen dus eerst moeten 
worden gedefinieerd.  
In de onderwerpen in de lijst hieronder vindt u meer 
informatie over het invoeren van de resterende 
instellingen. 

Onderwerpen beheer: 
• D001 - D050 (Schema's voor automatisch 

instellen van zones/toegang/deuren) 
• H001 - H032 (Vakanties en wijzigingen van tijd en 

datum) 
• L001 - L100 (Bevoegdheidsniveaus voor 

gebruikers/bezoekers) 
• Gebruikers alarmpanelen. Zie "U001 – U999 

(Gebruikers...)". 
• Terugval-gebruikers (personen die het paneel 

tijdens een communicatiestoring kunnen 
benaderen).  

Zie voor meer informatie over deze optionele functie "Terugval-
modus" onder S002:00, plus S006 tot S009.  
Hardware en zones: 
• S001 - S006  (Systeeminstellingen)  (Dit omvat alle 

paneelinstellingen die vereist zijn voor host-communicatie.) 
• A001 - A016 (Zones en verwante instellingen) 
• M001 - M024 (Modules en verwante instellingen) 
• R001 - R032 (Deuren/lezers en verwante 

instellingen) 
• E001 - E016 (Apparatuur / pseudopunt bewaken) 
• P001 - P128 (Ingangspunten / bewaakte sensors) 
• B001 - B128 (Programmeerbare uitgangen) 
Appartement-toetsenborden: Deze kunnen uitsluitend via de 
toepassing Monitor ISM Director (Enterprise) worden 
geconfigureerd.    

Vereiste instellingen voor communicatie 
met een beheer-PC 
Voor onderwerpen die betrekking hebben op de 
installatie van een modem en de vereiste 
instellingen zie "PC en modem aansluiten" onder 
"Installatiehandleiding voor systeem en 
randapparatuur". 

Zie voor meer informatie over communicatie-
instellingen S001:05, S001:06, S005:00 en 
S005:01. Bovendien wordt in de sectie die direct 
voor deze sectie over systeeminstellingen komt, 
behandeld hoe u een download op afstand voor een 
nieuw paneel start en hoe u instellingen met een 
remote PC kunt afstemmen.  

Zie de sectie "Paneelverbinding Overzicht" in de 
online Help of de gebruikershandleiding van Monitor 
ISM Director voor meer informatie over het instellen 
van het programma Monitor ISM Director voor 
paneelcommunicatie. 

Als op systemen die werken met Monitor ISM Director, een nieuw, 
nog niet ingesteld paneel wordt aangesloten (ook 'Cold Boot' 
genoemd), worden aan de paneelcode (Account-UID) en het 
externe wachtwoord automatisch standaardwaarden toegewezen 
door Monitor ISM Director. 

   

Instellingen overnemen na een upgrade 
van Monitor ISM Director 
Om een plaats te upgraden van een oudere versie  
van de MONITOR ISM Director software, kan de 
vorige software database gewoonweg 
geconverteerd voor gebruik met de nieuwe software 
en daarna gedownload naar de panelen. 
Tip:  Verzeker u er steeds van dat eerst een geactualiseerde 
reservekopie/kopie van de software database beschikbaar is. 

Als de MONITOR ISM Director software wordt 
toegevoegd aan een systeem kunnen de data in het 
paneel getransfereerd door een 
communicatiesessie "Verkrijgen uit Paneel" te 
starten met de software. Zie voor meer informatie: 
+ "handmatig activeren...", vooraf; 
+ "Paneelcommunicatie en updates" in de online Help of 

gebruikershandleiding van de software. 
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S001 - S006 (Systeeminstellingen) 
In de schermen S001-S006 worden instellingen voor de beveiliging van het gehele systeem, de overdracht van 
berichten en de toegangscontrole vastgelegd.  

S001:00 (Bewaking op afstand via alarmcentrale) Standaard: 0.000000.1.00.1 
Bell 103 functies Digitale  

account-ID 
 
Rapportindeling 

Testfrequentie  
communicatie 

 
Oproepvolgorde 

0: Geen Bell 103 
meldingen; 
1: Bell 103 meldingen; 
2: Bell 103 alleen als 
backup bij IP uitval 

#### (indien ID 
contactpersoon) 
###### (indien SIA) 
(000000) 

1: SIA-indeling 
2: ID contact-
persoon 

00: Geen   18: 30 min. 
20: 1 hr   22: 2 hrs 
23: 4 hrs   24: 6 hrs 
25: 8 hrs    27: 12 hrs 
30: 24 hrs  31: 7 dagen 

1: ULC 
2: UL-compatibel 
3: Lang 
4: Monitor Standard 
    (in Canada 1 of 4 gebruiken) 

Werking van de Bell-
103 verbinding met een 
meldkamer (ingebouwd 
300 baud modem). 

Nummer waarmee 
de ontvanger bij de 
alarmcentrale het 
account identificeert. 

Indeling van 
berichten die naar 
de alarmcentrale 
worden gestuurd. 

Frequentie waarin de 
actieve communicate-
lijnen worden getest. 
Zie ook S001:9 

Volgorde waarin primaire en reserve-

telefoonnummers worden gebruikt 
als bij de eerste poging geen 
verbinding tot stand wordt gebracht. 

Bellen sequentie details:  (P = Primaire telefoon # poging; B = Reserve-telefoon # poging) 
1 (ULC):  PPBBPPBB / vertraging 60 min / PPBBPPBB / vertraging 60 min / PPBBPPBB / vertraging 60 min / PPBBPPBB. 
2 (UL):  PPBBPPBBPB / vertraging 10 min. 
3 (Lang):  PPPPBBBB / vertraging 10 min / PPPPBBBB / vertraging 30 min / PPPPBBBB / vertraging 60 min / PPPPBBBB /  
vertraging 2 uur / PPPPBBBB.  

S001:01 (Primair telefoonnummer) Standaard:  (leeg) 
Primair telefoonnummer 
################  (blanco) 
Dit is het primaire telefoonnummer voor communicatie met de alarmcentrale als er alarmen/gebeurtenissen over een standaardaansluiting 
(inbellen) worden verzonden.  (Standaard leeg / blanco.)  

S001:02 (Reserve-telefoonnummer) Standaard:  (leeg) 
Reserve-telefoonnummer 
################  (blanco) 
Dit is een alternatief telefoonnummer voor een inbelverbinding met de alarmcentrale. Dit wordt gebruikt als met het primaire nummer geen 
verbinding tot stand kan worden gebracht. Dit kan tevens worden gebruikt voor een draadloze/mobiele verbinding. (Standaard leeg / 
blanco.) 
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S001:03 (Diverse instellingen / beveiliging) Standaard:  14.0.0.√.√.□.□.□.0 
 
Sirenetijd 

Modus 
gebruikersaan
melding 

Modus escort 
vereist 

PIN 5 tekens Dwang-PIN's 
toestaan 

Prompt voor 
vertraging 
ingang 

Ingangspunt 
snel herstellen 

Negeer komende 
Enrolment 

Stroomsynch. 

00 - 22  (14) 
 
Zie Sirenetijd, 
onderaan. 

0 = Standaard 
gebruiker ID-
aanmelding 
of aanmelding 
met 
kaartnummer: 
1 = 4 tekens 
2 = 5  
3 = 6  
4 = 7  
5 = 8  
6 = 9  
7 = 10  

0 = 
geëscorteerd 
door 
gebruikers 
met Escort 
bevoegdheid. 
1 = 
geëscorteerd 
door 
permanente 
gebruikers 
2 = 
geëscorteerd 
door een 
permanente of 
tijdelijke 
gebruiker. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 
Alleen gebruikt 
bij feature kaart 
inschakelen : 
R0xx:01 

0: 60 Hz   
1: 50 Hz   
2: AC-Geen 
synchr. 
3: DC-
voeding 

De duur voor 
elke algemene 
activering van 
de sirene in 
het systeem. 

Gebruikers 
kunnen hun 
kaart # bij 
LCD-
toetsenbord & 
toetsenbord 
lezers 
invoeren. 

Type escort 
waardoor een 
bezoeker 
(L0xx:3) wordt 
vergezeld. 

Is een PIN van 
5 tekens 
vereist. 

Is signalering 
van dwang 
toegestaan. 

Wordt de 
gebruiker 
gevraagd of 
ingangs-
vertraging 
gewenst is als 
"Deelstand" 
voor de zone 
wordt 
ingesteld. 

Wordt herstel 
van een punt 
binnen 1 min. 
verzonden (en 
niet uitsluitend 
bij sirene-
timeout). 
Versie VK is 
12 seconden. 

Kaarten 
worden 
automatisch 
opnieuw 
ingeschreven 
bij het 
inschakelen 
van de lezers. 

Synchronisati
e met AC-lijn 
om 
kloknauwkeu-
righeid te 
maximalisere
n. 

Sirenetijd:  00 = uitgeschakeld;  01 = 1 sec;  02 = 2 sec;  03 = 3 sec;  04 = 5 sec;  5 = 10 sec;  06 = 15 sec;  07 = 20 sec;  08 = 30 sec;  09 = 
45 sec;  10 = 60 sec;  11 = 90 sec;  12 = 2 min;  13 = 3 min;  14 = 5 min;  15 = 10 min;  16 = 15 min;  17 = 20 min; 18 = 30 min;   
19 = 45 min;  20 = 1 u;  21 = 1.5 u;  22 = 2 u.  

S001:04 (Systeembericht) Standaard:  Welkom 
Systeembericht 
AAAAAAAAAAAAAAAA  (WELKOM). 
Dit bericht is de begroeting die verschijnt op LCD-toetsenborden van het systeem.  

S001:05 (Bewaking ISM Director-aansluiting) Standaard:  000000.08.√.□.□ 
Paneelcode  
(of "UID") 

Aantal keren 
overgaan 

Antwoordapparaat  
negeren 

Callback configuratie  
forceren 

Terugbellen Vereist 

######  (000000) 01 - 15  (08) 
(15 = Uitschakelen / 
geen antwoord) 

√           
Ja      Nee 
Schakel met een 
nummertoets tussen 
instellingen. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met een 
nummertoets tussen 
instellingen. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met een 
nummertoets tussen 
instellingen. 

Een nummer (niet nul) 
dat het paneel, de 
locatie of de account 
identificeert voor 
Monitor ISM Director. 

Het aantal keer dat het 
toestel overgaat voordat 
het paneel een 
configuratie-aanvraag 
op afstand beantwoordt. 

Beantwoordt tweede oproep 
na 1 keer overgaan, nadat 
1e oproep slechts 1 of 2 
keer is overgegaan. 

Bij een config.-aanvraag 
op afstand verbreekt het 
paneel de verbinding en 
belt de bevoegde remote 
PC terug voor verificatie. 

Instellen indien de 
meldkamer bevestiging 
van inschakeling moet 
aangeven door een even 
toon te laten klinken op 
het bediendeel en evt. de 
sirene. 

Zie S001:06,  S005:00 and  S005:01 voor meer instellingen die betrekking hebben op het aansluiten op een systeem met Monitor ISM Director.   

S001:06 (Telefoonnummer PC op afstand) Standaard:  (leeg) 
Telefoonnummer remote PC 
################  (blanco) 
Dit is het telefoonnummer waarmee de verbinding met het Monitor ISM Director-systeem tot stand wordt gebracht. Hiermee kunnen 
alarmen via een extern modem worden verzonden (als dit wordt ondersteund, zie S005:00 en de bijbehorende opmerkingen). Wordt ook 
gebruikt voor geforceerd terugbellen van een configuratie (zie hierboven) of als een onderhoudsmedewerker een database op afstand wil 
actualiseren (zie "Handmatig activeren..."  onder "Aan de slag").  
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Zie S001:05,  S005:00 and  S005:01 voor meer instellingen die betrekking hebben op het aansluiten op een systeem met Monitor ISM Director.  

S001:07 (Numerieke semafoon) Standaard: □.0.0 
Semafoon inschakelen Format Initiatormodus uitgang 
√           
Ja      Nee 
Schakel met een nummertoets tussen 
instellingen. 

0: Noord-Amerikaans met handshaking 
1: Noord-Amerikaans zonder handshaking. 

0:  B005 - B008 
1:  B005 - B008 en B121 - B128 

Wordt de functie numerieke semafoon 
gebruikt. 

De indeling waarin berichten aan een 
numerieke semafoon worden verzonden. 

De uitgangen die beschikbaar zijn voor 
gebruik van de semafoonfunctie.  

S001:08 (Telefoonnummer semafoon) Standaard:  (leeg) 
Telefoonnummer semafoon 
################  (blanco) 
Dit is het telefoonnummer dat wordt gebruikt voor de numerieke semafoon (zie S001:07 hierboven).  De standaardwaarde is leeg / blanco. 

 

S001:09  (Communicatieparameters) Standaard:  0.00.63.0.□ 
Communicatie-
test Dag 

Comm. Test 
Uur 

Comm Test 
Minuut 

Gedeelde Telefoonlijn 
modus 

Gedeelde telefoonlijn modus 
met extern modem 

0 = Zondag 
1 = Maandag 
2 = Dinsdag 
3 = Woensdag 
4 = Donderdag 
5=  Vrijdag 
6= Zaterdag 

00 - 23  (00) 00 - 59 
of  
63 = Willekeurig 
tussen 01:00 en 
04:00 AM. 

0 = Niet gedeeld; 
1 = Preventief 
2 = Gebruikers tussenkomst 

√           
Ja      Nee 

De dag voor de 
wekelijkse comm. 
testen 

De tijd (uur) voor 
communicatietesten 
(indien van 
toepassing). 

De tijd (min.) voor 
comm. testen 
(indien van 
toepassing.). 

Deze instelling is enkel voor 
toekomstig gebruik. 

Deze instelling is enkel voor 
toekomstig gebruik. 

De dag- en tijdsinstellingen laten 'overlapping' van de communicatie testtijden toe voor meerdere panelen.   
Om de communicatie testfrequentie in te stellen, zie voor meer informatie S001:00. 

 

S002:00  (Paneel instellingen) Standaard:  0.3 
Paneel bewerkingsmodus Paneel feature set (vroeger bekend als Geheugenmodel) 
0 1 - 14 (3) Zie hieronder voor meer details. 
0-2 
0 - Standaardversie 
1- Europees met modem ondersteuning 
2- UK (DD243) (ACPO) 

Deze instelling bepaalt de systeemcapactiteit. 

 

Schermen S002:01(Automatische update kaart), S003:xx en S004:xx (volgt later), laten toe 
om één of twee kaart / token formaten te identificeren, die zullen gebruikt worden om toegang 
te krijgen bij gecontroleerde ingangen. Dit kan een algemeen formaat/standaardformaat of een 
aangepast formaat waarmee u eigen/bestaande kaarten in het systeem kunt gebruiken.  De 
twee gescheiden formaten laten toe om Wiegand-/Proximity-en Magneetstrip-/Streepjescode-
kaarten te gebruiken (gelijktijdig) bij een specifiek paneel of twee types van Wiegand-
/Proximity-kaarten.  Opmerking:  Alle lengtewaarden verwijzen naar het aantal tekens voor 
magneetstip kaarten of het aantal bits voor Wiegand technologiekaarten (Wiegand, proximity, enz.). 
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S002:01  Standaard:  □.□.0.□.1.□.□.□.□.□ 
 (Toegangs- en systeem-instellingen) (Systeem type ondersteuningsselecties) 

Automatische 
update 
kaartversie 

Deuren 
ontgrendelen
bij 
brandalarm 

Terugval-
modus voor 
kaarttoegang

LCD-
toetsenbord: 
Lokale zone 
scherp-
/onscherpste
llen 

Module bus 
Baudrate 

Ondersteunt 
inbraak 

Ondersteunt 
toegang 

Ondersteunt 
bewakings- 
station 

Ondersteunt 
suite 
beveiligingsm
odules  

Ondersteunt 
liftmodules 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 

0: Geen 
toegang; 
1: Alle 
leesbare 
tokens; 
2: Alles met 
geldige 
locatiecode; 
3: 10 
terugval-
gebruikers 
(zoals 
gedefinieerd 
via S006). 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 

1: AutoMax 
(38400); 
0: AutoMin 
(19200) 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 
Voor een 
standaardver
sie systeem 
Hoofdzakelij
k in het 
voordeel van 
de Director 
software 
account 
selecties. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 

=Uitschakel
en, bijwerken, 

=Automatisc
he versie 
update 
toestaan 

Bij een 
brandalarm 
worden alle 
beheerde 
deuren in de 
faciliteit 
ontgrendeld. 

Kaarten 
waaraan 
toegang 
wordt 
verleend als 
deurcontrole
-module 
geen 
toegang 
geeft tot de 
database 
van paneel. 

Scherp- en 
onscherpstel
len beperken 
tot de zone 
van het 
toetsenbord 
(i.p.v. alle 
zones 
waarvoor 
gebruiker 
bevoegd is).

De 
communicati
esnelheid 
tussen het 
hoofdpaneel 
en 
uitbreidingm
odules.  

Deze 
selecties 
daar 
uitgevoerd, 
worden hier 
vertoond.  
Anders is het 
niet nodig 
hier iets te 
wijzigen.    

    

Auto-actualisering van kaartversie  Dit is onafhankelijk van vervangingskaarten die toegang krijgen, en of het systeem automatisch moet 
geactualiseerd met het hoger versienummer.  (Deze instelling behoort tot de vaste ID kaarten met een versienummer). 
Deze functie vereist op zijn minst de V3.2 paneel firmware, en V1.5 deur-/lift controle firmware.   
Zie voor meer informatie S003:02 en S004:02 voor bijkomende instellingen die behoren tot kaartversie nummers.   
Om het aanvang/actuele versienummer voor specifieke kaart(en) in te stellen, zie voor meer informatie "U001 - U1000 (Gebruikers / 
Bezoekers)". 
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S002:02  [Ongeldige (incorrecte) kaart, PIN-detectie] Standaard:  12.12.09.5.0.3.□ 
Timeout 
resetten 

Duur 
gebruiker 
blokkeren 

Maximum 
aantal 
ongeldige 
kaarten 

Maximum 
aantal 
ongeldige 
PIN's 

Ongeldige 
kaart 
detectietype 

Aantal 
gebruikers 
voor globale 
blokkering 

Globale 
blokkering 
alarm 
transmitteren 

12 
Tijdsvertraging 
code selecteren 
uit timer 
vertragingscodes 

12 
 

09 
00 = 1 ongeldige 
kaart, 01 = 2, 02 
= 3, etc tot 63 = 
64 

5 
0 = 1 ongeldige 
PIN, 1 = 2, 2 = 3, 
3 = 4, 5 = 6, 7 = 
8 

0 
0 = ongeldige 
kaart detectie is 
uitgeschakeld, 1 
= ongeldige 
kaarten 
detecteren, 2 = 1 
+ “hoog risico 
geweigerde” 
kaarten, 3 = 1 & 
2 + lager risico 
geweigerde 
kaarten (allen 
geweigerd). 

3 
0 =4 
verschillende 
ongeldige 
gebruikers, 1 = 
6, 2 = 8, 3 = 10. 

√           
Ja      Nee 

Schakel met een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 

De tijd vereist 
vóór er geen 
ongeldige 
PIN/kaarten 
meer bestaan en 
een "Ongeldige 
PIN/kaart 
conditie" 
opnieuw wordt 
ingesteld. 

De tijdsduur 
waarin een 
gebruiker uit het 
systeem wordt 
gesloten na X 
aantal ongeldige 
PIN/kaart-
pogingen, zelfs 
bij een geldige 
poging. 

Het aantal 
ongeldige 
kaarten gebruikt 
vóór zich een 
"Ongeldige kaart 
conditie" 
voordoet. 

Het aantal 
ongeldige PIN's 
gebruikt vóór 
zich een 
"Ongeldige PIN-
conditie" 
voordoet. 

Manieren van 
ongeldige kaart 
detectie. 

Definieert 
hoeveel 
verschillende 
gebruikers zich 
in een ongeldige 
PIN of 
onbevoegde 
kaartblokkering 
conditie moeten 
bevinden 
vooraleer zich 
een globale 
blokkering 
voordoet voor 
alle gebruikers. 

 = ongeldige 
kaart en/of PIN 
veroorzaakt 
alleen lokale 
waarschuwing. 
√ = lokale 
waarschuwing & 
rapporteert aan 
het 
bewakingsstatio
n. 

Timer vertragingscodes 
00: ongeldig; 
01: 1 sec; 
02: 2 sec; 
03: 3 sec;  

04: 5 sec; 
05: 10 sec; 
06: 15 sec; 
07: 20 sec; 

08: 30 sec; 
09: 45 sec; 
10: 60 sec; 
11: 90 sec; 

12: 2 min; 
13: 3 min; 
14: 5 min; 
15: 10 min; 

16: 15 min; 
17: 20 min; 
18: 30 min; 
19: 45 min; 

20: 60 min; 
21: 90 min; 
22: 2 u; 
23: 4 u; 

24: 6 u; 
25: 8 u; 
26: 10 u; 
27: 12 u; 

28: 16 u; 
29: 20 u; 
30: 1 dag; 
31: 1 week 

Ongeldige kaart detectietype:  Ongeldige kaart voorbeelden: fout versienummer, foute site code, kaart niet in database. Hoog risico 
geweigerde kaart voorbeelden: tijd vervallen, vergrendeling inbreuk, lezer geblokkeerd, geen zone bevoegdheid. Laag risico geweigerde 
kaart voorbeelden: geen bevoegdheid voor zone onscherpstellen, foute klasse, timeouts, anti-passback inbreuken. 
Zie ook A0xx:06: “Blokkeren alle gebruikers bij ongeldige kaart”.   
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S003:00  (Primair kaartformaat - controle van locatiecode) Standaard:  □.06.10 
Controle van locatiecode Positie van locatiecode Lengte van locatiecode 
√           
Ja      Nee 
Schakel met een nummertoets tussen 
instellingen. 

01 - 40  (06) Wiegand: 01 -20  (10) 
Magneetstrip: 1 - 4. 

Wordt alleen toegang verleend aan 
primaire-formaattokens met een bepaalde 
locatiecode. 

De positie van het 1e teken van de locatie-
/systeemcode in deze toegangstokens. 

De lengte van de locatiecode voor primaire-
formaattokens (aantal tekens). 

 

S003:01  (Primair kaartformaat - locatiecodes) Standaard:  0000.0000.0000 
Waarde 1e locatiecode Waarde 2e locatiecode Waarde 3e locatiecode 
0000 - 9999  (0000) 0000 - 9999  (0000) 0000 - 9999  (0000) 
De 1e van tot drie locatie-/systeemcodes 
die in toegangstokens die op de locatie 
worden gebruikt, kunnen worden 
gecodeerd. 

De 2e van tot drie locatie-/systeemcodes 
die in toegangstokens die op de locatie 
worden gebruikt, kunnen worden 
gecodeerd. 

De 3e van tot drie locatie-/systeemcodes 
die in toegangstokens die op de locatie 
worden gebruikt, kunnen worden 
gecodeerd.  

S003:02 (Primair kaartformaat - versienummer) Standaard:  □.01.04 
Controle van versienummer Positie versienummer Lengte versienummer 
√           
Ja      Nee 
Schakel met een nummertoets tussen 
instellingen. 

01 - 40  (01) Wiegand: 01 -16  (04) 
Magneetstrip: 1 of 2 

Deze functie vereist minstens de V3.2 paneel firmware en V1.5 deur-/liftcontroller firmware.  

S003:03 (Primair kaartformaat - basisinstellingen) Standaard:  16.20.36.04.2 
Positie ID-nummer Lengte ID-nummer Aantal bits / tekens Bits per teken Kaart-/tokenformaat 
01 - 40  (16) Wiegand: 01 -32  (20) 

Magneetstrip: 4 - 9 
01 - 40  (36) 01 - 08  (04) 

(Toekomstig gebruik—
huidige instelling 4.) 

0: Geen; 
1: Toekomstig gebruik; 
2: Wiegand; 
3: Magneetstrip: 

De positie van het 1e 
teken van het ID op 
toegangstokens in 
primair formaat. 

De lengte van het kaart 
ID-nummer voor 
primaire-formaattokens. 

Het totale aantal bits 
(Wiegand) of tekens 
(magneetstrip) in de 
kaartdata. 

Het aantal bits voor elk 
teken (voor kaarten met 
een magneetstrip). 

Het basistype kaart of 
token voor de primaire 
kaartformaat-instellingen. 

32-Bit / 9-Digit kaart IDs:  Dit vereist minstens V3.2 paneel firmware, en V1.5 deur-/liftcontroller firmware.  

S003:04  (Primair kaartformaat - controle oneven pariteit) Standaard:  36.18.18 
Positie controletotaal Begin data Lengte data 
01 - 40  (36) 01 - 40  (18) 00 - 40  (18) 
De positie van het controletotaal bij de 
pariteitscontrole. 

De positie van de eerste databit die wordt 
toegevoegd voor de oneven-
pariteitscontrole. 

Het aantal bits dat wordt toegevoegd voor 
de oneven-pariteitscontrole (0 = controle 
uitschakelen).  

S003:05  (Primair kaartformaat - Controle even pariteit) Standaard:  01.02.18 
Positie controletotaal Begin data Lengte data 
01 - 40  (01) 01 - 40  (02) 00 - 40  (18) 
De positie van het controletotaal bij de 
even-pariteitscontrole. 

De positie van de eerste databit die wordt 
toegevoegd voor de even-pariteitscontrole. 

Het aantal bits dat wordt toegevoegd voor 
de even-pariteitscontrole.  

S004:00  (Secundair kaartformaat - controle van locatiecode) Standaard:  □.06.10 
Controle van locatiecode Positie van locatiecode Lengte van locatiecode 
√           
Ja      Nee 
Schakel met een nummertoets tussen 
instellingen. 

01 - 40  (06) Wiegand: 01 - 20  (10) 
Magneetstrip: 1 - 4. 

Wordt alleen toegang verleend aan 
secundaire-formaattokens met een 
bepaalde locatiecode. 

De positie van het 1e teken van de locatie-
/systeemcode in deze toegangstokens. 

De lengte van de locatiecode voor 
secundaire-formaattokens (aantal tekens). 
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S004:01  (Secundair kaartformaat - locatiecodes) Standaard:  0000.0000.0000 
Waarde 1e locatiecode Waarde 2e locatiecode Waarde 3e locatiecode 
0000 - 9999  (0000) 0000 - 9999  (0000) 0000 - 9999  (0000) 
De 1e van tot drie locatie-/systeemcodes 
die in toegangstokens die op de locatie 
worden gebruikt, kunnen worden 
gecodeerd. 

De 2e van tot drie locatie-/systeemcodes 
die in toegangstokens die op de locatie 
worden gebruikt, kunnen worden 
gecodeerd. 

De 3e van tot drie locatie-/systeemcodes 
die in toegangstokens die op de locatie 
worden gebruikt, kunnen worden 
gecodeerd.  

S004:02 (Secundair kaartformaat - versienummer) Standaard:  □.01.01 
Controle van versienummer Positie versienummer Lengte versienummer 
√           
Ja      Nee 
Schakel met een nummertoets tussen 
instellingen. 

01 - 40  (01) Wiegand: 01 -16  (01) 
Magneetstrip: 1 of 2 

Deze functie vereist minstens V3.2 paneel firmware, en V1.5 deur-/liftcontroller firmware.  

S004:03 (Secundair kaartformaat - basisinstellingen) Standaard:  16.20.36.04.2 
Positie ID-nummer Lengte ID-nummer Aantal bits / tekens Bits per teken Kaart-/tokenformaat 
01 - 40  (16) Wiegand: 01 -32  (20) 

Magneetstrip: 4 - 9 
01 - 40  (36) 01 - 08  (04) 

(Toekomstig gebruik—
huidige instelling 4.) 

0: Geen; 
1: Toekomstig gebruik; 
2: Wiegand; 
3: Magneetstrip: 

De positie van het 1e 
teken voor het ID-
nummer op 
toegangstokens in 
secundair formaat. 

De lengte van het kaart 
ID-nummer voor 
secundaire-
formaattokens. 

Het totale aantal bits 
(Wiegand) of tekens 
(magneetstrip) in de 
kaartdata. 

Het aantal bits voor elk 
teken (voor kaarten met 
een magneetstrip). 

Het basistype kaart of 
token voor de secundaire 
kaartformaat-instellingen. 

32-Bit / 9-Digit Kaart IDs:  Dit vereist minstens V3.2 paneel firmware, en V1.5 deur-/liftcontroller firmware.  

S004:04  (Secundair kaartformaat - controle oneven pariteit) Standaard:  26.14.12 
Positie controletotaal Begin data Lengte data 
01 - 40  (26) 01 - 40  (14) 00 - 40  (12) 
De positie van het controletotaal bij de 
oneven-pariteitscontrole. 

De positie van de eerste databit die wordt 
toegevoegd voor de oneven-
pariteitscontrole. 

Het aantal bits dat wordt toegevoegd voor 
de oneven-pariteitscontrole (0 = controle 
uitschakelen).  

S004:05  (Secundair kaartformaat - controle even pariteit) Standaard:  01.02.12 
Positie controletotaal Begin data Lengte data 
01 - 40  (01) 01 - 40  (02) 00 - 40  (12) 
De positie van het controletotaal bij de 
even-pariteitscontrole. 

De positie van de eerste databit die wordt 
toegevoegd voor de even-pariteitscontrole. 

Het aantal bits dat wordt toegevoegd voor 
de even-pariteitscontrole. 
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S005:00  (Hostverbinding) Standaard:  nvt 2.0.0.0 
Serienummer paneel  
(ook Hostadres) 

Intern gebruik  
(standaardinstelling 
overnemen) 

Rapportagemodus  
host 

Soort  
hostverbinding 

Gedeelde 
telefoonlijn modus 

0001 - 65534   
(geen standaardwaarde / 
wordt gelezen van 
paneel) 

(2) 0: Geen 
hostrapportage; 
1: Blokken van 256 
gebeurtenissen; 
2: Alarmen (afzonderlijk / 
kleine blokken) 

0: Directe kabel of  
Alleen Inbel (inclusief 
Bell 103, en alle multi-
paneel verbindingen); 
1: Inbel of Uitbel  
(ieder paneel heeft een 
eigen extern modem of 
IP-interfacev3.3); 
2: Intern gebruik  
(niet kiezen) 

0 

Dit is het serienummer 
van het hoofdpaneel 
(wordt automatisch van 
het paneel gelezen bij 
opstarten). 

Deze waarde is 
uitsluitend voor intern 
gebruik (2 overnemen) 

Alarmen of blokken met 
gebeurtenissen wel of 
niet automatisch 
verzenden naar Monitor 
ISM Director. 

Geeft de soort verbinding 
met de host PC.   
De functie "Rapportage-
modus host" wordt alleen 
ondersteund met "1: Bel 
In of Uit". 

Deze instelling is voor 
toekomstig gebruik 
(tegenwoordig niet 
ondersteund). 

Rapportagemodus host en Soort hostverbinding:  Een enkel paneel met een eigen extern modem (of IP verbindingv3.3) t.b.v. de 
verbinding met het MONITOR ISM Director systeem (ext. modem of IP interface voor ieder panel) kan worden ingesteld om automatisch in 
te bellen om alarmgebeurtenissen of blokken (historische) gebeurtenissen over te sturen.   
Noot:  Voor deze functie, mag de modemverbinding geen RS485 verbinding zijn. Het moet zijn 8-draads op TB14&15).   
(Ingebouwd modem / Bell 103 verbinding met Monitor ISM Director):  Wordt ondersteund in kleinere systemen met maximaal 300 
gebruikers (moet zijn ingesteld op "Kenmerkenset" 1, 2 of 3 in S002:00). 

Zie S005:01, S001:05 end S001:06 voor meer instellingen die betrekking hebben op de aansluiting op een Monitor ISM Director-systeem.  

S005:01  (Extern wachtwoord / "Third-Party Password") Standaard:  000000 
Extern wachtwoord 
######  (000000) 
Dit is een ‘beveiligingssleutel’ waarmee onbevoegde toegang tot dit paneel wordt verhinderd (bijvoorbeeld een PC waarop een andere 
versie van Monitor ISM Director is geïnstalleerd. 

Zie S005:00, S001:05 en S001:06 voor meer instellingen die betrekking hebben op de aansluiting op een Monitor ISM Director-systeem.  

S005:02  (Meldkamer via IP)v3.3 Standaard:  0.0 
Meldkamer verbinding via IP (SIP Modus) IP-meld adres (SIP adres) 
0:  Neen 
1:  Ja 

0 - 80 (0) 

Deze instelling (nieuw in v3.3) stelt lokaties/panelen in staat om 
meldingen door te geven aan een centrale meldkamer middels een 
IP (LAN/WAN) verbinding. 

Deze waarde wordt bepaald door de meldkamer. 

Voor meer details hierover, zie de installatie handleiding van de IP interface.   
 

S006:00 - S006:09  (Terugval-gebruikers) Standaard:  000 
ID terugval-gebruiker 
###  (000) 
In deze schermen kunt u tot 10 gebruikers definiëren. Dit zijn de enige gebruikers die toegang hebben, als een deurcontroller-module niet 
kan communiceren met de paneeldatabase. Opmerking: Als "Terugval-modus" moet "3" zijn ingesteld (in scherm S002:00).    
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A001 - A016 (Zones en verwante instellingen) 
Met behulp van zones kunt u de bewakings- en
bedieningseigenschappen voor alle sensors en/of
lezers in een gemeenschappelijke locatie instellen.
Voor elk paneel kunnen tot 16 zones worden ingesteld.
In een schema voor een zone kunnen de volgende 

functies worden vastgelegd: 
• Zones op bepaalde tijden automatisch scherp- of 

onscherpstellen; 
• Gebruikers eraan herinneren de zone scherp te 

stellen, en/of een alarm versturen naar het 
bewakingsstation als gebruikers een zone niet 
scherpstellen.  
Opmerking: Als het einde van een schema nadert, klinkt er een 
waarschuwingstoon 15 minuten voordat het tijdsinterval afloopt. 

• Op bepaalde tijden van Deelstand naar Uit en van 
Uit naar Deelstand schakelen.  

  Met de functie 'deurcontrole' kan het volgende 
worden ingesteld: 

• De zone automatisch onscherpstellen als 
toegang is verleend aan een gebruiker ('Uit'-
bevoegdheid vereist).  

 (Dit kan betrekking hebben op alle zones of op een bepaalde 
zone en er kan worden geschakeld naar 'Deelstand' of 'Uit'. 
Dit is afhankelijk van de bevoegdheid van de gebruiker. 

 
Tip: Afzonderlijke deuren kunnen ontgrendeld en opnieuw 
vergrendeld worden op basis van een schema en/of het 
scherpstellingsniveau van de bijbehorende zone. Zie voor 
meer informatie scherm R0xx:10 onder  
"R001 - R032 (Deuren/lezers en verwante instellingen)". 
Opmerking:  Als u om het even welke waarde wijzigt voor een 
zone, zal die zone worden gereset op haar standaard / schema 
staat en scherpstellingsniveau (dit laat toe om configuratie 
updates gepast te beheren).   

A0xx:00 (Zone definiëren) Standaard (A001): √.KANTOOR 
Zone inschakelen Naam van zone 
Schakel met een nummertoets tussen instellingen. 
        √                 
        Ja         Nee  

AAAAAAAAAAAA  (KANTOOR) 

Geeft aan deze zone is gedefinieerd. De naam/omschrijving voor deze zone. 
Opmerking: Zone 1 is standaard ingeschakeld en kan niet worden verwijderd.  

A0xx:01 (Vertragingstijden) Standaard:  09.10.13.2.0.0 
Vertraging  
ingang 

Vertraging  
uitgang 

Vertraging  
garage 

Vertraging  
pre-alarm 

Verlenging voor 
overwerk 

APB  
autom. resetten 

00 - 12  (09) 
Zie informatie 
hieronder. 

00 -13  (10) 
Zie informatie 
hieronder. 

00 -14  (13) 
Zie informatie 
hieronder. 

0=20sec; 1=30s; 
2=60s; 3=5min; 
4=10m; 5=30m; 
6=1hr; 7=1.5hrs 

0=30min; 1=1hr; 
2=90min; 3=2hrs; 
4=3hrs; 5=4hrs; 
6=6hrs; 7=8hrs 

0=Geen reset  
    (In/uit APB);  
1=10min; 2=20min; 
3=30min; 4=1hr; 
5=4hrs; 6=8hrs; 
7=12hrs 

De tijd dat de 
bewaking van de 
"ingangpunten" 
wordt onderbroken / 
vertraagd en waarin 
een gebruiker de 
zone onscherp kan 
stellen. 

De tijd dat de 
bewaking van de 
"uitgangpunten" 
wordt onderbroken / 
vertraagd en waarin 
een gebruiker de 
zone kan verlaten 
nadat de zone is 
scherpgesteld. 

De tijd dat de 
bewaking van de 
"garagepunten" 
wordt onderbroken / 
vertraagd en waarin 
een gebruiker de 
zone onscherp kan 
stellen. 

De tijd dat het 
systeem wacht 
voordat een alarm 
wordt verzonden 
voor een situatie die 
lokaal moet worden 
geverifieerd. 

De tijd dat de 
ingestelde 
sluitingstijd wordt 
verlengd als op een 
overwerk-knop 
wordt gedrukt (deze 
zone). 

Bepalen of de APB 
status van een 
gebruiker 
automatisch wordt 
gereset voor deze 
zone (om toegang 
opnieuw toe te laten 
na de ingestelde 
periode.) 

Vertragingstijden ingang/uitgang/garage:  00 = geen;  01 =  1 sec;  02 = 2 sec;  3 = 3 sec; 04 = 5 sec;  05= 10 sec;  06 = 15 sec;  07 = 
20 sec;  08 = 30 sec;  09 = 45 sec;  10 = 60 sec;  11 = 90 sec;  12 = 2 min;  13 = 3 min;  14 = 5 min. 
APB autom. resetten:  Dit geldt voor kaartlezers die ingesteld zijn voor "Antipassback detecteren".  Auto-reset wordt niet aanbevolen voor 
installaties waar Tijdsregistratie en aanwezigheidsrapporten worden toegepast.  Voor meer APB instellingen, zie A0xx:02 (hierna), en 
R0xx:02 en/of R0xx:05 onder "R001 - R032  (Deuren…)".  
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A0xx:02 (Algemene zone-instellingen) Standaard:  □.√.□.□.□.1.□.□ 
Deelstand bij 
niet verlaten 

Uitgang-
vertraging 
beëindigen 

Alarm bij  
niet verlaten 

Sirene piept 
bij scherp-
stellen 

Functietoets 
PIN vereist 

 
Rapportage 

Stricte APB 
Dwang 

APB ‘Buiten 
naar binnen’ 
regel negeren 

√           
Ja      Nee 

√           
Ja      Nee 

√           
Ja      Nee 

√           
Ja      Nee 

√           
Ja      Nee 

1: Uitsluitend  
    alarmen  
2: Alle gebeur
    tenissen 

√           
Ja      Nee 

√           
Ja      Nee 

De zone 
schakelt 
automatisch 
naar 
'Deelstand' als 
de gebruiker 
de zone niet 
verlaat na 
scherpstelling 
(d.w.z. een 
deur wordt 
niet geopend).   

De 
'uitgangvertra
ging' wordt 
afgebroken 
als de deur 
wordt gesloten 
nadat de 
gebruiker de 
zone heeft 
scherpgesteld 
en verlaten. 

Er wordt een 
alarm 
verzonden als 
de gebruiker 
de zone niet 
verlaat na 
scherpstelling 
(d.w.z. een 
deur wordt 
niet geopend). 

De 'sirene'-
uitgangen 
voor deze 
zone 
ontvangen 
een korte puls 
als de zone 
wordt 
scherpgesteld. 

Geeft aan of 
voor de 
programmeer-
bare 
functietoets 6-
9 & 0 een 
gebruiker met 
de 
bevoegdheid 
"Functietoets" 
aangemeld 
moet zijn.   

Het type  
boodschappe
n dat moet 
gerapporteerd 
in de alarm-
centrale. De 
instelling is 
NIET van 
invloed op het 
bewakings-
interval of de 
activiteiten-
rapporten. 

Of gebruikers 
zullen binnen 
kunnen in 
andere zones 
zonder te 
worden 
geregistreeerd 
als ze de 
huidige zone 
te hebben 
verlaten. 

Stelt 
gebruikers in 
staat opnieuw 
binnen te 
komen indien 
zij zonder hun 
kaart te 
gebruiken 
buiten zijn 
geraakt. 

Stricte APB Dwang:  Zie verder A0xx:01, R0xx:02 en/of R0xx:05. 
APB ‘Buiten naar binnen’ regel negeren:  Deze instelling zorgt ervoor dat gebuikers die met hun kaart binnenkomen (vanuit de zone 
‘Buiten’), niet op een correct APB gebruik gecontroleerd worden. Echter, de APB regels worden wél op alle andere zone grenzen 
toegepast. Noot:  Geldt niet als het hun laatst bekende zone is (om dit mogelijk te maken, stel APB auto-reset in met A0xx:01; 
bijvoorbeeld = 8 uur).  

A0xx:03 (Aanvullende/geplande eigenschappen) Standaard:  18.18.□.□.□.□.□.□.□ 
Buiten 
interval 

Binnen 
interval 

Beperken 
tot 
midder-
nacht 

Alarm bij 
niet 
afsluiten 

Autom. 
scherp bij 
niet 
afsluiten 

Onbev. 
open 
toestaan 

Twee 
kaarten 

Tussen-
tijds ver-
grendelen 

Autom. 
scherp bij 
deur 
sluiten 

18: 30 min; 
22: 2 hrs 

18: 30 min; 
22: 2 hrs; 
99: tot einde 
van 
schema. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummer-
toets. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummer-
toets. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummer-
toets. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummer-
toets. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummer-
toets. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummer-
toets. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummer-
toets. 

Toegestane 
tijd voor 
onscherp-
stellen 
buiten 
schema. 

Toegestane 
tijdvoor 
onscherp-
stellen 
binnen 
schema. 

Verlenging 
voor 
overwerk 
beperken tot 
middernacht 

Bericht 'niet 
afgesloten' 
verzenden 
als zone bij 
sluitingstijd 
niet wordt 
scherp-
gesteld. 

Automatisch 
scherp-
stellen op 
geplande 
sluitingstijd. 

Bevoegd-
heid vereist 
voor 
onscherp-
stellen na 
geplande 
tijd. Zie 
informatie 
hieronder. 

Twee 
geldige 
gebruikers-
ID's / PIN's 
vereist om 
deze zone 
onscherp te 
stellen. 

Van alle 
zones 
waarvoor Ja 
is ingesteld, 
kan er 
slechts één 
per keer 
onscherp 
worden 
gesteld. 

Zone wordt 
scherp-
gesteld als 
een deur 
wordt 
gesloten 
(voor 
bankkluizen) 

 

A0xx:04 (Zoneschema's / automatisering) Standaard:  00.□.00.0 
Zoneschema Autom. onscherp  

na geldig token  
Schema voor functie  
"Autom. deelstand" 

Autom. Deelstand 

00: Geen (niet gepland); 
of schema 01 - 50. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met een nummertoets. 

00: Geen; 
of schema 01 - 50. 

0 -3  (0) 
Zie informatie hieronder. 

Het schema dat wordt gebruikt 
om deze zone te automatiseren 
en alle schemafuncties te 
activeren  
(indien van toepassing). 

Deze zone wordt automatisch 
onscherpgesteld als aan een 
gebruiker toegang wordt 
verleend.   

Het schema voor automatisch 
schakelen naar 
Deelstand/Uit/Deelstand in deze 
zone  
(indien van toepassing). 

Of de zone op basis van een 
schema automatisch schakelt 
van Deelstand naar Uit en van 
Uit naar Deelstand. ("Veilig" 
betekent dat zone sinds laatste 
cyclus scherp was gesteld).  

Ja / Nee:  Schakel met een nummertoets tussen instellingen. 
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A0xx:05  Zone gebruiker tellers Standaard:  00000.□.□.0.00.0 
Maximum teller Resetten op 

onscherp naar 
Uit 

Resetten op 
scherp naar Aan 

Resetten vóór 
schema van 
kracht (In venster) 

Minimum teller  “Gebruikers in 
zone” telt op of 
af (Tellermodus)  

00000 
00000 – 16383 
 
 (00000 = feature 
uitgeschakeld.) 

√           
Ja      Nee 
Schakel met een 
nummertoets 

√           
Ja      Nee 
Schakel met een 
nummertoets 

0 
0 = niet gebruikt. 
1= 1 u vóór 
“Schema van 
kracht” tijdstip 
2 = 2 u, 3 = 3 u, 4 = 
4 u, 5 = 5 u, 6 = 6 u, 
7 = 7 u. 

00 
0 – 15 

0 = Normaal: het 
aantal gebruikers 
voor de zone waar 
wordt 
binnengekomen zal 
verhogen, en voor 
de zone die wordt 
verlaten, zal dat 
aantal verlagen. 
1 = “Gebruiker-zone 
gebaseerd”: het 
aantal gebruikers 
voor de zone die 
wordt 
binnengekomen zal 
verhogen, en voor 
de zone waar de 
gebruiker zich laatst 
bevond, zal dat 
aantal verlagen.  

Maximum aantal 
gebruikers geteld in 
een zone vóór zich 
een conditie "zone 
vol" voordoet. 

Gebruikersaantal 
opnieuw ingesteld 
op “0” als de zone 
wordt uitgeschakeld. 

Gebruikersaantal 
opnieuw ingesteld 
op “0” als de zone 
wordt ingeschakeld. 

Gebruikersaantal 
opnieuw ingesteld 
op “0” bij de 
geselecteerde tijd, 
vóór het schema 
van de zone start. 
OPMERKING: er 
moet een schema 
aan de zone zijn 
toegewezen.  

Minimum aantal 
gebruikers geteld in 
een zone vóór zich 
een conditie "zone 
leeg" voordoet. 

Selectie “1” 
OPMERKING: Als 
“Getimede Anti-pass 
Back” wordt 
geselecteerd, en de 
timer vervalt, zal 
geen informatie 
bestaan over de 
zone waarin de 
gebruiker zich het 
laatst bevond. Het 
gebruikersaantal 
voor de zone die de 
gebruiker net verliet, 
zal verlagen.  
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A0xx:06  Zone gebruiker tellers Standaard:  01.0.□.0.00.0 
Uitgebreide 
automatische 
scherpstel 
vertraging 

Uitgebreide 
automatische 
scherpstelmodus 

Uitgebreide 
automatische 
scherpstel 
waarschuwingsnive
au 
(Waarschuwingsniveau 
op scherpstellen) 

Uitgebreide 
automatische 
scherpstelniveau 

Uitgebreid 
automatisch 
scherpstellen alleen 
als schema niet van 
kracht is (Buiten 
venster) 

01 
01 – 31 (Timer 
vertragingscodes. ‘00’ 
niet gebruikt.) 

0 
0 = Uitgeschakeld, 
1 = Scherpstellen als 
aantal <= minimum 
aantal. 
2 = Scherpstellen 
wanneer geen activiteit. 
3 = Scherpstellen bij 1 
OF 2. 
4 = Scherpstellen bij 1 
EN 2. 
 
 

0 = Geen, 1 = 
waarschuwen als 
gebruikers achterbleven 
in zone op moment van 
scherpstellen, 2 = stop 
scherpstellen als er nog 
gebruikers in zone zijn 
en deze wordt handmatig 
scherpgesteld. 
Waarschuwen als de 
zone automatisch aan 
het scherpstellen is, 3 = 
stop scherpstellen als er 
nog gebruikers in zone 
zijn en deze wordt 
handmatig OF 
automatisch 
scherpgesteld. 

1 
1 = Scherpstellen naar 
DEELSTAND, 
3 = Scherpstellen naar 
AAN. 

√           
Ja         Nee 
Druk op een  # om te 
'schakelen'. 

 Nee = Uitgebreid 
automatisch 
scherpstellen als het 
zoneschema al dan niet 
van kracht is. 

√ Ja = Uitgebreid 
automatisch 
scherpstellen als het 
zoneschema niet van 
kracht is. 

  
Veiligheidsmarge 
vertraging voordat 
automatisch 
scherpstellen begint. 

Automatisch 
scherpstellen van een 
zone gebaseerd op tellen 
van gebruikers en/of 
“bewaking zone 
activiteit”.    

1 = bijv. gebruikersaantal 
was niet kleinste # bij 
scherpstellen. 
2 = bijv. per schema's of 
ander geautomatiseerd 
scherpstellen.  

Effectief indien 
“Uitgebreide 
automatische 
scherpstelmodus” een 
actieve instelling heeft. 

OPMERKING: Deze 
selecties zijn van 
toepassing als 
“Uitgebreide 
automatische 
scherpstelmodus” 
ingeschakeld is en een 
zoneschema bestaat.  

Timer vertragingscodes 
00: onmiddellijk; 
01: 1 sec; 
02: 2 sec; 
03: 3 sec; 

04: 5 sec; 
05: 10 sec; 
06: 15 sec; 
07: 20 sec; 

08: 30 sec; 
09: 45 sec; 
10: 60 sec; 
11: 90 sec; 

12: 2 min; 
13: 3 min; 
14: 5 min; 
15: 10 min; 

16: 15 min; 
17: 20 min; 
18: 30 min; 
19: 45 min; 

20: 60 min; 
21: 90 min; 
22: 2 u; 
23: 4 u; 

24: 6 u; 
25: 8 u; 
26: 10 u; 
27: 12 u; 

28: 16 u; 
29: 20 u; 
30: 1 dag; 
31: 1 week  

A0xx:07  Zone activiteit detectie en ongeldige kaart/PIN instellingen Standaard:  00.□.□.□ 
Activiteit timeout EE Route sensor / FAP 

toevoegen 
Deuren toevoegen Blokkeren alle gebruikers 

bij ongeldige kaart (Toegang 
blokkeren voor alle gebruikers) 

00 
00 – 31 (Timer 
vertragingscodes) 

√           
Ja      Nee 
Schakel met een nummertoets 

√           
Ja      Nee 
Schakel met een nummertoets 

√           
Ja      Nee 
Schakel met een nummertoets 

Tijd toegestaan nadat 
specifieke sensors in een 
zone geen activiteit detecteren 
en de zone bijv. automatisch 
is scherpgesteld.  Vertraging 
start opnieuw als er activiteit 
wordt gedetecteerd. 

Of Ingangs/uitgangsroute & 
Ingangs/uitgangsroute FAP-
sensors worden gebruikt om 
zone activiteit te detecteren. 
 
FAP  – Vals Alarm Preventie 
punttype     

Of het openen van deuren wordt 
gebruikt om zone activiteit te 
detecteren.  

Als ongeldige kaarten worden 
gedetecteerd, dan worden alle 
gebruikers de toegang 
geweigerd tot deze zone. 
Een “Ongeldige kaart 
detectietype” moet ingesteld in 
S002:02. 

Activiteit timeout:  Types sensoren actviteitendetectie: Ingang/Uitgang, FAP bewegingssensors, deurcontacten, “Activiteit” aangepaste 
punttypes – zie verder in de sectie Aangepaste punt programmering, Commandopunt, zie verder in de sectie Aangepaste punt 
programmering. 

De voorafgaande instellingen herhalen voor zone 2 tot en met 16 (A002 - A016), indien van toepassing. 
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M001 - M024 (Modules en verwante instellingen) 
Uitbreidingsmodules zijn de accessoires op de
communicatielijn (bus) van het alarmpaneel die
aanvullende ingangen en/of speciale functies
ondersteunen. Alle hoofdpanelen ondersteunen 24
modules, behalve in de volgende gevallen: 
• De limiet van de lezer/deur mag niet worden 

overschreden (16 deuren, elk met 1 of 2 lezers). 
Uitzondering: De versie Enterprise ondersteunt 32 deuren per 
systeempaneel.  Omgezet TDC+/of PDC:  Max. 10; 

• Voor 'appartement-toetsenborden' (versie Enterprise) is 
de capaciteit van de module 11 (met 1-5 appartement-
toetsenborden) en deze wordt verlaagd met 1 voor elk 
aanvullend blok van 1-5 appartement-toetsenborden  
(max. 60 appartementeenheden als er geen andere 
modules zijn). 

• Tot 16 kunnen MAP / grafische aankondigers zijn (tot het 
maximale aantal uitgangspunten dat kan worden 
toegewezen). 

Bij het definiëren van de ingangspunten (sensors) en 
programmeerbare uitgangen is een tabel met 3 kolommen 
waarin de volgende gegevens worden bijgehouden, een 
bijzonder nuttig hulpmiddel: module/schakeling – systeem-I/O-nr 
- item/locatie/gewenste werking. 

Als u een module installeert, moet u het serienummer weten. 
Indien een 'Intelligente' (Smart) module wordt gebruikt, moet die 
eerst worden gedefinieerd (bijv. M001). 

  Er zijn de volgende typen modules/POD's: 
 
• LCD-toetsenbord voor gebruikers / programmeren; 
• Appartement LED-toetsenbord. 
• Deurcontroller-module (2 deuren); 
• Liftcontroller (1 of 2 lift/liftcabines); 

Opmerking:  Lift controllermodules kunnen alleen 
geconfigureerd via de MONITOR ISM Director (Enterprise) 
software. 

• Modules voor puntuitbreiding (8 of 16 
ingangspunten en 4 programmeerbare uitgangen); 

• HF / draadloze puntuitbreiding (32 ingangen); 
• Module voor brandbewaking; 
• Map/grafische aankondigingsmodule; 
• Printer Module.  
Appartementondersteuning: Appartement-toetsenborden 
(ondersteund door de "Enterprise"-versie van Monitor ISM 
Director) kunnen uitsluitend via de software worden 
gedefinieerd en worden niet toegewezen aan de instellingen 
van een module. 

Liftcontrollers:  Deze units kunnen alleen geconfigureerd via 
de MONITOR ISM Director software. 

 

M0xx:00 (Module-instellingen) Standaard (M001):  01.00000.√.01.√.2.1 
Zone Serienummer In-/uittonen in 

Deelstand 
Aantal 
ingangs-
punten 

Sabotage 
bewaken 

Aantal Prog 
uitgangen 

Vertraging 
uitgang bij 
scherpstellen 

01 - 16  (01) ##### (00000) √           
Ja      Nee 
Schakel met een 
nummertoets. 

0: geen;  
1: 4; 2: 8;  
3: 12; 4: 16; 
5: 20; 6: 24; 
7: 32 

√           
Ja      Nee 
Schakel met een 
nummertoets. 

0: geen;  
1: 4; 2: 8;  
3: 12; 4: 16;  
5: 20; 6: 24;  
7: 32 

0: Nee;  
1: Naar 
Deelstand of 
Aan; 
3: Uitsluitend naar 
'Aan' 

De zone die is 
toegewezen aan 
dit (toetsenbord). 

Het 
serienummer 
van de module 
(geeft het type 
module aan). 

Moet er een toon 
klinken bij dit 
(toetsenbord) als 
er een deur 
wordt geopend 
terwijl voor de 
zone 'Deelstand' 
is geactiveerd. 

Het aantal 
ingangspunten 
(sensors) dat 
wordt 
ondersteund 
door de module . 

Moet de 
sabotagesensor/
-ingang van 
deze module 
worden 
bewaakt? 

Het aantal 
programmeer-
bare uitgangen 
dat wordt 
ondersteund 
door de module .  

Geldt er een 
uitgangsvertra-
ging als de zone 
van dit toetsen-
bord wordt 
scherpgesteld 
naar 'Deelstand' 
of 'Aan'.  

M0xx:01 (Te bewaken zones) Standaard:  □.□.□.□.□.□.□.□.□.□.□.□.□.□.□.□ 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 

  √    
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

In dit scherm kunt u de zone(s) selecteren die door dit toetsenbord moet(en) worden bewaakt  
(dit zijn de zones waarvoor alle alarmen worden gesignaleerd door het Sonalert dat op het toetsenbord is geïnstalleerd). 
(Ja / Nee):  Druk op een nummertoets om tussen deze instellingen te schakelen.  

 
 

De voorafgaande instellingen herhalen voor module 2 tot en met 20 (M002 - M024), indien van toepassing. 
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Speciale beschouwingen voor versie 1 RF  
(Draadloze expansie) Modules (voor de Versie 2 Draadloze module, zie verder “Speciale 
beschouwingen voor draadloze sensoren”) 
Ga als volgt te werk om een HF-module (draadloze uitbreiding) toe te voegen:  
1) Voer de zone, het serienummer enz. zoals gebruikelijk, maar stel voor de uitgangen 

0 in. Er worden namelijk uitgangen ondersteund; 
2) Nadat u de instellingen voor de HF-module hebt opgeslagen, keert u terug naar het 

scherm voor de module en selecteert u het "?" (of "∗") om de toewijzingen van de 
ingangspunten in te schakelen (noteer deze waarden).  

3) Druk op X om het modulescherm te verlaten, keer vervolgens terug naar het scherm 
voor deze module en selecteer nogmaals Opslaan. (Hierdoor wordt de module 
geïnitialiseerd en krijgt u toegang tot extra schermen voor de instelling van mobiele 
toetsenborden.) 

4) Definieer draadloze / mobiele toetsenborden voor deze module als volgt: 
a) Controleer of de batterij of batterijen in het mobiele toetsenbord zijn geplaatst. 
b) Ga naar het scherm voor de module/POD dat hoort bij dit mobiele toetsenbord 

en selecteer Opslaan. 
c) De volgende melding verschijnt: [No Keypad →Learn] (Geen 

toetsenbord→Aanleren). Druk op "4" om aanleren te selecteren.  
Opmerking: Mobiele toetsenborden worden weergegeven als M00X:A tot en 
met M00X:P (voor tot 16 per HF-module ;  Let op: max. 128 ingangpunten). 

d) De volgende melding verschijnt op de display:  [Enroll Keypad] (Toetsenbord 
registreren). Druk op ƒ op het mobiele toetsenbord. 

e) De melding 00 000 verschijnt op de display. Voer voor de eerste twee tekens de 
zone in die met dit toetsenbord scherp en onscherp kan worden gesteld. Voer 
voor de laatste drie tekens het nummer van een ingangspunt (voor deze module) 
in dat wordt toegekend aan de 'paniekknop' op dit mobiele toetsenbord (penning-
symbool). Opmerking: De paniekknoppen van verschillende mobiele 
toetsenborden kunnen zo nodig worden toegewezen aan hetzelfde ingangspunt 
(bijv. alle toetsenborden voor een bepaalde afdeling). 

f) Selecteer Opslaan als u wilt doorgaan met het volgende mobiele toetsenbord 
voor deze module, of druk nogmaals op Opslaan als u de instellingen wilt 
vastleggen en wilt doorgaan naar het volgende module / de volgende module.  

 
 
De paniekknoppen en alle andere draadloze ingangspunten 
moeten worden ingesteld met de schermen voor ingangspunten 
(zie voor meer informatie "P001 - P128  Ingangspunten..."). 



 

20 MONITOR ISM™ V4.2.1 - overzicht installatie en inbedrijfstelling 22-0373D v4.2.1 

P001 - P128 (Ingangspunten / bewaakte sensors) 
Het systeem maakt gebruik van ingangspunten voor de
bewaking van apparatuur waarmee rook, beweging,
het openen van deuren en vensters enzovoort in elke
zone worden gedetecteerd. In de schermen voor de
ingangspunten (Pxxx:y) kunt u de basiseigenschappen
voor de bewaking afstellen, de zone identificeren
waarin de sensor zich bevindt, en of de sensor zich op
de omtrek van de zone bevindt. 

Veel voorgedefinieerde ingangspunt types zijn
voorzien, naast de eigen ingangspunt types voor
nauwkeurige afstelling van de
bewakingseigenschappen zodat die overeenkomen
met uw vereisten. 
Aangepaste ingangspunt types laten ook de volgende instellingen 
toe:  
• Garagedeur sensors (zone "Vertraging garage" van toepassing) 
    Kluis/Safe ingangspuntens; 
• Bewakingsronde punten (voor bewakingsronde stations); 
• Zone sleutelschakelaar scherp-/onscherpstellen en; 
• Overwerk knoppen. 
Instellen van aangepaste punten:  "T080 - T099 (Aangepaste 
ingangspunt types". 

 Deurcontrollers en appartement-toetsenborden: Deze 
apparaten hebben ingebouwde toegewezen ingangen die 
direct in het deur- of appartementscherm zijn ingesteld. 

Het systeem ondersteunt ook instellingen voor apparatuur 
die als 'pseudo' of 'interne' ingangpunten kunnen worden 
beschouwd.  Zie voor meer informatie over deze 
'pseudo/interne ingangpunten' "E001 - E016 (Apparatuur / 
pseudo...)" 
Er worden automatisch nummers aan ingangspunten 
toegekend als u een module instelt die ingangspunten 
ondersteund. De nummers worden toegekend op basis 
van de volgorde waarin de modules worden toegevoegd, 
en het aantal ingangspunten dat door elke module wordt 
'gereserveerd'. 

De eerste drie ingangspunten op een LCD-toetsenbord zijn 
bestemd voor de noodtoetsen en niet voor fysieke sensors. 

Bij het definiëren van de ingangspunten (sensors) is een 
tabel met 3 kolommen waarin de volgende gegevens 
worden bijgehouden, een bijzonder nuttig hulpmiddel: 
module/schakeling – ingangnummer (Pxxx) - 
item/locatie/gewenste werking. 

 

Pxxx:00 (Instellingen voor ingangspunten) Standaardwaarden (P001 - P012):  Zie "Standaardwaarden..." hieronder 
Circuittype en punttype Zone Bufferzone 
### (zie hieronder) 
Circuittype (###): 
0: NC (geen EOL) 
1: NC met 2.2k EOL 
2: NO met 2.2k EOL 
2: Form C – twee 2.2k 

Punttype (###): 
01 - 33:  Zie volgende 
tabel. 
80 - 99: Aangepaste typen 
instellen via T080 - T099. 

01 - 16  (01) 01 - 16  (01) 

Geeft het soort bedrading aan dat wordt gebruikt en legt 
vast hoe het ingangspunt wordt bewaakt. Zie voor meer 
informatie de onderstaande tabellen.   000 = niet 
gedefinieerd. 

De zone waaraan het ingangspunt is 
toegewezen. 

Dit betreft in-/uitgangsdeuren die 
grenzen aan twee zones (dit is de 
tweede zone). Voer hier anders ook 
de eerste zone in.  

Referentie punttypes  
Punttype (###) Klasse 

Bewaakt voor dit 
(deze) scherpstel-

niveau(s) 

Bewakingsstijl  
(voorbewerken) 

Nege-
ren Bel TX Uit

Tx 
Deel-
stand

Tx Aan
Sonlrt 

Uit 
Sonlrt 
Deel-
stand 

Sonlrt 
Aan 

Sirene 
Uit 

Sirene 
Deel-
stand

Sirene 
Aan 

01 (Deur ingang) Inbr. Deelstand & Aan In-/Uit-deur –  –   –   –   
02 (Route in) Inbr. Uitsluitend Aan In-/Uit-route  – – –  –   – –  
03 (Omtrek) Inbr. Deelstand & Aan Onmiddellijk   –   –   –   
04 (Beweging binnen) Inbr. Uitsluitend Aan Onmiddellijk  – – –  –   – –  
05 (Beweging - FAP) Inbr. Uitsluitend Aan FAP  – – –  –   – –  
06 (Waarschuwing 
overdag) 

Inbr. 24hr Onmiddellijk  –  –     – –  

07 (24hr inbraak) Inbr. 24hr Onmiddellijk  –          
10 (Brand - A) Brand - A 24hr Onmiddellijk – –          
11 (Brand - 
vertraagd) 

Brand 24hr 15s vertraging – –          

12 (Brand - 
onmiddellijk) 

Brand 24hr Onmiddellijk – 
 

– 
 

         

13 (Overval) Over-val 24hr Onmiddellijk – –    – – – – – – 
14 (Aux Alert) Nood 24hr Onmiddellijk – –          
20 (Supervisor) Spvsr 24hr Onmiddellijk  –       – – – 
30 (Lokaal - 24hr) Inbr. 24hr Onmiddellijk  – – – –           
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31 (Lokaal - 
Deelstand & Aan) 

Inbr. Deelstand & Aan Onmiddellijk   – 
 

– 
 

– 
 

– 
 

  – 
 

  

32 (Toekomstig 
gebruik) 

Inbr. Toekomstig 
gebruik 

Toekomstig gebruik   – 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

 – 
 

– 
 

 

33 (Lokaal - 
uitsluitend Aan) 

Inbr. Uitsluitend AAN Onmiddellijk   – 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

 – 
 

– 
 

 

88 - 99 (Aangepast) Aangepaste soorten worden gedefinieerd via T080 - T099. Voor aangepaste ingangstypes kunnen alle eigenschappen 
worden bestuurd en tevens aanvullende functies zoals Keyswitch scherp-/onscherpstellen, ingangspunten voor 
Kluisklasse, plus punten voor de rondgang van de bewaker en knoppen voor overwerk worden gedefinieerd.   

Terminologie: 
• De waarde 'Klasse' heeft betrekking op het 

type dat moet worden verzonden; 
• Negeren geeft aan of het ingangspunt kan 

worden genegeerd (door een gebruiker met de 
bijbehorende bevoegdheid); 

• Bel geeft aan of er na activering van de ingang 
een signaal hoorbaar is bij de toetsenborden in 
de zone (wordt in het algemeen gebruikt bij 
ingangspunten/-routes zodat u weet dat er 
iemand is binnengekomen); 

• Tx Uit, Deelstand en Aan heeft betrekking op 
de scherpstelniveaus waarbij er na activering 
van het ingangspunt een alarm naar het 
bewakingsstation wordt verzonden; 

• Sonlrt Uit, Deelstand en Aan heeft betrekking 
op de scherpstelniveaus waarbij na activering 
van het ingangspunt het toetsenbord 
gedurende 1 seconde een "sonalert" laat 
weerklinken in de zone; 

• Sirene Uit, Deelstand en Aan heeft betrekking  

   op de scherpstelniveaus waarbij er na 
activering van het ingangspunt een sirene klinkt 
in de zone; 

Referentie scherpstelniveau: 
Uitsluitend aan: Een punt dat uitsluitend wordt bewaakt als 
de zone volledig 'Aan' is (bijv. sensor voor beweging 
binnen); 
Deelstand & Aan: Een punt dat wordt bewaakt als het 
scherpstelniveau 'Deelstand' of 'Aan' is (bijv. deuren & 
omtrekpunten); 
24 hr: Een punt dat altijd wordt bewaakt, of de zone 
scherpgesteld is of niet (bijv. brand/nood en 
supervisorpunten). 
Opmerking: Het openen en sluiten van deuren wordt zo nodig 
gedurende 24 uur tijdens het normale bedrijf van het systeem 
bewaakt. Hierdoor kan het systeem bijvoorbeeld vaststellen of 
een persoon een zone na scherpstelling heeft verlaten. Met 
deurcontroller-modules (die vaste contactpunten hebben) kan 
tevens worden gecontroleerd of deuren te lang worden 
opengehouden of zijn geforceerd (open zonder ontgrendeling). 

Bovendien worden alle ingangcircuits met EOL-resistors (einde 
van de lijn) (supervisor) 24 uur bewaakt op sabotage (d.w.z. 
doorgesneden bedrading of kortsluiting, dit is afhankelijk van 
het fysieke circuittype). 

   

Pxxx:01 (Naam ingangspunt) Standaardwaarden (P001 - P012):  Zie "Standaardwaarden..." hieronder. 
Naam/omschrijving ingangspunt 
AAAAAAAAAAAAAAAA  (zie standaardwaarden hieronder) 
Dit is een geschikte naam of omschrijving voor de sensor die de locatie of het gebruik aangeeft. 

Standaardwaarden voor ingangspunten (Pxxx:00 en Pxxx:01) 
Ing-punt Circ.-/punttype In het algemeen gebruikt voor Zone Bufferzone Naam (Pxxx:1) 

P001 201 Deur in-/uitgang (zonder 
toegangscontrole) 

01 01 FRONT DOOR 

P002 202 Route in - uitsluitend AAN 01 01 LOBBY MOTION  
P003 204 Binnen - uitsluitend AAN 01 01 OFFCE MOTION 
P004 204 Binnen - uitsluitend AAN 01 01 INTR MOTION 
P005 204 Binnen - uitsluitend AAN 01 01 REAR MOTION 
P006 203 Omtrek - Deelstand & Aan 01 01 PERIMETER DR 
P007 203 Omtrek - Deelstand & Aan 01 01 OHD 
P008 201 Deur in-/uitgang (zonder 

toegangscontrole) 
01 01 REAR DOOR 

P009 112 Toetsenbord brand - 24 hrs 01 01 FIRE 
P010 013 Toetsenbord paniek - 24 hrs 01 01 PANIC 
P011 114 Toetsenbord Aux. Alert- 24 hrs 01 01 EMERGENCY 
P012 201 Deur in-/uitgang (zonder 

toegangscontrole) 
01 01 PERSONNEL DR 

P013-P128 000 Niet gedefinieerd 
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Bijzonderheden voor draadloze sensors 
Versie 1 Draadloze module 

 

Nadat de vereiste HF-modules (draadloze uitbreiding) 
en de bijbehorende draadloze toetsenborden zijn 
ingesteld (zie "M001 - M020: Modules..."), moeten de 
specifieke draadloze sensors en de 'paniekknoppen' 
op de toetsenborden worden gedefinieerd als 
ingangspunten van het systeem. Hiertoe behoort 
onder andere het aanleren van de sensors.  

Ga als volgt te werk om draadloze punten in te 
stellen: 
1) Open het scherm voor een ingangspunt dat is 

gereserveerd door de HF-module (Pxxx:00) en 
stel de basiseigenschappen in zoals 
hiervoor/hierboven is beschreven. Sla de 
geselecteerde waarden op. Tip: Druk vervolgens 
op de middelste knop om de "?" (of "∗") te 
selecteren. Hiermee controleert u de module die is 
toegewezen aan een bepaald ingangspunt, en 
geeft u het bereik ingangen weer dat aan de 
module is toegewezen. 

2) Verlaat de schermen voor de ingangspunten met 
de toets X. Open vervolgens weer het scherm 
voor het specifieke ingangspunt (Pxxx:00) en 
selecteer Opslaan. (Hierdoor wordt het draadloze 
punt geïnitialiseerd en krijgt u toegang tot extra 
schermen.) 

3) Het volgende bericht verschijnt: [No Keypad 
→Learn] (Geen toetsenbord→Aanleren).  Druk 
vervolgens op “4”.  Vervolgens verschijnt 
[Enroll] (Registreren) en de opties Stop en 
Forceren. 

4) Nu moet u de sabotagefunctie op de draadloze 
sensor  activeren (bijv. deur openen) of de sensor 
zelf activeren als deze niet is uitgerust met een 
sabotagesensor. 

Als u per ongeluk dezelfde sensor als een ander ingangspunt wilt 
aanleren, verschijnt het volgende bericht: !$#, plus het actuele 
puntnummer. 

Met Forceren kunt u een sensor aanleren voor plaatsen waar een 
sabotageconditie moeilijk kan worden veroorzaakt. Selecteer 
Forceren en activeer vervolgens de sensor zelf. Selecteer Stop 
als u gereed bent (of van gedachte verandert).       

Let op: Wees voorzichtig met de selectie 'Forceren'. In deze 
modus leert het systeem het eerste HF-signaal dat het opvangt 
(binnen ongeveer 12 min. of totdat u op Stop drukt). 

 

3. .  
↓Opsl  ↓Vrw 

5) Nadat de sensor is 
herkend, verschijnt het 
volgende scherm:  
Supervisie Sabotage NC? 

O: Geen/draagbaar;
1: 2 hrs; 
2: 6 hrs; 
3: 12 hrs; 
4: 24 hrs. 

Schakel met een 
nummertoets 
tussen instellingen. 

√               
Ja         Nee 

Schakel met een 
nummertoets 
tussen instellingen.

√               
Ja         Nee 

Sensors die binnen 
deze tijd geen 
supervisorpulsen 
ontvangen, activeren 
een alarm. 

Moet de 
sabotagesensor 
worden bewaakt? 

Functioneert de 
sensor als 'NC' 
(rust)? 

Supervisie:  Als de supervisietijd langer is, is het waarschijnlijker 
dat er een 'Geen supervisie'-alarm plaatsheeft. Waarden lager dan 
"3" (12 hrs) zijn uitsluitend geschikt voor zones met een hoog 
risico waar de kracht van het signaal groot is (7-8 ronden met 
data).  

ABC:wxyz  →Bew. 
↓Opsl  ↓  Pxxx↓3

6) Nadat u uw instellingen 
opslaat, worden de 
categorie van de sensor 
en het serie- 

 

nummer weergegeven. Controleer het soort 
sensor (zie tabel) en kies Opslaan. Selecteer 
Bewerken als u de instellingen voor de sensor 
wilt wijzigen (of een sensor wilt verwijderen en 
opnieuw wilt aanleren). 

7) Test als u gereed bent alle sensors en controleer 
of het signaal correct is.  

Sensorcategorieën en standaardwaarden  
Cat. Draadloos apparaat Std-waarden 
Cnt Oppervlaktecontact voor deur/venster 

of HF-transmitter voor bedrade 
ingangen (bijv. een hoog deurcontact).

3. .  

FrP Brandalarm 3. .  
Frz Detector vriestemperatuur 3. .  
Gls Detector glasbreuk 3. .  
HKP Mobiel toetsenbord 0. .  
PIR Passieve infrarood detector 3. .  
Pnc Paniek, of; 

mobiele dubbele paniekknop 0. .  
Rcn Verzonken contact 3. .  
RoR Stijgingsdetector 3. .  
Smk Rookdetector 3. .  
SoS Schok- en geluidsdetector 3. .  
??? Onbekend sensortype - Verwijder 

deze sensor en leer deze opnieuw aan 
(zie boven). 

nvt 

Versie 2 draadloze module 
(Compatible met hoofdpaneel Firmware en Director 
Software versie 4.1 en hoger) 

Antennes bijgevoegd

 

OPMERKING: Als het kenmerkenset van het 
systeem groter is dan 5, dan worden module, type en 
naam van het ingangsnummer geprogrammeerd in 
het Director software programma en naar het paneel 
verzonden. Alle andere draadloze sensor 
programmering zoals hier beschreven, wordt 
uitgevoerd bij de LCD-toetsenbord ‘Configuratie’-
schermen van het systeem. Ongeacht dat na het 
invoeren van Configs, “Geen lokale bewerkingen” 
worden vertoond. 
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De  draadloze module versie 2 lijkt veel op versie 1 in 
de manier waarop ze zich draadloze sensoren eigen 
maakt.   
• V2 ondersteunt draadloze toetsenborden niet en het 

is niet nodig om nummers van ingangspunten te 
reserveren voor ‘paniek’ knoppen op het 
toetsenbord zoals in V1. 

V2 module programmering 
• V2 heeft een serieel modulenummer met 5 cijfers 

dat geprogrammeerd werd in de systeem module 
programmering, net als bij V1. Voor systeemen met 
een kenmerkenset van 5 of meer kan geen lokale 
configuratie bij een LCD-toetsenbord worden 
geprogrammeerd. Module inschrijving en toewijzing 
van ingangspunt moeten uitgevoerd langs de 
Director software en naar het paneel verstuurd. V2 
draadloze sensoren kunnen aangeleerd door het 
systeem op dezelfde manier als in V1, langs het 
LCD- toetsenbord. V1 draadloze sensoren kunnen 
niet gebruikt bij de V2 module en V2 sensoren 
evenmin bij de V1 module.  

• Als om voor het even welke reden het etiket met het 
seriële nummer ontbreekt, vertoont V2 toch zijn 
seriële nummer als het voor de eerste keer wordt 
geactiveerd. Met gebruik van de gele en groene 
LED’s naast de contactstrip van de module bus, 
geeft het aantal pulsen op de gele LED de digitale 
waarde weer, terwijl de groene LED AAN staat,. Bijv. 
groen op aan, tel 3 pulsen op geel, groen uit, het 
eerste cijfer is nu “3”.  Groen gaat aan, 9 pulsen op 
geel, groen uit, het tweede cijfer is “9”. Enz. enz. tot 
het hele seriële nummer wordt getoond, één cijfer 
per keer. Het duurt meerdere seconden om het hele 
proces te voltooien. OPMERKING: “0” wordt 
aangegeven door groen aan en GEEN pulsen van 
de gele LED. 

Module programmering 
• Programmeer het V2 module seriële # in de module 

configuraties. Wijs het vereiste aantal 
ingangspunten toe (4 tot 32). Net als V1 heeft V2 
geen uitgangen. De selectie uitgangen kan op ‘0’ 
gelaten worden. Na deze selecties, drukt u op de 
knop onder ‘Volgende’ in het inschrijvingsscherm 
van het LCD-toetsenbord, of zendt u de module 
informatie naar het paneel vanuit de Director.     

AllSVN:1 Forceren:2
↓Opslaan↓   

• Het volgende scherm ziet 
er als volgt uit. Het kan 
alleen geprogrammeerd 
vanuit het      

 

LCD-toetsenbord van het systeem. Indien de 
module configuratie naar het paneel werd gezonden 
door de Director, meldt u zich dan aan als een 
service gebruiker via een LCD-toetsenbord van het 
systeem. Selecteer ‘Config’ en het eerste module 
configuratiescherm voor deze module: bijv. M005↓0. 
Druk op de knop ‘Volgende’ in dat scherm om het 
volgende scherm te bereiken.  

 AllSVN: V2 module supervisie time-outs. De 
toegelaten tijd vooraleer een supervisiesignaal wordt 

uitgezonden vanuit V2, omdat dit signaal geen 
initiator of supervisiesignaal ontving vanuit geen 
enkele van de toegewezen sensoren. 

 Selecties: 1 = 2 u, 15 min  (standaard) 
 2 = 6 u, 35 min   
 3 = 12 u    
 4 = 25 u, 15 min    
 0 (Geen) kan niet ingevoerd. 
 Forceren: Het aantal keren dat een sensor moet 

geactiveerd vooraleer V2 die geforceerd aan het 
systeem leert. Dit kan nuttig zijn indien in een 
omvangrijk systeem - met bijv. Draadloze PIR’s die 
periodiek worden uitgeschakeld - de geforceerde 
telling wordt verhoogd om valse ‘geforceerde’ 
inschrijving van een sensor te vermijden. 

 De standaard is 2 initiators, maar deze kan worden 
gewijzigd van 1 tot 9 initiators. 

 Als deze selecties aanvaardbaar zijn, druk dan op 
de knop Save. Bij het drukken op de knop  wordt 
het module type en zijn ingangs- en uitgangsbereik 
vertoond. 

Ingang configuratie  
• Als de kenmerkenset van het systeem groter is dan 

5, kunnen de schermen met ingangspunt type en 
naam niet geprogrammeerd langs de LCD-
toetsenbord configuraties van het systeem. Die 
informatie moet geprogrammeerd in de Director 
software en naar het paneel verstuurd. 

 Maar een sensor leren gebeurt op dezelfde manier 
las voor V1, in het scherm volgend op de schermen 
met ingangspunt type en naam. Druk hieronder op 
de toetsenbord knop  ‘Volgende‘. 

Geen Sensor →Leren
↓Opslaan↓  Pxxx↓2 

• In dit volgende scherm, 
drug op de rechter pijltoets 
op het LCD-toetsenbord.      

  (xxx staat voor een ingangs #)

Inschrijven.... 
Stoppen 

• Druk in dit volgende 
scherm meerdere keren op 
de sabotage knop, indien 
aanwezig in de V2 sensor,  

 

tot het scherm wijzigt. Of, indien de sensor geen 
sabotageknop heeft (bijv. knop paniek in behandeling), 
drukt u op de knop op het toetsenbord onder Forceren. De 
pijl omlaag naast Forceren zal wissen. Activeer de sensor 
zo vaak als Forceren werd ingesteld in eerder vermelde 
AIISVN:/ Forceren: scherm (standaard: 2 keer). 
OPMERKING: De sensor kan niet met korte tussenpozen 
geactiveerd. Activeer het één keer, wacht daarna een 
paar ogenblikken en activeer opnieuw waarna u opnieuw 
even wacht. Doe dit net zo vaak als het aantal keren dat 
Forceren werd ingesteld. Om de verbinding te verbreken 
met Forceren, drukt u op de knop onder ‘Stoppen’. Het 
toetsenbord zal terugkeren naar het scherm ‘Geen sensor 
– Leren’. Als een sensor niet wordt ingeschreven binnen 1 
minuut, moet de knop Forceren opnieuw ingedrukt 
worden.  

SVN:0 TMP:  IN:  
↓Opslaan↓Verwijderen 

• Als de sensor is ontdekt, 
verschijnt het volgende 
scherm:       
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• SVN: sensor supervisie time-outs. De toegelaten tijd 
vooraleer V2 een supervisiesignaal zendt, met 
identificatie van een specifieke sensor die zonder 
overdracht bleef na deze time-out selecties.   

 Selecties: 0 = Geen (standaard) 
 1 = 2 u, 15 min   
 2 = 6 u, 35 min    
 3 = 12 u    
 4 = 25 u, 15 min   
 TMP: keuze of de ‘Sabotage’ van de sensor wordt 

bewaakt (  standaard) of niet ( ). 
 IN: de sensor alarmuitgang wordt wel  ‘Omgekeerd’ 

( ) of niet (  standaard). Deze selectie moet altijd 
als standaard bewaard blijven, tenzij het nodig is dat 
een sensor in de omgekeerde manier reageert 
vergeleken met de normale of alarm conditie. 

 Del: sensor verwijderen. Nadat een sensor werd 
geprogrammeerd, of indien daarbij een fout werd 
begaan, kan op de toetsenbord knop onder deze 
selectie gedrukt en wordt de sensor verwijderd. Het 
scherm keert terug naar het scherm ‘Geen sensor – 
Leren’.      

 Als deze selecties aanvaardbaar zijn, druk dan op 
de knop Save. 

• Het scherm vertoont tijdelijk: 
 ‘Bezig met programmeren...‘ 

SN#:1B3414  →Bewerken

↓Opslaan↓   Pxxx↓2 
• Het scherm vertoont dan: 
 SN#:1B3414: Dit is 
 het seriële nummer van       

de sensor die werd ingeschreven in dit 
ingangsnummer. Indrukken van de rechter pijltoets 
op het toetsenbord vertoont “SVN:0 TMP:  IN: ”
scherm voor bewerken. De knop ‘Del‘ kan ook 
ingedrukt om de sensor te verwijderen, en indien 
gewenst een andere te programmeren voor dit 
ingangsnummer.  

Apparaat/pseudo-punt selecties voor draadloze V2  
Module probleem (E011), zorg ervoor dit is ingesteld 
om het volgende op te sporen: 
• Module busverbinding met V2 module mislukt. 
• V2 module storing. 
• V2 module ontving geen enkel sensor signaal 

gedurende X tijd (AllSVN). 
Module batterij laag (E012), zorg ervoor dat de 
instelling danig is dat ‘Sensor lage batterij’ kan 
ontdekt. 
Module programma bewerken (E013) kan optioneel 
ingesteld om op te sporen wanneer de sensor 
instellingen werden gewijzigd. Deze waarschuwing zal 
niet opnieuw worden ingesteld tenzij er binnen het uur 
nieuwe programmawijzigingen worden aangebracht. 
Status LCD-toetsenbord 
• Voer ‘Status’ in op het LCD-toetsenbord van het 

systeem. 
• Druk op de rechter pijltoets op het toetsenbord tot 

↓App (Module Toepassing) wordt vertoont. Druk op 
de toetsenbord knop eronder. 

• Als Draadloos2 of WL2 verschijnt, druk dan op de 
knop onder ↓Ja. 

• De linker en rechter pijltoetsen op het toetsenbord 
kunnen ingedrukt om te bladeren doorheen de 
ingangsnummers en de V2 module voorwaarden. 

Status ingangsnummer 
• Het bereik van het ingangsnummer geassocieerd 

met V2 wordt vertoond en de ingangsvoorwaarde, 
bijv. 009→Ok. 

• Ook het volgende kan worden vertoond voor een 
ingang: 

 ‘NoSvn‘ Geen supervisie. Een storing in het sensor 
supervisiesignaal. De ingang verschijnt in punt 
status als sabotage.   

 ‘Lobat‘ Lage sensor batterij. Dit genereert een 
module- of lage pod-batterij waarschuwing.  Als de 
sensor batterij werd vervangen, moet de reset knop 
van de sensor op zijn gedrukte circuitkaart 
ingedrukt. 

 ‘Niet ingeschreven‘ Een sensor is niet 
geprogrammeerd voor deze ingang. De ingang 
verschijnt in punt status als sabotage. Verwijder de 
ingang indien deze niet zal worden gebruikt. 

 ‘NoRcv‘ Geen ontvanger opgespoord. V2 module 
werkt niet correct. 

 ‘PtTmp‘ Ingangssensor sabotage. De ingang 
verschijnt in punt status als sabotage. 

V2 status module 
• Na door alle V2 ingangsvoorwaarden te bladeren 

wordt de voorwaarde voor de V2 module vertoond: 
bijv. Pod→Ok.  

• Ook het volgende kan worden vertoond voor een 
module: 

 ‘NoSvn‘ De V2 module communiceert niet over de 
module bus. 

 ‘NoSen‘ De V2 module ontving geen communicatie 
van zijn sensoren gebaseerd op de supervisie 
vertragingsperiode ingesteld voor de V2 module 
(AllSVN). 

• Status module vertoont de V2 module in sabotage 
voor een van deze voorwaarden.  

V2 testmenus 
• Meldt u zich aan als een service gebruiker bij het 

systeem LCD-toetsenbord. 
• Selecteer ‘Test‘ uit de Menu en App → WL2 of 
Draadloos2. 

Controleer (X.Xx) 
↓Signaal ↓Scannen 

• Het scherm toont: 
 (X.Xx) geeft het V2 

firmware versienummer.      

• ‘Signaal‘ selecteert een sensor signaalsterkte 
menu.  

xxx < > Si > 3 OK     
Signaal 014 van 21

• Drukken op ‘Signaal‘  
 zal dit scherm vertonen: 
 xxx staat voor 
 ingang sensornummer op   

 

 de V2 module. 
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 < > linker en rechter pijltoetsen op het toetsenbord 
kunnen ingedrukt om te bladeren doorheen de 
ingangsnummers. 

 Si(gnaal) > 3 OK is een voorbeeld van de V2 
ontvanger die een aangepaste signaalsterkte 
ontvangt van de sensor. 

xxx < > Si > 4 OK   
Signaal 001 van 
21 

• Dit scherm is een 
voorbeeld 

 van de V2 ontvanger die 
een ongepast signaal 
ontvangt van de sensor.     

 

• De tweede regel in beide schermen toont de huidige 
signaalsterkte gemeten op een schaal van 000 tot 
021 (maximum). 

• Als een sensor niet werd ingeschreven in een 
ingangsnummer, verschijnt ‘Niet ingeschreven‘ 
op de bovenste regel. 

• ‘Scannen‘ selecteert een RF scanningsmenu. 
• Bij het indrukken van ‘Scannen’ verschijnt op het 

scherm 
 ‘Wachten...’ om een RF-transmissie te ontvangen 

van een sensor. OPMERKING: als dit scherm nooit 
wijzigt, is het mogelijk dat de V2 module niet goed 
werkt. 

SN#:1B3414 LEREN 
AA BB 

• Als dit scherm verschijnt 
bij ontvangst van een 
signaal, komt het van een 
sensor die niet staat 

 

 ingeschreven in het systeem, wat wordt aangeduid 
door LEREN. SN#:1B3414 is de unieke seriële 
nummer van de sensor.  

SN#:1B3414*P#xxx 
AA BB 

• Als dit scherm verschijnt bij 
ontvangst van een signaal, 
komt het van een sensor 
die ingeschreven staat in 

 

 het systeem, aangegeven door P#xxx waarbij xxx 
het ingangsnummer is. 

• Er verschijnt een asterisk of een niet ingevulde 
spatie na het seriële nummer van een sensor, iedere 
keer deze schakelt bij ontvangst van een 
transmissie van een andere sensor. 

• Bij elk scherm mogen de wijzigende data ‘AA BB‘ 
genegeerd. Deze zijn alleen voor interne ingenieurs 
bestemd. 
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E001 - E016 (Apparatuur / pseudopunt bewaken) 
Het scherm Apparatuur bevat instellingen voor de bewaking/signalering die gelden voor diverse gebeurtenissen 
in het systeem. Deze kunnen ook worden beschouwd als pseudo/interne ingangspunten.  
Tip: Stel voor items/condities die het systeem moet negeren, de vertragingstijd in op "00" (uitgeschakeld). 

E0xx:00 (Vertragingstijd / uitschakelen) Standaardwaarden:  Zie tweede tabel hieronder. 
Vertragingstijd (ook wel "Voorbewerken")    (00 - 31) 
00: Uitgeschakeld; 04: 5 sec; 08: 30 sec; 12: 2 min;16: 15 min; 20: 60 min; 24: 6 hr; 28: 16 hr; 
01: 1 sec; 05: 10 sec; 09: 45 sec; 13: 3 min;17: 20 min; 21: 90 min; 25: 8 hr; 29: 20 hr; 
02: 2 sec; 06: 15 sec; 10: 60 sec; 14: 5 min;18: 30 min; 22: 2 hr; 26: 10 hr; 30: 1 dag; 
03: 3 sec; 07: 20 sec; 11: 90 sec; 15: 10 min;19: 45 min; 23: 4 hr; 27: 12 hr; 31: 1 week. 
Vertragingstijd: Hiermee legt u vast hoe lang de conditie moet aanhouden om een alarm te generen. Als de vertragingstijd is ingesteld op 
"00", wordt deze conditie NIET bewaakt.  E001 (Systeemsabotage) kan niet worden uitgeschakeld (d.w.z. de waarde "00" is niet 
toegestaan). 

E0xx:01 (Instellingen voor bewaking apparatuur) Standaardwaarden:  Zie volgende tabel. 
Tx in  
Uit 

Tx in  
Deelstand 

Tx in  
Aan 

Sonalert 
in Uit 

Sonalert 
in 
Deelstand 

Sonalert 
in Aan 

Sirene  
in Uit 

Sirene in 
Deelstand 

Sirene  
in Aan 

√           
Ja      Nee 

√           
Ja      Nee 

√           
Ja      Nee 

√           
Ja      Nee 

√           
Ja      Nee 

√           
Ja      Nee 

√           
Ja      Nee 

√           
Ja      Nee 
 

√           
Ja      Nee 
 
 

Deze instellingen bepalen welk scherpstelniveau een gebeurtenis bij een apparaat (pseudopoint) naar de alarmcentrale stuurt, klinkt bij de 
Sonalerts op de toetsenborden en/of een lokale sirene activeert.  Opmerking: De duur van de sirene wordt ingesteld via S001:3. 

Onderwerpen voor apparatuur (pseudopunt) en standaardinstellingen 
Item Vertraging (E0xx:0) Tx in  

Uit 
Tx in  
Deelstand

Tx in 
Aan 

Alert in 
Uit 

Alert in  
Deelstand

Alert in 
Aan 

Sirene  
in Uit 

Sirene in 
Deelstand

Sirene 
in Aan 

E001: Systeemsabotage 01 (onmiddellijk)       – –  

E002: Batterijstoring 01 (onmiddellijk)       – – – 

E003: AC-probleem 23 (4 uur)       – – – 

E004: Probleem met 
telefoon 

14 (5 min)       – – – 

E005: Vertraging 
rapportage 

15 (10 min) – – –    – – – 

E006: Tijd verlorengegaan 00 (uitgeschakeld)       – – – 

E007: Wijziging tijd 00 (uitgeschakeld)       – – – 

E008: Programma 
gewijzigd 

00 (uitgeschakeld)       – – – 

E009: Programmafout 00 (uitgeschakeld)       – – – 

E010: Storing zekering 01 (onmiddellijk)       – – – 

E011: Probleem met Pod 
(Module) 

01 (onmiddellijk)       – –  

E012: Batterij POD bijna 
leeg 

01 (onmiddellijk)       – – – 

E013: Pod prog. gewijzigd 00 (uitgeschakeld)       – – – 

E014: Pod prog. fout 00 (uitgeschakeld)       – – – 

E015: Diverse 
(toekomstig) 

00 (uitgeschakeld)       – – – 

E016: SIP-probleem 00 (uitgeschakeld)       – – – 
Opmerking: Instellingen voor de transmissie (Tx) voor E005 kunnen (uitsluitend) automatisch worden geactiveerd door inbelrapportage 
onder S001:00 in te schakelen. 
E016: SIP-probleem:  Dit verwijst naar een Bewaking IP-rapportage (Centrale bewaking via IP: S005:02) STORING. Het moet geactiveerd 
als “01” bij SIP-rapportage om SIP-probleem te rapporteren via inbelselecties onder S001:00 (Bewaking op afstand via Centraal station – 
“Bell 103 rapportage”). 

Ja / Nee:  Schakel met een nummertoets tussen instellingen. 
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B001 - B128  (Programmeerbare uitgangen) 
Uitgangen zijn programmeerbare elektronische schakelaars die kunnen gebruikt om alarmen te signaleren of 
items te controleren zoals lampen, garagepoorten, enz. De schermen voor uitgangen programmeerbaar met een 
toetsenbord, laten toe om de karakteristieken voor ieder van deze uitgangen te bekijken of te wijzigen (voor 
feature set 4 alleen).        
Versie 4.2 zal een nieuw programmeerbaar uitgang formaat introduceren met de naam “Query conditie”. Een 
Query conditie is het equivalent van het vroegere uitgang-programmeerformaat (bCAPL) met verbeteringen. Het 
test in principe of een conditie al dan niet geldig is, waar of onwaar (bijv. “Staat zone 5 Aan?”). Simpele uitgang 
types kunnen ingevoerd bij een LCD-toetsenbord in de “B” sectie van de configuratie programmeer uitgang met 
code types. Geavanceerde, Vergelijking stijluitgangen kunnen alleen ingesteld met de Director software en deze 
uitgang informatie naar het paneel zenden met een directe verbinding, IP enz. 

Algemene signalerings-/schakelfuncties 
U kunt instellen dat uitgangen worden ingeschakeld 
als een bepaald type ingang wordt geactiveerd of een 
bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. Dit kan van 
toepassing zijn op het volledige systeem, één zone, 
een bepaalde deur of voor een bepaald ingangspunt. 

Deurcontroller uitgangen:  Deze units bevatten toegewezen 
uitgangen die geconfigureerd worden tezamen met andere lezer-
/deur instellingen (via R0xx).  Voor meer informatie zie sectie 
"R". 

Functietoetsen op toetsenbord 
U kunt instellen dat bepaalde acties plaatshebben als 
de gebruiker de “ƒ” en een cijfer op een 'LCD-
toetsenbord' indrukt. ƒ1-ƒ5 zijn beschikbaar voor alle 
gebruikers. Voor ƒ6-ƒ9 en ƒ0 kan worden ingesteld 
(per zone) dat deze toetsen alleen werken als een 
gebruiker zich heeft aangemeld met de bevoegdheid 
“Functietoets”. 

Zie voor meer informatie de selectie "Hotkey (functietoet) PIN 
vereist" onder "Zones en verwante instellingen".  
De standaardinstelling voor functietoets ƒ5 is schakelen tussen 
"bel aan" en "bel uit". Deze functietoets kan voor andere acties 
worden geprogrammeerd, hoewel dit in het algemeen niet 
gebeurt. De belfunctie wordt dan namelijk ook geschakeld. 
Appartement LED-toetsenborden:  Functietoetsen van deze 
units voeren een vaste operatie uit (die zijn hier niet 
programmeerbaar). 

De semafoonfunctie 
U kunt instellen dat de uitgangen 5-8 of 5-8 & 121-128 
een signaal sturen naar een numerieke semafoon als 
deze worden geactiveerd door de bijbehorende 
alarmconditie. U legt hier vast welk alarm/welke 
gebeurtenis moet worden toegewezen aan de 
uitgangen. Andere waarden voor de semafoonfunctie 
stelt u in via de schermen S001:07 en S001:08 
(Systeeminstellingen). Het bericht dat aan de 
semafoon wordt verstuurd, bestaat uit de 
"Paneelcode" (of "UID") en een referentienummer voor 
de uitgang (1= 005, 2=006, ...12=128). 

Tip: Het is handig een kleine alarm-/uitgangreferentie af te 
drukken (portefeuille- of semafoonformaat) voor alle systemen 
waarvoor de semafoonfunctie is gedefinieerd. Zie voor meer 
informatie over de "Paneelcode" (wordt ook "UID" genoemd) 
S001:05. 

 
Algemene opmerkingen 
Programmeerbare uitgangsnummers worden toegewezen door 
het systeem, als een module wordt geconfigureerd die uitgangen 
ondersteunt. De nummers worden toegekend op basis van de 
volgorde waarin de modules worden toegevoegd, en het aantal 
uitgangspunten dat door elke module wordt 'gereserveerd'. De 
uitgangen B005 - B008 zijn gereserveerd door het hoofdpaneel 
en verwijzen niet naar een fysiek uitgangscircuit (ze kunnen 
uitsluitend worden gebruikt voor de semafoonfunctie). 

 
Uitgangen op een MAP / grafische aankondiger hebben 
betrekking op de LED's aan de voorzijde van de module. 
Bij het definiëren van de programmeerbare uitgangen is een 
tabel met 3 kolommen waarin de volgende gegevens worden 
bijgehouden, een bijzonder nuttig hulpmiddel: module/schakeling 
– systeem-I/O-nr - locatie/gewenste werking. 

 
Ongedefinieerde uitgang LCD-scherm 

? 0000.00 Ongedef
↓Opslaan  Bxxx:0 

• Een ongedefinieerde 
uitgang is uitgeschakeld. 
Die kan gewijzigd naar om 
het even welke “Query 

 

 conditie” door de eerste 0 te wijzigen n de letter 
van een programmeersectie d.w.z. “S” voor 
Systeem, “A” voor Zone enz. 

Indien de knop onder het “ ↓? “ teken wordt gedrukt, en het 
uitgangsnummer onderdeel is van een module, dan wordt het 
modulenummer getoond op de display (module # XX), welk type 
module (bijv. I/U module), zijn serienummer en de nummerreeks 
van die bijbehorende van die bijbehorende uitgangen. 

 
Query conditie 

? qnnn.cc Query  
↓Opslaan  Bxxx:0 

• “q” zal de eerste letter 
van een 
programmeersectie 
vertegenwoordigen. 

 

 S voor systeem, D voor Schema, H voor Vakanties, 
A voor Zone, P voor Ingangspunten, B voor Uitgang 
status, R voor Deuren, V voor Liften, F voor 
Verdiepingen, M voor Modules, C voor Suites. 
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•  “nnn” is het nummer in het bereik van de  
programmeersectie waar de uitgang is aan 
toegewezen. Bijv. 001 – 016 voor Zones, 001 – 050 
voor Schema's. Nochtans is “Systeem” 000 – 000 
omdat er zich geen specifieke nummers in bevinden. 
‘000’ zou ingevoerd worden voor “Systeem”. 

• “cc” is het conditie codenummer voor de Query uit 
de Uitgang selectie tabellen. 

• Een Query kan altijd van het ene type naar het 
andere worden gewijzigd, en kan als ongedefinieerd 
worden ingesteld. Bijv. een systeem sirene 
(S000.07) kan gewijzigd naar Zone 5 is UIT 
(A005:14).  

• Een Query conditie kan niet gewijzigd naar een 
gecompliceerde Logische Vergelijking uitgang, tenzij 
dat gebeurt met de ISM Director software en 
verzonden wordt naar het paneel. 

Uitgangen type 
T itt       Timer 
↓Opslaan   Bxxx:1 

• Na een druk op Opslaan, 
kan in dit toetsenbord 
scherm iedere   

 elementaire uitgang opdracht getimed, of 
gewoon volgen wat de uitgang verondersteld 
wordt uit te voeren. 

• “i” betekent een “0” invoeren zodat de uitgang een 
niet-geïnverteerde uitgang (bijv. uitgang wordt 
positief), of “1”  voor een geïnverteerde uitgang (bijv. 
uitgang wordt negatief). 

• “tt” wijst hoofdzakelijk een tijdsvertraging toe aan 
de uitgang uit de tabel tijdsvertraging van het 
standaard systeem. Als “00” hier wordt ingevoerd, 
volgt het een “normale” uitgang actie, bijv. “Als het 
systeem in alarm is”. Als hier niet-standaard codes 
worden opgemerkt, zou dit betekenen dat de uitgang 
een status volgt van een Vergelijkingstype uitgang 
die alleen door de Director software wordt 
toegewezen. De vertragingstabel van de volgende 
pagina begint met de invoer van 01, waar 1 een 
tweede timer is, tot 31 wat een 1-week timer is. 
Speciale gegevens hier zijn “98” die van de uitgang 
een schakeltype maakt. Dit betekent bijv. dat 
geassocieerde toetsenbord commandotoetsen bij 
het indrukken de uitgang inschakelen, en bij het 
opnieuw indrukken van dezelfde toetsensequentie 
de uitgang uitschakelt. Invoer van “99” een 
bijkomende manier om de uitgang uit te schakelen 
zodat die nooit activeert.         

De vorige schermen zijn de enige die toelaten om 
simpele uitgangsen te programmeren met gebruik 
van de volgende uitgang selectietabellen. De 
volgende uitgang programmeer schermen zullen 
alleen verschijnen als een geavanceerde uitgang 
werd geprogrammeerd met de Director software, 
en naar het paneel gezonden. Nadat een 
geavanceerde vergelijkingsuitgang naar het 
paneel werd gestuurd vanuit de Director Software, 
zullen bij het bekijken van de gerelateerde uitgang 
in de programmeersectie van de “B” uitgang op 

een LCD-toetsenbord de volgende bijkomende 
schermen worden vertoond: 

L ff       Logic 
↓Opslaan   Bxxx:2

•  Een logische vergelijkings 
uitgang waar “ff” een 
volgende conditiecode is.  

 
Complex-Director  
↓Opslaan  Bxxx:0 

• Een logische vergelijking 
die zeer complex is en 
alleen kan bekeken in  

 het Director software programma. 
 

Fout! Bxxx,eee 
↓Opslaan   Bxxx:2

• Een uitgang in de 
uitgangen sectie werd bijv. 
onjuist geprogrammeerd.  

 Deze conditie zal alleen worden getoond in de 
“B” programmeersectie van de uitgang op een 
LCD-toetsenbord en niet in Status. 

 Waarschuwing: Gewoonlijk zal dit type fout 
vertonen als resultaat van een gecompliceerde 
vergelijkingsuitgang uitgevoerd in Director 
software en verzonden naar het paneel. 
Gewoonlijk zal dit type fout vertonen als 
resultaat van een gecompliceerde 
vergelijkingsuitgang uitgevoerd in Director 
software en verzonden naar het paneel. 

 “xxx” is het uitgang nummer, 001 – 128, waar 
de fout eerst voorkwam. Dit is misschien niet 
dezelfde uitgang zijn als degene die u nu in 
beeld heeft. Alle uitgangen na degene in 
kwestie zullen “Fout” vertonen, en geen van 
hun instellingen vertonen op het LCD-scherm. 
Uitgangen na degene met defect zullen ook 
ophouden te werken. Alle uitgangen vóór 
degene in kwestie zullen hun instellingen 
vertonen en normaal werken.  

 “eee” zal u het fouttype aangeven. Raadpleeg 
de volgende foutenlijst. 

Fout 
Code 

Beschrijving Mogelijke 
oplossing 

000 Niet  van 
toepassing. 

Verkoper inlichten 
indien herhaald. 

001 Programmase
ctie onbekend. 

Controleer letter 
van programma 
sectie, d.w.z. “A” 
voor Zone, “M” 
voor module enz. 

002 Logische 
vergelijkingsc
onditie is 
onbekend. 

Paneel firmware 
versie misschien 
niet compatibel 
met Director 
software versie. 

003 Ongeldig 
programma 
sectiebereik 
nummer.  

Controleer het 
bereik # bijv. Input 
# 001 – 128. 

004 Incompatibele 
feature set # 

Feature set van 
paneel moet 
bijgewerkt.  

005 - 019 Toekomstig 
gebruik. 

 

020 - 029 Cruciale fout Verkoper inlichten 
indien herhaald. 



 

22-0373D v4.2.1 MONITOR ISM™ V4.2.1 - overzicht installatie en inbedrijfstelling 29 

Uitgangen voorbeelden 

Voorbeelden 1 tot 5 zijn configureerbaar bij LCD-toetsenbord uitgang programmering. Voorbeelden 6 tot 9 moeten 
geconfigureerd met de Director software en naar het paneel gezonden.  
 
Voorbeeld 1: Eenvoudige enkelvoudige vergelijking met Volg uitgang 
Bxxx:0 “?D025.00 Query ” - Schema 25 in het venster  
Bxxx:1 “T 000    Timer ” - Volgen (Normaal)  
• Uitgang Bxxx zal altijd AAN staan als schema #25 van kracht is. 

Voorbeeld 2: Eenvoudige enkelvoudige vergelijking met inverterende uitgang 
Bxxx:0 “?D025.00 Query ” - Schema 25 in het venster  
Bxxx:1 “T 100    Timer ” - Inverterende volg uitgang  
• Uitgang Bxxx zal altijd UIT staan als schema #25 van kracht is. Als schema #25 niet van kracht is, zal uitgang xxx 

AAN staan. 

Voorbeeld 3: Eenvoudige enkelvoudige vergelijking met getimede uitgang 
Bxxx:0 “?D025.00 Query ” - Schema 25 in het venster  
Bxxx:1 “T 010    Timer ” - Getimede positieve uitgang, 60 seconden  
• Uitgang Bxxx zal inschakelen voor 60 seconden als schema 25 voor het eerst van start gaat.  
• Bijv. schema 25 is gedefinieerd van 9am tot 5pm, van maandag tot vrijdag. Uitgang xxx zal voor 60 seconden 

inschakelen van 9am op maandag, en daarna uitschakelen enz. voor de andere toegewezen dagen van de week. 

Voorbeeld 4: Eenvoudige enkelvoudige vergelijking met inverterende getimede uitgang 
Bxxx:0 “?D025.00 Query ” - Schema 25 in het venster  
Bxxx:1 “T 110    Timer ” - Getimede negatieve uitgang, 60 seconden  
• Uuitgang Bxxx zal uitschakelen voor 60 seconden als schema 25 voor het eerst van start gaat, en onder andere 

omstandigheden inschakelen.   
• Bijv. schema 25 is gedefinieerd van 9am tot 5pm, van maandag tot vrijdag.  Uitgang xxx zal normaal AAN staan, en 

uitschakelen voor 60 seconden van 9am op maandag en daarna terug inschakelen voor de andere toegewezen 
dagen van de week. 

Voorbeeld 5: Schakelen uitgangen met functietoets 
Bxxx:0 “?A001.01 Query ” - Functietoets 1 in zone 1  
Bxxx:1 “T 098    Timer ” - Schakelen uitgang.  
• De term van de toets is Timer “Schakelen uitgang” (T098). 
• Merk op dat T198 kan ingevoerd worden, maar dit heeft dezelfde functie als T098. 
• Drukken op functietoets 1 in zone 1 schakelt de uitgang AAN. Bij herhaling van deze procedure schakelt de uitgang 

uit. 

Voorbeeld 6: Eenvoudige twee termen AND (EN) vergelijking met normale uitgang 
Alleen configureerbaar met de Director software en Verzonden naar paneel 
Bxxx:0 “?D025.00 Query ” - Schema 25 in het venster  
Bxxx:1 “T 110    Timer ” - Zone 2 is UIT  
Bxxx:2 “L 01     Logic ” - Logisch AND (EN) operator – extra scherm gegenereerd met de Director 

 software. 
Bxxx:3 “T 000    Timer ” - Volgen (Normaal) – extra scherm gegenereerd met de Director 

 software. 
• Uitgang Bxxx zal inschakelen als schema 25 van kracht is EN zone 2 staat op uit. Anders zal uitgang xxx UIT staan. 
• *** Deze vergelijking kan niet rechtstreeks gecreëerd via het LCD-toetsenbord – ze zou moeten gecreëerd in de 

Director software. Na het aanmaken van de logische operatie en timerwaarde condities in de Director software en 
verzenden ervan naar het paneel, kunnen deze gemodificeerd via het toetsenbord, maar andere wijzigingen kunnen 
niet aangebracht.  

• *** Deze vergelijking kan niet rechtstreeks verwijderd via het LCD-toetsenbord. De waarden voor de eerste term 
(Bxxx:0) kunnen niet ongedefinieerd worden. Dit type van bewerking kan alleen uitgevoerd met gebruik van de 
Director software. 



 

30 MONITOR ISM™ V4.2.1 - overzicht installatie en inbedrijfstelling 22-0373D v4.2.1 

Voorbeeld 7: Eenvoudige twee termen OR (OF) vergelijking met getimede uitgang 
Alleen configureerbaar met de Director software en Verzonden naar paneel 
Bxxx:0 “?A001.15 Query ” - Zone 1 is niet AAN  
Bxxx:1 “?A002.14 Query ” - Zone 2 is UIT  
Bxxx:2 “L 00     Logic ” - Logisch OR (OF) operator –  extra scherm gegenereerd met de 

 Director software. 
Bxxx:3 “T 012    Timer ” - Getimede uitgang, 2 minuten –  extra scherm gegenereerd met de 

 Director software. 
1. Uitgang Bxxx zal inschakelen voor 2 minuten als zone 1 de ingeschakelde status wijzigt, of als zone 2 naar uit 

schakelt vanuit een andere status.   
2. De uitgang zal niet opnieuw inschakelen na het verlopen van 2 minuten, tot zone 1 schakelt naar Aan en zone 2 

ofwel in DEELSTAND is of AAN. 
3. Als deze twee condities vervuld zijn, zal de uitgang terug inschakelen zoals aangegeven in punt 1. 

Voorbeeld 8: Knipperen van LED als een conditie Waar is 
Alleen configureerbaar met de Director software en Verzonden naar paneel met gebruik van “Systeem – Speciale 
Uitgangen” 
Bxxx:0 “?A016.24 Query ” - Een punt wordt overbrugd in zone 16.  
Bxxx:1 “?S001.00 Query ” - Schakelt 1 sec Aan, 1 sec Uit  
Bxxx:2 “L 01     Logic ” - Logisch AND (EN) operator  
Bxxx:3 “T 000    Timer ” - Volgen (Normaal)  
• Als een punt wordt overbrugd in zone 16, dan zal de uitgang 1 seconde Aan knipperen en 1 seconde Uit. 
• Dit wordt verkregen door de logische AND (EN) in de zone conditie query en het speciale effect Aan/Uit, 

beschikbaar in het programmeren Systeem - Speciale uitgangen . 

Voorbeeld 9: (gecompliceerd) knipperen van LED gedurende 45 minuten na detectie van 
paniek token in een zone 
Alleen configureerbaar met de Director software en Verzonden naar paneel met gebruik van “Systeem – Speciale 
Uitgangen” 
B001:0 “?A001.47 Query ” - Paniek token gebruikt in zone 1  
B001:1 “T 019    Timer ” - Getimede uitgang, 45 minuten  
B002:0 “?S001.00 Query ” - Schakelt 1 sec Aan, 1 sec Uit  
B002:1 “?B001.00 Query ” - Uitgang 1 is AAN  
B002:3 “L 01     Logic ” - Logisch AND (EN) operator  
B002:4 “T 000    Timer ” - Volgen (Normaal)  
• 2 aparte uitgangen worden gebruikt om deze procedure uit te voeren. 
• Een timer van 45 minuten wordt toegepast op paniek tokens gedetecteerd in zone 1, bijv. in uitgang # “B001”. 
• De uitgang status van B001 (getimede uitgang gebaseerd op paniek token in zone 1) wordt gebruikt voor logische 

“AND” (EN) extra uitgang #, bijv.  B002 met de selectie Speciaal systeem 1 seconde Aan/Uit. Het belangrijke detail 
is dat we Volgen (Normaal) gebruiken voor uitgang B002, zodat de timer niet opnieuw triggert. 
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Standaard programmeerbare uitgangen 
Uitgang # / Locatie Standaard codes / instelling Betekenis / operatie 
B001:0 (moederbord) 

B001:1 

“?S000.05 Query ” 

“T 000    Timer ” 

- Systeem in alarm 

- Volgen (Normaal) 

B002:0 (moederbord) 

B002:1 

“? A001.02 Query ” 

“T 001     Timer ” 

- Functietoets 2 in zone 1. 

- Positieve uitgang AAN gedurende 1 seconde. 

B003:0 (moederbord) 

B003:1 

“?S000.07 Query ” 

“T 000    Timer ” 

- Systeem sirene (Inbraak: constant; Brand: 1 sec 
 Aan/Uit). 
- Volgen (Normaal) 

B004:0 (moederbord) 

B004:1 

“?S000.01 Query ” 

“T 000    Timer ” 

- Systeem aarding start 

- Volgen (Normaal) 

B005 – B008 Gereserveerd voor paginering feature. 

B009 (1ste  module) “? A001.01 Query ” 

“T 005     Timer ” 

- Functietoets 1 in zone 1 1ste toetsenbord. 

- Positieve trigger, 10 sec vertraging. 

B010 - B128 “?0000.00 Undef ” 

“T 000    Timer ” 

- Ongedefinieerde uitgang 

- Volgen (Normaal) 

 
Timer vertragingscodes 
00: uitgang 
standaard; 
01: 1 sec; 
02: 2 sec; 
03: 3 sec; 

04: 5 sec;  
05: 10 sec; 
06: 15 sec; 
07: 20 sec; 
08: 30 sec; 

09: 45 sec; 
10: 60 sec; 
11: 90 sec; 
12: 2 min; 
13: 3 min; 

14: 5 min; 
15: 10 min; 
16: 15 min; 
17: 20 min; 
18: 30 min; 

19: 45 min; 
20: 60 min; 
21: 90 min; 
22: 2 u; 
23: 4 u; 

24: 6 u; 
25: 8 u; 
26: 10 u; 
27: 12 u; 
28: 16 u; 

29: 20 u; 
30: 1 dag; 
31: 1 week 
 

Bijzondere 
vermeldingen: 
98 = schakelen 
99 = uitgang uit 

 
Uitgang selecties 

Programmeersectie “q” 
 “S”ysteem 

Sectiebereik “nnn” 
000 – 000  “000” 
invoeren 

Code “cc” Beschrijving 
00 Terugval sonalert (bij controlepaneel) als 

modulebus faalt. Voorziet 1 sec. uitgang 
iedere 8 sec. En activeert als er geen 
operationeel toetsenbord is in een zone 
met geprogrammeerde toetsenborden. 

01 Aarding start (kan alleen gebruikt bij 
B004 - hoofdpaneel uitgang 4) 

02 Als het systeem VOLLEDIG AAN is 
geschakeld 

03 Als het systeem GEDEELTELIJK AAN / 
Gedeeltelijk of Volledig Aan is 
geschakeld voor Europese versie 

04 Als het systeem VOLLEDIG UIT is 
geschakeld 

05 Als het systeem IN ALARM is – stelt 
opnieuw in als punt(en) herstellen (ook 
voor pseudo's & sabotages) 

06 Volgt ALARM (INBRAAK / 
NOODGEVAL) & BRAND sirene 
constant. 

07 Volgt ALARM sirene - constant voor 
INBRAAK / NOODGEVAL. Toetsenbord 
toon & sirene is 1 seconde aan/uit voor 
BRAND.  
Voor (UL):  Bij gebruik van dit uitgang 
type op het hoofpaneel uitgang #3, 
brandsirene is ½ sec aan/uit drie keer, 
1.5 seconde pauze en herhaalt daarna. 
Toetsenbord toon is 1 seconde aan/uit. 

08 Volgt ALARM sirene - constant voor 
INBRAAK / NOODGEVAL en voorziet 2 
sec aan/uit voor BRAND 

09 Digitale TELEFOONLIJN probleem 
(volgt rapportvertraging of lijndefect) 

 
10 Systeem WAS IN ALARM. Dit geldt 

alleen voor ingangspunten in alarm, bijv. 
NIET voor systeem probleem (wist als 
gealarmeerde zones worden 
uitgeschakeld en daarna terug 
ingeschakeld) 

11 Als er ergens in het systeem een punt 
wordt OVERBRUGD 

12 Als er een punt 'BRAND' in alarm is 
13 Als er een punt 'OVERVAL' in alarm is 
14 Als er een punt 'Aux waarschuwing' in 

alarm is 
15 Als er een punt type 'KLUIS / SAFE' in 

alarm is 
16 Als er een punt 'Inbraak' in alarm is. 

Vertraagde inbraak voor Europese 
versie. 

17 Als er een punt 'Supervisor' in alarm is. 
18 Als er een 'Pseudo' in alarm is 
19 Pseudo 1 – Systeem probleem / Globaal 

type sabotage voor Europese versie.  
20 Pseudo 2 – Batterijprobleem 
21 Pseudo 3 – Wisselstroom (net) 

probleem 
22 Pseudo 4 – Telefoonprobleem 
23 Pseudo 5  – Rapportvertraging 
24 Pseudo 6 – Tijd verloren 
25 Pseudo 7 – Tijd wijzigen 
26 Pseudo 8 – Programma wijzigen 
27 Pseudo 9 – Programmafout 
28 Pseudo 10 – Storing zekering 
29 Pseudo 11 – Moduleprobleem 
30 Pseudo 12 – Modulebatterij laag 
31 Pseudo 13 – Moduleprogramma 

bewerken 
32 Pseudo 14 – Moduleprogramma fout 
33 Pseudo 15 – Gevarieerd Probleem 
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Uitgang selecties (vervolg) 
Programmeersectie “q” 
 “S”ysteem 

Sectiebereik “nnn” 
000 – 000  “000” 
invoeren 

Code “cc” Beschrijving 
34 Pseudo 16 – SIP-probleem 
35 Dwang Pin 5 / Dwang Pin of PA-alarm 

voor Europese versie 
36 Deuren ontgrendeld. 
37 Deuren geblokkeerd 
38 Deuren opengehouden 
39 Deuren geforceerd 
40 Deuren sabotage (deurcontact conditie: 

geen EOL resistor enz.) 
41 Deuren open 
42 Deuren beveiligd 
43 Deuren sensorprobleem (sensor voor 

magnetische vergrendeling niet ok)  
44 Globale ongeldige PIN en / of kaart 

blokkering  
45 Host computer is online. 
46 Host (Director) computer is offline. 

Responsietijd voor IP, externe modem, 
directe verbinding is 2 min. Bell 103 is 1 
min. 

47 SIP online. 
48 SIP offline. Responsietijd is 3 minuten. 
49 Een punt in sabotage. 
50 Een punt in alarm. 
51 Een zone is Scherpstellen forceren 
52 Sluiten van een zone is mislukt 
53 Storing telefoonlijn  
54 Storing lokale wisselstroom (net). 
55 Systeem sabotage –  Europese versie.  
56 Systeem fout – Europese versie. 
57 Geconfirmeerd alarm – Europese versie 

(Actief als meer dan één detector is 
geactiveerd gedurende één enkele 
scherpgestelde status). 

58 Overbruggen is van kracht in iedere 
scherpgestelde zone.  

Systeem speciale uitgangen. Sectiebereik: 001 – 001. 
kunnen toegepast op condities, bijv. als een zone 
inschakelt, kan een LED aan en uit knipperen. 
OPMERKING: zijn alleen geconfigureerd via de Director 
software. 

00 1 sec aan, 1 sec uit 
01 Iedere minuut 2 seconden aan  
02 Iedere minuut 10 seconden aan  

Programmeersectie “q”  
 “D” Schema 

Sectiebereik “nnn” 
001 – 050 invoeren  

Code “cc” Beschrijving 
00 Schema in het venster 
01 15 minuten vooraleer In het venster 

(openen) 
02 15 minuten vooraleer Uit het venster 

(sluiten) 
03 Vakantie van kracht (Van het type 1,2,3 

of Geen toegang) 
04 Geen toegang, Vakantie van kracht.  

Programmeersectie “q” 
 “H” vakantie  

Sectiebereik “nnn” 
001 – 032 invoeren 

Code “cc” Beschrijving 
00 Vakantie van kracht (Van het type 1,2,3 

of Geen toegang) 

Programmeersectie “q” 
 “A” zone  

Sectiebereik “nnn” 
001 – 016 invoeren 

Code “cc” Beschrijving 
00 Functietoets 0 
01 Functietoets 1 
02 Functietoets 2 
03 Functietoets 3 
04 Functietoets 4 
05 Functietoets 5 
06 Functietoets 6 
07 Functietoets 7 
08 Functietoets 8 
09 Functietoets 9 
10 Als zone staat op AAN 
11 Als zone staat op DEELSTAND 2 

(toekomst) 
12 Als zone staat op DEELSTAND 1 
13 Als zone staat op DEELSTAND 1 of (2 

toekomst) 
14 Als zone staat op UIT 
15 Als zone staat op Niet AAN 
16 Als zone staat op Niet UIT 
17 Als zone staat op ALARM.  Herstart als 

punt(en) herstellen of volgt sirene 
timeout (bevat pseudo's & sabotages) 

18 Als zone IN ALARM WAS. Dit geldt 
alleen voor ingangspunten in alarm, bijv. 
NIET voor systeemprobleem (wist als 
gealarmeerde zones zijn uitgeschakeld 
en daarna terug ingeschakeld) 

19 Volgt ALARM sirene - constant voor 
INBRAAK / NOODGEVAL en voorziet 1 
sec AAN/UIT voor BRAND 

20 Volgt ALARM sirene - constant voor 
INBRAAK / NOODGEVAL en voorziet 2 
sec aan/uit voor BRAND 

21 Volgt sonalert, bel & voorziet 
ingang/uitgangstonen als scherpgesteld 
naar DEELSTAND & AAN 

22 Volgt sonalert, bel & voorziet geen 
ingang/uitgangstonen als scherpgesteld 
naar DEELSTAND maar voorziet 
ingang/uitgangstonen voor AAN 

23 Volgt garage ingangstonen 
24 Als er een punt in deze zone wordt 

OVERBRUGD 
25 Als er een punt type 'BRAND' in deze 

zone in alarm is 
26 Als er een punt type 'OVERVAL' in deze 

zone in alarm is 
27 Als er een punt type 'EXTRA 

WAARSCHUWING' in deze zone in 
alarm is. 

28 Als er een punt type 'KLUIS / SAFE' in 
alarm is. 

29 Als er een punt type 'INBRAAK' in deze 
zone in alarm is. 

30 Als er een punt 'Supervisor' in alarm is. 
31 Als er een 'Pseudo' in alarm is. 
32 Zone bevindt zich in test 'Rondlopen' of 

'Overval'. 
33 Als zone Ingang / Uitgang vertraging 

bezig is - voorziet een constante uitgang 
(DEELSTAND & AAN). 

34 Als zone Ingang vertraging bezig is - 
voorziet een constante uitgang 
(DEELSTAND & AAN). 

35 Als zone Uitgang vertraging bezig is - 
voorziet  de code een constante uitgang 
(DEELSTAND & AAN). 
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Uitgang selecties (vervolg) 
Programmeersectie “q” 
“A”zone  

Sectiebereik “nnn” 
001 – 016 invoeren 

Code “cc” Beschrijving 
36 Als de zone staat op 'Klaar voor 

scherpstellen' - d.w.z. alle punten zijn 
veilig. 

37 Als het actieve/open venster van het 
schema van de zone van kracht is.  

38 Als het zoneschema zal SLUITEN 
binnen de 15 minuten. 

39 Deuren ontgrendeld. 
40 Deuren geblokkeerd. 
41 Deuren opengehouden. 
42 Deuren geforceerd. 
43 Deur sabotages (deurcontact conditie: 

geen EOL resistor enz.) 
44 Deuren open. 
45 Deuren beveiligd. 
46 Deur sensorproblemen (sensor voor 

magnetische vergrendeling niet Ok) 
47 Paniek token gedetecteerd. 
48 Zone “Leeg” (Gebruikersaantal <= 

minimum). 
49 Zone “Vol” (Gebruikersaantal 

>=Maximum). 
50 Geen activiteit gedetecteerd in zone. 
51 Activiteit gedetecteerd in zone. 
52 15 minuten vóór geplande niveau 

“Scherpstellen naar AAN”. 
53 15 minuten vóór geplande niveau 

“Scherpstellen naar DEELSTAND”. 
54 15 minuten vóór geplande niveau 

“Scherpstellen naar UIT”. 
55 Zoneschema is actief. 
56 Automatisch commando schema is 

actief.  
57 Sluiten mislukt. 
58 Een punt in sabotage in zone. 
59 Zone scherpgesteld met punten 

overbrugd. 
60 Zone geforceerd scherpgesteld. 
61 Ongeldige kaart / PIN blokkering 

tegenwoordig. 
62 Dwaaldetectie aangesproken 

 
Programmeersectie “q” 
“P”unt   (Ingangspunten) 

Sectiebereik “nnn” 
001 – 128 invoeren 

Code “cc” Beschrijving 
00 Als punt NORMAAL is. 
01 Om het even wanneer het punt NIET 

NORMAAL is (open, sabotage, alarm) 
02 Als het punt NIET NORMAAL is bij UIT 

of DEELSTAND (open, sabotage, alarm) 
03 Als het punt NIET NORMAAL is bij AAN 

(open, sabotage, alarm) 
04 Als het punt in ALARM is. 
05 Als het punt OVERBRUGD is. 
06 Als het vertraging voorproces actief is 

(prealarm waarschuwing). 
07 Punt is in sabotage. 
08 Punt is in vertraging. Volgt een 

aangepast punttype dat een 
tijdsvertraging heeft. 

09 Positieve bevestiging van 
commandopunt activering.  

 

Programmeersectie “q” 
“B”  Uitgang status 

Sectiebereik “nnn” 
001 – 128 invoeren 

Code “cc” Beschrijving 
00 Echte uitgang staat Aan. 
01 Vergelijking uitgang is WAAR. 
02 Handmatig commando is van kracht 

vanuit Director software uitgangen 
sectie, controle & status.  

 
Programmeersectie “q” 
“R”  deuren 

Sectiebereik “nnn” 
001 – 032 invoeren 

Code “cc” Beschrijving 
00 Deur ontgrendeld 
01 Deur geblokkeerd 
02 Deur opengehouden 
03 Deur geforceerd 
04 Deur sabotage (deurcontact conditie: 

geen EOL-resistor enz.) 
05 Deur open 
06 Deur beveiligen 
07 Deur sensorprobleem (sensor voor 

magnetische vergrendeling niet ok) 
08 Deur geblokkeerd door interlock conditie  
09 Rondlopende patiënt gedetecteerd 
10 Deuringang vertraging van kracht 

 
Programmeersectie “q” 
“F” verdiepingen 

Sectiebereik “nnn” 
001 – 124 invoeren 

Code “cc” Beschrijving 
00 Verdieping niet beveiligen 

 
Programmeersectie “q” 
“M”odule 

Sectiebereik “nnn” 
01 – 24 invoeren 

Code “cc” Beschrijving 
00 Online  
01 Sabotage 
02 Communicatie probleem (substitutie & 

communicatie) 
03 Batterij probleem (module) 
04 Gebruiker aangemeld bij bijv. LCD-

toetsenborden 

 
Programmeersectie “q” 
“C” Suite 

Sectiebereik “nnn” 
01 – 24 invoeren 

Code “cc” Beschrijving 
00 Alarm 
01 Brand 
02 Sabotage 
03 Sirene / Sonalert 
04 Module communicatieprobleem 
05 Suite normaal (Geen alarm, Brand, 

Sabotage, Sirene / Sonalert, 
Communicatieprobleem)   

06 Suite in DEELSTAND niveau. 
07 Suite in niveau AAN. 
08 Suite in niveau DEELSTAND of AAN. 
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L001 - L100 (Bevoegdheidsniveaus voor 
gebruikers/bezoekers) 
Met behulp van bevoegdheden legt u vast welke functies groepen 
gebruikers van alarmpanelen kunnen gebruiken, en wanneer en 
waar ze met hun toegangskaart gecontroleerde zones kunnen 
binnengaan. U kunt tot 100 bevoegdheden definiëren voor 
gebruikers (via een systeemtoetsenbord) en voor elke 
bevoegdheden 4 'profielen' instellen. Zodoende kunt u aan 
verschillende zones of zonegroepen in het gebouw een andere set 
met bevoegdheden toewijzen.  
Uitzondering: Met de toepassing Monitor ISM Director kunt u tot 1000 
bevoegdheden voor gebruikers definiëren  
(afhankelijk van de softwareversie en de licentie).   
Opmerking: De maximumwaarde voor gebruikers en gebruikersbevoegdheden is afhankelijk van het voor paneel ingestelde "Kenmerkenset" (zie 
S002:00), en/of de versie, licentie en verwante capaciteiten van de toepassing Monitor ISM Director (zie "Systeemcapaciteiten" in de online Help of 
de gebruikershandleiding van de software). 
Tip: Zie voor meer informatie over het toewijzen van bevoegdheden aan gebruikers/bezoekers "U001 - U1000 (Gebruikers / 
bezoekers).   

L0xx:00 (Naam voor bevoegdheidsniveau) Standaardwaarden:  Diverse  
Naam/omschrijving voor bevoegdheidsniveau 
AAAAAAAAAAAA  (zie standaardwaarden hieronder) 
Dit is een geschikte naam of omschrijving voor het bevoegdheidsniveau (bijv. Kantooruren, Schoonmaakpersoneel enz.)  

L0xx:01 (Profiel 1 - Toewijzingen aan zone) Standaard:  √.□.□.□.□.□.□.□.□.□.□.□.□.□.□.□ 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 

  √    
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

De zones voor het eerste (of enige) profiel met atrributen (voor gebruikers die aan dit bevoegdheidsniveau zijn toegewezen). 
(Ja / Nee): Met een nummertoets schakelt u tussen Ja ( √ ) en Nee (  ).  

L0xx:02 (Profiel 1 - Beveiligingsattributen) Standaardwaarden:  Diverse  
Negeren 
(+opn. 
instellen) 

Autom. 
verw. 

Systeem-
test 

Service-
test 

Alarmen 
stil 

Status 
bekijken 

Historie 
bekijken 

Functie-
toetsen 

Overwerk Schema 
uitstellen 

√           
Ja      Nee 
(Schakele
n met 
functie-
toets) 

√           
Ja      Nee 
(Schakele
n met 
functie-
toets) 

√           
Ja      Nee 
(Schakele
n met 
functie-
toets) 

√           
Ja      Nee 
(Schakele
n met 
functie-
toets) 

√           
Ja      Nee 
(Schakele
n met 
functie-
toets) 

√           
Ja      Nee 
(Schakele
n met 
functie-
toets) 

√           
Ja      Nee 
(Schakele
n met 
functie-
toets) 

√           
Ja      Nee 
(Schakele
n met 
functie-
toets) 

√           
Ja      Nee 
(Schakele
n met 
functie-
toets) 

√           
Ja      Nee 
(Schakele
n met 
functie-
toets) 

Mag 
systeem 
opdracht 
geven een 
sensor te 
negeren. 

Negeren 
verwijderd 
na ingang. 
Zie 
opmerking. 

Mag 
systeem-
test 
uitvoeren. 

Mag 
datum / tijd 
bewerken 
(en 
alarmen 
wissen). 

Mag een 
alarm 
bevestigen 

Mag 
systeem-
status 
bekijken. 

Mag 
historie 
bekijken. 

Mag alle 
functie-
toetsen 
gebruiken. 

Mag 
geplande 
sluitingstijd 
verlengen. 

Mag 
gehele 
schema 
uitstellen. 

 

Systemen met Appartement-toetsenborden:  De 
bevoegdheid geassocieerd met een Appartement-
toetsenbord wordt voor iedere specifieke gebruiker 
geselecteerd.  Zie sectie U0xx voor meer informatie 
(U0xx:01).  De gebruikers toegewezen aan ieder specifiek 
Appartement-toetsenbord worden toegewezen via het 
“Appartement” scherm van de MONITOR ISM Director 
software.  Opmerking:  Appartement-toetsenborden 
kunnen alleen geconfigureerd via de MONITOR ISM 
Director (Enterprise) software. 
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L0xx:03 (Profiel 1—Instellingen voor toegang/schema) Standaardwaarden:  Diverse 
Toegang 
toestaan 
(Uit/Deelsta
nd/Aan) 

Escort-
bevoegdheid 

Hoofd 
onderdrukken 

Rondlopen
de patiënt 

Deuralarm  
resetten 

Paniektoken Bezoeker-
escort 
vereist 

Gebruikers
schema 

0: Nooit; 
4: Uitsluitend 
Uit; 
6: Deelstand 
of Uit; 
7: 
Uit/Deelstan
d/Aan 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets 
tussen 
instellingen. 

√           
Ja      Nee 
Schakel 
met een 
nummertoet
s tussen 
instellingen. 

00 (zone 
volgen); 
01 - 50 (per 
schema) 
99 (24 hr). 

De scherp-
stellingsnivea
us waarvoor 
toegang kan 
worden 
verleend. 

Personen met 
bevoegdheid 
worden 
beschouwd als 
"Escorts". 

Geeft personen, 
bijv. een 
bewaker, 
toestemming 
binnen te gaan 
wanneer kaarten 
zijn geblokkeerd 
enz. 

Definieert 
gebruikers 
die moeten 
worden 
gevolgd als 
ze gevoelige 
zones 
naderen. 

Verleent 
bevoegdheid 
een alarm van 
het soort 
'Rondlopende 
patiënt' te 
annuleren. 

Definieert 
'toegangstoken
s' van 
toegewezen 
gebruikers als 
indicatie van 
paniek-/dwang. 

Als een 
bezoeker 
zijn kaart 
gebruikt, 
moet diens 
escorte 
daarna ook 
de eigen 
kaart 
gebruiken. 

Het schema 
voor 
kaarttoegang 
en/of 
toegewezen 
zones 
onscherpstell
en. 

 

L0xx:04 (Profiel 1—Scherp-/onscherpstellen en lezer-/deurcontrole) Standaardwaarden:  Diverse 
Naar UIT  
(tijdens 
schema) 

Naar 
DEELST. 
(tijdens 
schema) 

Naar AAN 
(tijdens 
schema) 

Naar UIT  
(buiten 
schema) 

Naar 
DEELST. 
(buiten 
schema) 

Naar AAN  
(buiten 
schema) 

Deurcmd.  
(tijdens 
schema) 

Deurcmd.  
(buiten 
schema) 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets. 

√           
Ja      Nee 
Schakel met 
een 
nummertoets. 

De mogelijkheid bepaalde scherpstelniveaus in te 
stellen voor de toegewezen zones als het 
geselecteerde gebruikersschema actief is (d.w.z. 
tijdens normale werktijden). 

De mogelijkheid bepaalde scherpstelniveaus in te 
stellen voor de toegewezen zones als het 
geselecteerde gebruikersschema niet actief is 
(d.w.z. na werktijd). 

De mogelijkheid lezer-
/deurcommando's te geven 
binnen of buiten het 
gebruikersschema.  

L0xx:05 (Profiel 1 - Geavanceerde toegangsfuncties) Standaardwaarden:  Diverse 
Alles 
zones 
(tijdens 
schema) 

Alle zones 
(na werktijd) 

"A"-
deuren 
(tijdens 
schema) 

"B"-
deuren 
(tijdens 
schema) 

"C"-
deuren 
(tijdens 
schema) 

"A"-
deuren 
(na werktijd)

"B"-
deuren 
(na werktijd)

"C"-
deuren 
(na werktijd) 

Naar Uit  
(tijdens 
schema) 

Naar uit 
(na werktijd)

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

Of alle toegewezen zones 
(Autom. onscherp na 
geldig token) onscherp 
gesteld worden of 
uitsluitend de ingevoerde 
zone. 

Of personen met deze bevoegdheid bij 
deuren van klasse "A", "B" en/of "C" 
kunnen binnengaan als het 
gebruikersschema actief is (d.w.z. 
tijdens normale werktijden). 

Of personen met deze bevoegdheid bij 
deuren van klasse "A", "B" en/of "C" 
kunnen binnengaan als het 
gebruikersschema niet actief is (d.w.z. 
na werktijd). 

Of zones die zijn 
ingesteld op Autom. 
onscherp na geldig 
token, onscherp gesteld 
worden naar "Deelstand" 
(  ) of "Uit" ( √  ).  

Voor elke set bevoegdheden kunt u tot drie extra 'profielen' 
met instellingen definiëren. Zodoende kunt u verschillende 
bevoegdheden vastleggen voor andere zones (of groepen 
zones).  Deze schermen worden hieronder ter informatie toegelicht. 

L0xx:06 (Profiel 2 - Toewijzingen aan zone) Standaard:  √.□.□.□.□.□.□.□.□.□.□.□.□.□.□.□ 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 

  √    
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

  √     
Ja  Nee 

De zones voor het tweede profiel met atrributen (voor gebruikers die aan dit bevoegdheidsniveau zijn toegewezen).  

(Ja / Nee): Met een nummertoets schakelt u 
tussen Ja ( √ ) en Nee (□ ). 
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L0xx:07 (Profiel 2 - Beveiligingsattributen) Standaardwaarden:  Diverse 
Negeren 
(+opn. 
instellen) 

Autom. 
verw. 

Systeem-
test 

Service-
test 

Alarmen 
stil 

Status 
bekijken 

Historie 
bekijken 

Functie-
toetsen 

Overwerk Schema 
uitstellen 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

Zie L0xx:2 voor meer informatie.  

L0xx:08 (Profiel 2 - Instellingen voor toegang/schema) Standaardwaarden:  Diverse 
Toegang 
toestaan 
(Uit/Deelstand/
Aan) 

Escort-
bevoegdheid 

Hoofd 
onderdrukken 

Rondlopende 
patiënt 

Deuralarm  
resetten 

Paniektoken Gebruikers 
schema 

0: Nooit; 
4: Uitsluitend Uit; 
6: Deelstand of 
Uit; 
7: 
Uit/Deelstand/Aa
n 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

00 (zone volgen); 
01 -14 (per schema)
15 (24 hr). 

Zie L0xx:3 voor meer informatie.  

L0xx:09 (Profiel 2—Scherp-/onscherpstellen en lezer-/deurcontrole) Standaardwaarden:  Diverse 
Naar UIT  
(tijdens 
schema) 

Naar 
DEELST. 
(tijdens 
schema) 

Naar AAN 
(tijdens 
schema) 

Naar UIT  
(buiten 
schema) 

Naar 
DEELST. 
(buiten 
schema) 

Naar AAN  
(buiten 
schema) 

Deurcmd.  
(tijdens 
schema) 

Deurcmd.  
(buiten 
schema) 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

Zie L0xx:4 voor meer informatie.  

L0xx:10 (Profiel 2 - Geavanceerde toegangsfuncties) Standaardwaarden:  Diverse 
Alles 
zones 
(tijdens 
schema) 

Alle zones 
(na werktijd) 

"A"-
deuren 
(tijdens 
schema) 

"B"-
deuren 
(tijdens 
schema) 

"C"-
deuren 
(tijdens 
schema) 

"A"-
deuren 
(na werktijd)

"B"-
deuren 
(na werktijd)

"C"-
deuren 
(na werktijd) 

Naar Uit  
(tijdens 
schema) 

Naar uit 
(na werktijd)

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

Zie L0xx:5 voor meer informatie.   

L0xx:11 - 15 (Profiel 3):  Zie L0xx:6 tot L0xx:10 hierboven. 

L0xx:16 -20 (Profiel 4):  Zie L0xx:6 tot L0xx:10 hierboven.  
 
Tip: Met behulp van de waarden 'Gebruikersbereik' en 'Bevoegdheidsbereik' kan een complex met meerdere 
huurders (bijv. een rij winkels) worden beheerd als één account. De geselecteerde reeksen gebruikers-ID's en -
bevoegdheden moeten in dat geval worden gereserveerd voor de gebruikers van het complex. 

Ken anders, afhankelijk van de situatie, toegangsrechten toe aan alle gebruikers en bevoegdheden of aan geen 
gebruikers en bevoegdheden. 
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L0xx:21 - 25 (Gebruikersbevoegdheden bewerken - toegestaan bereik):   
Eerste bevoegdheid in bereik Laatste bevoegdheid in bereik 
001 - 991  (001,  011,  821 enz.) 0000 - 1000  (0010,  0020,  0350 enz.) 
Met deze waarden definieert u tot 5 reeksen gebruikersbevoegdheden die via toetsenborden van het systeem kunnen worden 
opgeroepen/bewerkt (door gebruikers met deze specifieke bevoegdheid).   
Tips: Als u meerdere reeksen definieert, kunnen bevoegdheidsselecties onderbroken zijn (bijv. 001 - 050 en 200 - 250).   
U kunt de mogelijkheid gebruikersbevoegdheden te bewerken, blokkeren door als eerste bereik (L0xx:21) 001 - 000 in te stellen. 
Als u bepaalde personen wilt toestaan alle bevoegdheden te bewerken, definieert u dat het eerste bereik (L0xx:21) alle bevoegdheden 
omvat.   
Opmerking: Het laatste cijfer voor deze velden kan niet worden gewijzigd (d.w.z. uitsluitend blokken van 10). 
 

 
L0xx:26 - 30 (Gebruikers bewerken - toegestaan bereik):   

Eerste gebruiker in bereik Laatste gebruiker in bereik 
00001 - 63901  (00001,  00101,  00501, 01001 enz.) 00000 - 64000  (00100,  00200,  00600, 01100 enz.) 
In de schermen 26 - 30 definieert u tot 5 reeksen gebruikers die via toetsenborden van het systeem kunnen worden opgeroepen/bewerkt 
(door gebruikers met deze specifieke bevoegdheid).   
Tips: Als u meerdere reeksen definieert, kunnen gebruikersselecties onderbroken zijn (bijv. 001 -200 en 500 -900).   
U kunt de mogelijkheid gebruikers te bewerken, blokkeren door als eerste bereik (L0xx:26) 00001 - 00000 in te stellen. 
Als u bepaalde personen wilt toestaan alle gebruikers te bewerken, definieert u dat het eerste bereik (L0xx:26) alle gebruikersnummers 
omvat.   
Opmerking: De laatste twee cijfers voor deze velden kunnen niet worden gewijzigd (d.w.z. uitsluitend blokken van 100).  

L0xx:31+ (Etageprofielen—voor systemen met Liftcontrollers):   
Scherm L0xx:31 en hoger behoren tot etagetoegang profielen en/of planning. Er kunnen tot 4 'profielen' worden 
toegewezen om verschillende toegangstijden voor verschillende groepen etages toe te staan. Deze 
toewijzigingen kunnen alleen ingesteld via de MONITOR ISM Director software.  Zie voor meer informatie in de 
on-line help of de gebruikershandleiding van de software. 
Verwijzing:  Een nummerveld vertegenwoordigt een toegewezen schema.  De etages worden vertoond in blokken van acht met een [ELV[ waarde 
die identificeert welk blok momenteel wordt vertoond. (Bijv. Als ELV = 6  is de getoonde etage = 5 x 8, +1, 2, 3, enz. = Etages 41, 42, 43,...) 
Paneelrevisies vereisten:  Paneel firmware v3.2 of hoger is aanbevolen.  Panelen met V3.0 firmware ondersteunen slechts een etageprofiel, zonder 
een schema. Bij v3.0x panelen kan de etagetoegang alleen gepland via: 
+ Het schema voor het zoneprofiel; 
+ Schema´s in de zone- en lezerconfiguratie; 
+ Ontzekeren van schema´s in de lift- en etageconfiguratie. 
Opmerking: Voor etagetoegang moet de zone voor de liftlezer(s) opgenomen in minstens een van de "Zoneprofielen" (via de software) en toegang 
wordt alleen verkregen als aan het schema voor de liftzone EN het toegewezen etageschema wordt voldaan. 
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U001 – U999  (Gebruikers / bezoekers) 
Gebruikers zijn personen die
beschikken over de bevoegdheid
toetsenborden van het
alarmsysteem te benaderen en te 
gebruiken in bepaalde zones en/of
toegang hebben bij deuren/hekken
met toegangscontrole.  
Opmerking: Lokaal programmeerbare 
systemen ondersteunen tot 1000 gebruikers 
die elk beschikken over unieke 
bevoegdheden, een taal voor het 
toetsenbord en andere attributen. Maar 
gebruiker 000 werd gereserveerd voor 
technisch service personeel.  

 Systemen die worden beheerd met de toepassing Monitor ISM Director ondersteunen 
tot 64.000 gebruikers. Instellingen voor deze gebruikers kunnen ook via een LCD-
toetsenbord worden benaderd. 

Het maximumaantal gebruikers van een systeem is afhankelijk van het voor het paneel 
ingestelde "Kenmerkenset" (zie S002:00), en/of de softwareversie en licentie voor de 
toepassing Monitor ISM Director (indien van toepassing).  

U kunt tot 10 gebruikers instellen die toegang tot een deur hebben voor het geval dat 
een controlemodule van een deur niet in staat is met het alarmpaneel te 
communiceren. Zorg dat u een lijst maakt van de nummers/ID's die het systeem aan 
deze gebruikers toekent, als u gebruikmaakt van deze functie. Zie voor meer informatie 
over het instellen van terugval-gebruikers "S006:00 - S006:09 (Terugval-gebruikers)".. 

Uxxx:00 (Gebruikersnaam en bevoegdheid) Standaardwaarden:  Zie "Standaardwaarden..." hieronder. 
Gebruikersnaam Bevoegdheidsniveau 
AAAAAAAAAAAA 01 - 1000   (instelling 00 zal de gebruiker verwijderen) 
Een passende naam voor de gebruiker  
(maximaal 12 tekens). 

Het profiel van de indring- en toegangsbevoegdheid  
dat voor deze persoon geldt. 

Uxxx:01 (Kaartnummer en Optioneel Versie No.) Standaardwaarden:  Zie "Standaardwaarden..." hieronder. 
Kaartnummer (ID) Kaartversie 
######### (000000000) 00 - 15 (00) 
Dit is de ID die op de toegangskaart of het token van de gebruiker is 
gecodeerd.   

Dit is het versienummer voor deze gebruikerskaart (optioneel). 
(Voor meer informatie zie S002:01, S003:02 en S004:02.) 

Firmware is nodig voor een kaart-ID van 9-digits en voor ondersteuning van kaartversie nummers:   
V3.2 paneel Firmware en V1.5 deur-/liftcontroller firmware. 

Uxxx:02 (Voorlopige gebruikersinstellingen) Standaardwaarden:  Zie "Standaardwaarden..." hieronder. 
Gebruikersbevoegdheid 
appartement 

Taal Minder valide 

0 - 5  (0) 0: Engels,  
1: Frans 
2: Nederlands 
3: Spaans 

  √         (Schakelen met  
Ja     Nee functietoets). 

Hiermee stelt u de appartementfuncties in 
die deze gebruiker mag gebruiken. 

De taal waarin schermen op LCD-
toetsenborden worden weergegeven, als 
deze gebruiker is aangemeld. 

Zijn minder valide deurinstellingen geldig als 
deze gebruiker binnenkomt? 

Opmerking: Appartementondersteuning kan uitsluitend worden ingesteld via de toepassing Monitor ISM Director (met de juiste licentie).   

Uxxx:03 (Gebruikers-PIN) Standaardwaarden:  00000.00000 
Gebr.-PIN PIN opnieuw invoeren 
##### (00000) ##### (00000) 
Dit is de PIN die de gebruiker moet invoeren, als hij/zij zich bij een alarmpaneel aanmeldt.  

Standaard gebruikersinstellingen 
Uxxx Uxxx:00 Uxxx:01 Uxxx:02 Uxxx:03 
Gebr.-ID Naam Bevoegd-

heid 
Kaartnr Kaartversie Bev. 

appart. 
Taal Minder 

valide 
Gebr.-
PIN 

(00) (service) alles nvt 0 0 (geen) wordt 
ingesteld 
tijdens 
aanmelden 

nvt (zie 
opmerking) 

U001 MASTER USER L001 (Hoofd) 00000 0 0 (geen) 0 (Engels)   (Nee) 7793 (PSWD) 
U002       — L002 

(Supervisor) 
00000 0 0 (geen) 0 (Engels)   (Nee)   — 

U003 - 
U64000 

Niet gedefinieerd   Opmerking: Maximumaantal gebruikers is afhankelijk van het "Kenmerkenset" (S002:00) en/of 
softwareversie en licentie. 

Service gebruiker (00):  De standaard service-PIN is 2482 voor zelfstandige locaties en 7378 voor locaties die in contact staan met de 
toepassing Monitor ISM Director.  De taal voor de service gebruiker wordt ingesteld door te wachten tot het aanmeldingscherm in de 
gewenste taal verschijnt vooraleer zich aan te melden. 
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H001 - H032 (Vakanties en wijzigingen van tijd en datum) 
Vakanties zijn datums met de volgende
eigenschappen:  
• De systeemtijd wisselt automatisch tussen zomertijd 

en standaardtijd op de desbetreffende dagen (H001 
en H002), of; 

• Toelaten van blokkeren of verschillende tijden 
instellen voor geplande functies op deze datums 
(zone openingen, gebruikerstoegang langs deuren 
en geautomatiseerde deurontgrendelingen). 

 Er worden dertig 'vakanties' ondersteund, naast 'Vakantie 
1' en 'Vakantie 2' die zijn gereserveerd voor de (optionele) 
datums waarop wordt gewisseld tussen respectievelijk 
'Zomertijd' en 'Standaardtijd'.  

Geheugensteuntje: Vooruitzetten voor zomertijd,  
terugzetten voor standaardtijd. 

Opmerking: Gebruikers met "24 hr"-bevoegdheid hebben 
tijdens vakanties toegang  
(als ze ook over de juiste 'onscherp'-bevoegdheid 
beschikken). 

H0xx:00 (Vakantiedatums) Standaardwaarden:  Zie "Standaardwaarden..." hieronder. 
Maand Dag Soort 

vakantie 
01 - 12 (maand), 
of 00 (niet 
gedefinieerd): 
01: Jan;   
02: Feb;   
03: Mrt;   
04: Apr;   
05: Mei;   
06: Jun;   
07: Jul;   
08: Aug;   
09: Sep;   
10: Okt;   
11: Nov;   
12: Dec. 

01 - 31 (dag van de maand), of: 
32: 1e Zon;  33: 1e Maa;  34: 1e Din;  35: 1e Woe;  36: 1e Don;  37: 1e Vrij;  38: 1st Zat;   

39: laatste Zon;  40: laatste Maa;  41: laatste Din;  42: laatste Woe;  43: laatste Don;  44: laatste 
Vrij;  45: laatste Zat; 

46: 2e Zon;  47: 2e Maa;  48: 2e Din;  49: 2e Woe;  50: 2e Don;  51: 2e Vrij;  52: 2e Zat;   

53: op 1 na laatste Zon;  54: op 1 na laatste Maa;  55: op 1 na laatste Din;  56: op 1 na laatste Woe;  
57: op 1 na laatste Don;   
58: op 1 na laatste Vrij;  59: op 1 na laatste Zat;   

60: 3e Zon;  61: 3e Maa;  62: 3e Din;  63: 3e Woe;  64: 3e Don;  65: 3e Vrij;  66: 3e Zat;   

67: op 2 na laatste Zon;  68: op 2 na laatste Maa;  69: op 2 na laatste Din;  70: op 2 na laatste Woe;  
71: op 2 na laatste Don;  
72: op 2 na laatste Vrij;  73: op 2 na laatste Zat. 

0 - 3 (0) 
0:  Geen 
toegang 
1:  Soort 1 
2:  Soort 2 
3:  Soort 3. 

De maand van de 
vakantie. 

De dag van de maand (of xe weekdag van de maand) voor de vakantie. De wijze 
waarop de 
vakantie wordt 
behandeld.  

Standaarddatums voor vakanties (en tijdwijziging) 
Vakantie Maand Dag Soort vakantie 
H001 (Zomertijd) 04 (April) 32 (1e zondag van de maand) nvt 
H002 (Standaardtijd) 10 (Oktober) 39 (laatste zondag van de 

maand) 
nvt 

H003 - H-032 (Vakanties) 00 (Niet gedefinieerd) 00 (Niet gedefinieerd) 0 (Geen toegang)  
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D001 - D050  (Schema's voor automatisch instellen van 
zones/toegang/deuren) 
Schema's zijn aanpasbare tijdsintervallen waarin u het volgende kunt
vastleggen:  
• Toestaan dat zones automatisch 'openen' (onscherp) of 

'sluiten' (scherp); 
• Tijden instellen waarop bevoegde bezoekers toegang tot de 

toegewezen zones hebben; 
• Toestaan dat deuren automatisch ont- en vergrendelen. 

Voor alle schema's (D001 - D050) ligt de nadruk op de afzonderlijke 
tijdsintervallen die gedurende de werkweek worden gebruikt, en de
dagen waarop elk tijdsinterval betrekking heeft. Elk interval geldt in 
het algemeen voor een unieke duur binnen het schema die zo nodig
gedurende de hele werkweek van toepassing is. Van een schema 
kunnen tot 6 unieke tijdsintervallen deel uitmaken die zo nodig voor
enkele of alle weekdagen gelden. 

 Er kunnen zo nodig tot 50 schema's worden 
gedefinieerd. 

Nadat een schema is gedefinieerd, kan het 
worden toegewezen aan zones, lezers/deuren 
en bevoegdheidsniveaus van gebruikers. Zie 
voor meer informatie "A00x (Zones...)",  "R00x 
(Deuren...)" en "L00x (Bevoegdheidsniveaus...)". 

Als u "24 hr"-toegang wilt verlenen, selecteert u 
dit direct in het bevoegdheidsniveau voor de 
bepaalde gebruikers. 

Schema's kunnen worden aangepast voor 
vakantie. Zie hieronder (D0xx:0). Zie "H001 - 
H032  (Vakanties en wijzigingen van tijd en 
datum)" als u een vakantie wilt instellen. 

D0xx:00 (Basisinstellingen) Standaardwaarden:  □.00.00.00 
Schema 
gedefinieerd 

Middernacht 
vakantie modus 

Schema voor  
Soort 1 vakantie 

Schema voor  
Soort 2 vakantie 

Schema voor  
Soort 3 vakantie 

√           
Ja      Nee 
(Met een nummertoets 
schakelen tussen 
instellingen.) 

0 
 

00 - 52  (00) 
00: Geen toegang 
01 - 50 (per schema); 
51:  Als normale werkdag 
behandelen; 
52:  24 hr-toegang. 

00 - 52  (00) 
00: Geen toegang 
01 - 50 (per schema); 
51:  Als normale werkdag 
behandelen; 
52:  24 hr-toegang. 

00 - 52  (00) 
00: Geen toegang 
01 - 50 (per schema); 
51:  Als normale werkdag 
behandelen; 
52:  24 hr-toegang. 

Of dit schema 
beschikbaar moet zijn. 

0 = Vakantie begint 
nadat het huidige 
schema eindigt. 
1 = Vakantie begint 
vanaf middernacht. 

Dit is het schema dat geldt 
voor "Soort 1" vakanties. 

Dit is het schema dat geldt 
voor "Soort 2" vakanties. 

Dit is het schema dat geldt 
voor "Soort 3" vakanties. 

D0xx:01 - 06 (Tijdsintervallen en weekdagen) Standaard:  9990.9990.□.□.□.□.□.□.□ 
Begin-/opentijd Stop-/sluittijd Weekdagen 

Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat hhmm  (9990) 
(9990 = Niet gebruikt) 

hhmm  (9990) 
(9990 = Niet gebruikt)   √      

Ja Nee 
  √      

Ja Nee 
  √      

Ja Nee 
  √      

Ja Nee 
  √      

Ja Nee 
  √      

Ja Nee 
  √      

Ja Nee 

Openingstijd voor dit interval. Sluitingstijd voor dit interval. Schakel naar √ (Ja) voor de gewenste dagen.  

Een voorbeeld van een schema 
 .00.00.00 
Opsl         D0xx:00 

0900.1200.□ □ 
Opsl         D0xx:01 

1300.1700.□ □ 
Opsl         D0xx:02 

1000.1300.□ □ □ □ □ □  
Opsl         D0xx:03 

Voor een schema dat van 
maandag tot en vrijdag 
actief is van 9:00-12:00 en 
13:00-17:00, en op 
zaterdag van 10:00 tot 
13:00, zijn de volgende 
intervallen vereist: 
 Zoals u in het eerste 
scherm ziet, is in dit 
voorbeeld voor de 
"Vakantieschema's" 
"Geen toegang" 
gedefinieerd. 

 

 

Ja / Nee: Druk op een nummertoets om 
te schakelen tussen Ja (√) en Nee ( ). 
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T080 - T099 (Soorten aangepaste ingangspunten) 
Er is een uitgebreide lijst met bestaande puntsoorten beschikbaar. Maar
daarnaast kunt u voor uw specifieke behoeften uw eigen puntsoorten
definiëren.  
Voor uw eigen puntsoorten kunt u "Kluis"-ingangen, bijzondere functies 
zoals punten voor de bewakingsronde en sleutelschakelaar-ingangen 
voor het scherp-/onscherpstellen van zones instellen. (Deze zijn
beschikbaar via de vooraf gedefinieerde ingangspunten). 

  

Nadat deze puntsoorten zijn 
gedefinieerd, worden ze Puntsoorten 
80-99 genoemd en kunnen ze aan 
ingangspunten worden toegewezen 
onder "P001 - P128  (Ingangspunten / 
bewaakte sensors)". 

 

T0xx:00 (Aangepaste types – basisinstellingen) Standaard:  (Niet gedefinieerd) 
Niveau Voor-

bewerken 
Klasse Negeren 

mogelijk 
Bel Pre-alarm-

waarschuwing 
0: 24 hr. 
1: Deelstand & 
Aan 
3: Uitsluitend 
Aan 

00 -43 
(zie informatie 
hieronder). 

0: Brand-A (dubbele loop); 
1: Brand; 4: Kluis; 
2: Overval;  5: Inbraak; 
3: Aux. Alert; 6: Supervisor 

√           
Ja      Nee 
(Schakelen met 
functietoets) 

√           
Ja      Nee 
(Schakelen met 
functietoets) 

√           
Ja      Nee 
(Schakelen met 
functietoets) 

Scherpstel-
niveaus die het 
punt in deze 
zone bewaakt. 

Hoe de ingang 
werkt of hoe lang 
het signaal moet 
aanhouden 
voordat een alarm 
wordt geactiveerd. 

De klasse van het alarm die 
aan de alarmcentrale wordt 
doorgegeven. 

Of een gebruiker 
met de bevoegdheid 
"Overslaan" een 
ingang van dit soort 
kan negeren. 

Klinkt er een 
alarmsignaal bij 
de 
toetsenborden in 
de zone? 

Ondersteunen 
toegewezen 
ingangen een 
waarschuwing/vertr
aging voor 
verzending? 

Voorbewerken:  00: In-/Uit-deur,  01: 1 sec(s);  02: 2s;  03: 3s;  04: 5s; 05: 10s; 06: 15s;  07: 20s;  08: 30s;  09: 45s;  10: 60s;   
11: 90s;  12: 2 min(m);  13: 3m;  14: 5m;  15: 10m;  16: 15m;  17: 20m;  18: 30m;  19: 45m;  20: 60m;  21: 90m;  22: 2 hr(h);  23: 4h;   
24: 6h;  25: 8h;  26: 10h;  27: 12h;  28: 16h;  29: 20h;  30: 1 dag;  31: 1 week;  32: garage;  33: In-/Uit-route;  35: FAP (6sec/20min);   
37: in/uit-route FAP;  39: Activiteit bewaken;  40: Commando punt; 41: Scherp met keyswitch;  42: Punt bewakingsronde;  43: Overwerk 
functie. 
(Activiteit bewaken): activiteit informeert het systeem dat de zone waarmee dit punt is verbonden, nog bezet is. Gebruikt samen met 
A0xx:07. 
Activiteit bewaken en Aangepaste punttype “niveau” selecties: 0: 24hr: –  24 uren Activiteit bewaken – activiteitspunt altijd actief (AAN, 
DEELSTAND en UIT). 1: Deelstand & Aan – Activiteit bewaken als bij zone UIT, standaard alarm bij DEELSTAND en AAN. 3: Alleen Aan – 
Activiteit bewaken bij zone UIT & DEELSTAND, standaard alarm bij AAN. 
(Commando punt): Commando punten kunnen alleen geconfigureerd met de Director software. WAARSCHUWING: Nooit proberen om 
een commando puntnaam te bewerken vanaf een toetsenbord want misschien werkt het daardoor niet meer. 
(Sleutelschakelaar operatie):  als het preproces is ingesteld op 41 (Sleutelschakelaar), dan specificeert de instelling 'niveau' of de 
schakelaar de zone geassocieerd met het specifieke ingangspunt zal scherpstellen (1), of onscherpstellen (0)  Bovendien, als een 
aanpassingstype staat ingesteld op "Gong (√)", en de zone op "Deelstand op fout bij uitgang", dan wordt de zone scherpgesteld op 
'Deelstand' indien geen gebruikers de zone verlaten nadat de schakelaar van (not-Ok naar Ok) wordt gewijzigd.  Daartegenover, als het 
aanpassingstype staat ingesteld op GEEN gong ( ), dan wordt de "Deelstand op fout bij uitgang" genegeerd (de zone stelt volledig scherp 
op 'Aan').  Opmerking:  met een sleutelschakelaar die scherpstelt, wordt onscherp stellen gewoonlijk uitgevoerd via een LCD-toetsenbord. 
(Overwerk functie):   Dit aangepast type kan toegewezen aan bijv. een bewegingsdetector in een zone die uitgeschakeld is, maar die op 
het LCD-toetsenbord staat in de sluitingstijd waarschuwing, gedurende de laatste 15 minuten van zijn schema. Als deze bewegingsdetector 
is uitgeschakeld omdat er mensen in die zone overwerken, wordt de geplande sluitingstijd vertraagd. Om de Overwerk Tijd Extensie voor 
‘overwerk’ punten in een zone in te stellen, raadpleeg A0xx:01 onder "A001 - A016 (Zones en verwante instellingen)".   OPMERKING: Het 
aangepaste type “Niveau” kan alleen ingesteld naar “Deelstand & Aan” of “Aan” voor dit punt. Indien het wordt ingesteld voor 24 uur geeft 
dit herhaalde alarmen als resultaat.  Als de zone wordt scherpgesteld, verandert dit punttype in een standaard inbraakpunt.  

T0xx:01 (Aangepaste types – instellingen signalering) Standaard:  (Niet gedefinieerd) 
Tx in  
Uit 

Tx in  
Deelstan
d 

Tx in  
Aan 

Sonalert in 
Uit 

Sonalert in 
Deelstand 

Sonalert in 
Aan 

Sirene in 
Uit 

Sirene in 
Deelstand 

Sirene in 
Aan 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

  √         
Ja     Nee 

De scherpstelniveaus van de zone die is 
toegewezen aan het punt, waarvoor bij 
activering van het punt een alarmbericht 
wordt verzonden naar het bewakende 
station. 

De scherpstelniveaus van de zone die is 
toegewezen aan het punt, waarvoor bij 
activering van het punt gedurende 1 seconde 
een toetsenbord-sonalert hoorbaar zal zijn. 

De scherpstelniveaus van de zone die is 
toegewezen aan het punt, waarvoor bij 
activering van het punt een sirene hoorbaar 
zal zijn. 
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R001 - R032 (Deuren/lezers en verwante instellingen) 
"Toegangscontrole" (wie heeft waar en wanneer
toegang) kan met behulp van modules voor
deurcontrole eenvoudig in het systeem worden
geïntegreerd. Deze gecontroleerde toegang kan
voor tot 16 of 32 deuren worden toegevoegd en 
iedere deur kan een of twee lezers bevatten.    
Opmerking: Het maximumaantal deuren is afhankelijk van 
het voor het paneel ingestelde "Kenmerkenset" (S002:01), 
en/of de softwareversie en licentie voor toepassing Monitor 
ISM Director (indien van toepassing). Systemen met de 
versie "Enterprise" van Monitor ISM Director ondersteunen 
tot 32 deuren per paneel. 
Liften:  De deurcapaciteit (en -nummering) wordt gedeeld 
door de liften (max. 32 gecombineerd).  Voor de nummers 
die in gebruik zijn door een lift  wordt u geïnformeerd dat  
het nummer niet beschikbaar is. (Liften vereisen een 
paneel 'geheugen-model' van 5 of hoger.  Met deze 
instelling wordt systeemconfiguratie alleen ondersteund  
via de software.) 

 Opmerking:  Als u een waarde wijzigt voor een lezer/deur zal dat 
apparaat worden heringesteld in zijn standaard / geplande staat 
(dit laat toe om configuratie updates gepast te beheren). 

Voor meer informatie over het instellen van een In-/Uitgangdeur 
waarvan de toegang niet elektronisch wordt gecontroleerd, zie 
"P001 - P128  (Ingangspunten / bewaakte sensors)". 

De ADP en PDP deurcontroller-modules ondersteunen twee 
deuren, waarbij zich of aan beide zijden van elke deur een lezer 
bevindt of een lezer aan een zijde en een RTE-knop aan de 
andere zijde. 

Als de in-/uitstatus van kaarthouders wordt bewaakt, moeten alle 
in- en uitgangdeuren zijn voorzien van lezers. 

Er worden twee kaartsoorten tegelijkertijd ondersteund zodat op 
een locatie twee verschillende soorten lezers en/of kaarten/tokens 
kunnen worden gebruikt. Zie voor meer informatie over kaart-
/tokenformats S003:xx tot en met S004:xx onder "S001 - S006  
(Systeeminstellingen)". 

R0xx:00 (Basisinstellingen voor deuren) Standaard:  00.------------.1 
Module Deurnaam Poortnummer 
01 - 24 (00) 
(00 = niet gedefinieerd) 

AAAAAAAAAAAA (leeg) 1 of 2 

De deurcontroller-module die is toegewezen 
aan deze lezer/deur. 

Een geschikte naam/omschrijving voor deze 
lezer / deur. 

De 1e of 2e deur op de deurcontroller-
module. Dit wordt aangegeven op de PCB.   
Tip: Dit is 1 voor deuren met een oneven 
nummer en 2 voor deuren met een even 
nummer. 

Opmerking: De tweede deur op elke deurcontroller-module wordt afzonderlijk geconfigureerd (in het algemeen R002, R004 enz.). 

R0xx:01 (Lezer 1 - basisinstellingen) Standaard:  □.01.□.00.□.00.□.0.□ 
1e lezer 
gedefinieerd 

Zone lezer Scherpst.-
station 

Blokkeer-
schema 
kaarten 

Blokkeren 
tijdens 
schema 

Kaarttype in-
/uitschakelen

Kaarttype in-
/uitschakelen 

Instelling in-
/uitschakelen 

Ontgrendele
n bij in-
/uitschakele
n 

√         
Ja     Nee 

00 - 16  (01) 
(00 = 'buiten') 

√         
Ja     Nee 

00 - 50  (00) 
(00:  Geen) 

√         
Ja     Nee 

00 - 03   √         
Ja     Nee 

0 √         
Ja     Nee 

Selecteer Ja ( √ 
) voor elke lezer 
die moet 
worden 
geïnstalleerd. 
(De tweede 
lezer wordt 
ingesteld via 
R0xx:04.) 

Dit is de zone 
die men via 
deze lezer 
binnengaat. 
(De 
tegengestelde 
zone wordt 
ingesteld via 
R0xx:04.) 

Of de lezer 
functies van 
het 
'scherpstelstat
ion' 
ondersteunt.  
(Scherpstel-
stations 
moeten zijn 
ingesteld voor 
tweekleurige 
LED's 
(R0xx:07). 

Een schema 
waarin is 
vastgelegd 
wanneer 
kaarttoegang 
wordt 
geblokkeerd 
(zie hiernaast 
⇒ ). 

Schakelt de 
blokkering 
tussen binnen 
het gekozen 
schema ( √ ) 
en buiten het 
schema (  ).

00 = Geen 
01 = Escort 
vereist 
02 = niet-
permanente 
gebruikers. 
03 = alle 
gebruikers 

Lezer 
inschakelen = 
√ 
Lezer 
uitschakelen = 
� 

Voor 
inschakelen 
van lezer, zie 
instellingen “1” 
hieronder. 
Voor 
uitschakelen 
van lezer, zie 
instellingen “2” 
hieronder. 

De lezerdeur 
zal 
ontgrendelen 
als een kaart 
wordt in-of 
uitgeschakeld 
bij de lezer. 

Ja / Nee: Met een nummertoets schakelt u tussen Ja ( √ ) en Nee (  ). 
Instellingen in-/uitschakelen 
1. Lezer inschakelen:  0 = inschakelen voor 4 uren, 1 = inschakelen voor 8 uren, 2 = inschakelen voor 12 uren, 3 = inschakelen voor 24 uren, 
4 = inschakelen voor 1 week, 5 = inschakelen tot vannacht middernacht, 6 = permanent inschakelen, 7 = inschakelen tot uit het venster 
verdwenen volgens schema 50 (zal schema # slechts 50 keren volgen). 
2. Lezer uitschakelen:  0 = kaart permanent uitschakelen, 1 = kaart uitschakelen, maar zo instellen dat het later bij een inschakelstation 
opnieuw kan ingeschakeld, 2 = kaart permanent uitschakelen en hulprelais uitgang aansturen, 3 = zelfde als selectie “1” en hulprelais 
aansturen. OPMERKING: voor selecties 2 & 3 moet de hulprelais modus (R0xx:08) ingesteld als “0”, Geen. 
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R0xx:02 (Lezer 1 - instellingen voor deurklasse en APB) Standaard:  00.√.√.√.√.√.√.□.□ 
Schema 
lezerkla
sse 

Klasse A 
toestaan 
tijdens 
schema 

Klasse B 
toestaan 
tijdens 
schema 

Klasse C 
toestaan 
tijdens 
schema 

Klasse A 
toestaan 
tijdens 
overwer
k 

Klasse B 
toestaan 
tijdens 
overwerk 

Klasse C 
toestaan 
tijdens 
overwerk 

Antipass
back 
detecter
en 

Enkel  
APB fout 

Inschake
len 
klasse 
controle 

00 - 50 
(00) 
(00: 
Geen) 

 √         
Ja     Nee 

 √         
Ja     Nee 

 √         
Ja     Nee 

 √         
Ja     Nee 

 √         
Ja     Nee 

 √         
Ja     Nee 

 √         
Ja     Nee 

 √         
Ja     Nee 

√         
Ja     Nee 

Voer een 
schema met 
beperkingen 
voor 
lezerklassen 
in (dag- en 
PM-cycli). 

Of 
gebruikers 
van klasse A 
toegang 
hebben 
tijdens het 
schema  
(of 24 hrs). 

Of 
gebruikers 
van klasse B 
toegang 
hebben 
tijdens het 
schema  
(of 24 hrs). 

Of 
gebruikers 
van klasse C 
toegang 
hebben 
tijdens het 
schema  
(of 24 hrs). 

Klasse A 
toestaan 
tijdens 
overwer
k 

Of gebruikers 
van klasse B 
toegang 
hebben buiten 
het schema. 

Of gebruikers 
van klasse C 
toegang 
hebben buiten 
het schema. 

Of kaarten 
moeten 
geblokkeerdt
egen 
opnieuw 
binnenkome
n vooraleer 
eerst te 
verlaten. 

Of 'APB 
overtreders' 
toegang 
krijgen. 

Deurklass
e (A, B, C) 
controle, 
aan of uit. 

Antipassback detecteren:  Zones waar Antipassback wordt toegepast dienen voorzien te worden van In- en Uit-lezers.   
Zie verder A0xx:01, A0xx:02. 

R0xx:03 (Lezer 1 - kaart-/lezermodi en planning) Standaard:  00.2.2.00.0.0 
Schema voor 
kaartmodus 

Kaartmodus 
tijdens schema 

Kaartmodus 
buiten schema 

Schema voor 
lezermodus 

Lezermodus 
tijdens schema 

Lezermodus 
buiten schema 

00 - 50 (00) 
(00: Geen / 24 hr) 

0: Uitsluitend kaart; 
1: Kaart & PIN,  
2: Kaart of ID/PIN,  
3: Uitsluitend 
ID/PIN. 

0: Uitsluitend kaart; 
1: Kaart & PIN,  
2: Kaart of ID/PIN, 
3: Uitsluitend 
ID/PIN. 

00 - 50 (00) 
(00: Geen / 24 hr) 

0: Een gebruiker; 
1: Twee kaarten; 
2: Escort vereist. 

0: Een gebruiker; 
1: Twee kaarten; 
2: Escort vereist. 

Voer een schema in 
om tijdens 
kantooruren of na 
kantooruren te 
wisselen tussen 
verschillende 
kaartmodi. 

De basismethode 
voor toegang via 
deze deur - d.w.z. 
met toegangstoken 
en/of intoetsen van 
een PIN. 

De basismethode 
voor toegang via 
deze deur - d.w.z. 
met toegangstoken 
en/of intoetsen van 
een PIN. 

Voer een schema in 
om tijdens 
kantooruren of na 
kantooruren te 
wisselen tussen 
verschillende 
lezermodi. 

Of een tweede 
gebruiker of eerst 
een escort is vereist 
voor toegang (als 
het schema actief 
is). 

Of een tweede 
gebruiker of eerst 
een escort is vereist 
voor toegang 
(buiten het schema). 

 

R0xx:04, 05, & 06 (Lezer 2 - instellingen) 
De instellingen in de schermen R0xx:01, 02 en 03 worden herhaald in R0xx:04, 05, & 06 voor een tweede lezer  
die eventueel is toegewezen aan deze deur. Zie de voorgaande schermen voor meer informatie. 

Opmerkingen: De status van deuren (of hekken) met slechts één lezer kan alleen goed worden gevolgd, als de  
'Zone' voor de tweede/niet-gedefinieerde lezer ook is ingesteld (via R0xx:4). Als de eerste lezer is gedefinieerd 
als 'buiten', dient u aan te geven dat de zone via de andere lezer wordt verlaten. U kunt niet beide lezer 
definiëren als 'buiten'. 
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R0xx:07 (Ontgrendeltijden, deurverwerking, RTE) Standaard:  04.06.0.□.√.□ 
Ontgrendeltijd Minder valide 

ontgrendeltijd 
Bewaking  
deuralarm  

Ingang Verzoek 
om uitgang 
(RTE) bewaken 

Tweekleurig LED  
(incl. Scherptstellen 
station) 

Speciale RTE 
verwerking op 
paneel 

00 -31  (04) 
(zie informatie hieronder) 

00 -31  (06) 
(zie informatie hieronder) 

0: Geen; 
1: Deur 
opengehouden,  
2: Toegang 
geforceerd,  
3: Deur openg. en 
toegang gef. 

√          
Ja     Nee 
(Met een 
nummertoets 
schakelen tussen 
instellingen.) 

 √         
Ja     Nee 
(Met een 
nummertoets 
schakelen tussen 
instellingen.) 

 √         
Ja     Nee 
(Schakel met een 
nummertoets tussen 
instellingen.) 

De duur van de 
ontgrendeling als 
aan een gebruiker 
toegang wordt 
verleend. 

De duur van de 
ontgrendeling als 
aan een fysiek 
minder valide 
gebruiker toegang 
wordt verleend. 

Of deze deur moet 
worden 
gecontroleerd op 
geforceerde 
toegang en/of te 
lang openhouden. 

Of de RTE-ingang 
moet worden 
gebruikt/bewaakt. 

Ja ( √ ) voor 
scherpstelstation en 
voor lezer met een 
tweekleurige LED. 

Instelling van het 
hoofdpaneel om 
RTE verwerking te 
controleren ipv de 
deurcontroller 
(zie hieronder voor 
details ). 

00: 0.25 sec; 04: 5 sec; 08: 30 sec; 12: 2 min;16: 15 min; 20: 60 min; 24: 6 hr; 28: 16 hr; 
01: 1 sec; 05: 10 sec; 09: 45 sec; 13: 3 min;17: 20 min; 21: 90 min; 25: 8 hr; 29: 20 hr; 
02: 2 sec; 06: 15 sec; 10: 60 sec; 14: 5 min;18: 30 min; 22: 2 hr; 26: 10 hr; 30: 1 dag;   
03: 3 sec; 07: 20 sec; 11: 90 sec; 15: 10 min; 19: 45 min; 23: 4 hr; 27: 12 hr; 31: 1 week. 
Speciale RTE verwerking op het paneel:  Deze instelling wordt gebruikt bij "Tussentijds vergrendelde" deuren uitgerust met een RTE 
knop en deze instelling is ook vereist bij de "Niet ontgrendelen bij RTE" functie (ingesteld via R0xx:10).  Zie R0xx:11 voor meer informatie 
over de functie ‘tussentijds vergrendelen’. 

R0xx:08 (Deur opengehouden, sabotage, Aux. instellingen) Standaard:  06.10.□.0.14.0 
Tijd deur 
opengehouden 

Tijd minder 
valide deur 
opgehouden 

Sabotage lezer 
bewaken  

Aux. ingangs-  
modus 

Aux. relais duur Aux. relais  
modus 

00 - 31  (06) 
(zie info hierboven; 
behalve 00 = 
uitschakelen) 

00 - 31  (10) 
(zie info hierboven; 
behalve 00 = 
uitschakelen) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen met 
nummertoets.) 

0: Geen; 
1: Kleefmagneet 
contact,  
2: Minder valide 
RTE 

00 - 31  (14) 
(zie info hierboven; 
behalve 00 = 
uitschakelen) 

0: Geen; 
1: Deuralarmen 
2: Deuropener. 

Hoe lang de deur 
open kan worden 
gehouden zonder 
een alarm te 
activeren, nadat 
toegang is verleend. 

Hoe lang de deur 
open kan worden 
gehouden zonder 
een alarm te 
activeren, nadat een 
fysiek minder valide 
gebruiker 
binnentreedt. 

Of de sabotage-
invoer van deze 
lezer moet worden 
bewaakt. 

Geeft aan hoe de 
aux. ingang op deze 
deurcontroller-
module moet 
worden gebruikt. 

Hoe lang de deur 
open kan worden 
gehouden zonder 
een alarm te 
activeren, nadat 
toegang is verleend. 

Werking van het 
alarmrelais op de 
deurcontroller-
module. 

 

R0xx:09 (Circuits voor deuringangen) Standaard:  0.0.0.0 
Deurcontact/-sensor RTE Sabotage lezer Aux. ingang  
0: NC (geen EOL) 
1: NC met 2.2k EOL 
2: NO met 2.2k EOL 
3: Form C – twee 2.2k 

0: NC (geen EOL) 
1: NC met 2.2k EOL 
2: NO met 2.2k EOL 
3: Form C – twee 2.2k 

0: NC (geen EOL) 
1: NC met 2.2k EOL 
2: NO met 2.2k EOL 
3: Form C – twee 2.2k 

0: NC (geen EOL) 
1: NC met 2.2k EOL 
2: NO met 2.2k EOL 
3: Form C – twee 2.2k 

Het soort circuit/bedrading dat 
wordt gebruikt voor het 
deurcontact. 

Het soort circuit/bedrading dat 
wordt gebruikt voor de RTE-
ingang. 

Het soort circuit/bedrading dat 
wordt gebruikt voor de 
sabotagelezer. 

Het soort circuit/bedrading dat 
wordt gebruikt voor de aux. 
ingang. 
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R0xx:10 (Geplande ontgrendeling en diverse functies) Standaard: 00.0.0.1.□.□.□.□.□.□.□.2 
Schema 
deur-
ontgrendelin
g 

Ontgrendele
n tijdens 
schema 

Ontgrendele
n tijdens 
overwerk 

Scherpstel-
niveau 

Draaistijl 
deur 

Rondlopend
e patiënt 
opsporen 

Deur 
vergrendele
n als 
opgespo- 
ord 

In/Uit 
Station 

Niet 
ontgrendele
n bij RTE 

Aanmelding
sverzoek 
voor uitgang

Ingang 
detectie 

Token-
format 

00 - 50 (00) 
(00: Geen / 
24hr) 

0: 
Vergrendeld;
1: Ontgren-
deld 
2: Ontgren-
deld na 1e 
geldige 
gebruiker 
3: Ontgren-
deld als zone 
Uit; 
4: Ontgren-
deld als zone 
Deelstand of 
Uit. 

0: Vergren-
deld; 
1: Ontgren-
deld 
2: Ontgren-
deld na 1e 
geldige 
gebruiker 
3: Ontgren-
deld als zone 
Uit 
4: Ontgren-
deld als zone 
Deelstand of 
Uit. 

1: Deelstand 
& Aan; 
3: Uitslu-itend
Aan. 

√          
Yes   No 
(Met 
nummertoets 
schakelen 
tussen 
instellingen) 

√          
Yes   No 
(Met 
nummertoets 
schakelen 
tussen 
instellingen) 

√          
Yes   No 
(Met 
nummertoets 
schakelen 
tussen 
instellingen) 

√          
Yes   No 
(Met 
nummertoets 
schakelen 
tussen 
instellingen) 

√          
Yes   No 
(Met 
nummertoets 
schakelen 
tussen 
instellingen) 

√          
Yes   No 
(Met 
nummertoets 
schakelen 
tussen 
instellingen) 

√        
Yes  No  
(Met 
nummertoets 
schakelen 
tussen 
instellingen)  
 

0: None; 
1: Dallas 
(future); 
2: Wiegand / 
Proximity; 
3: Magstripe 
(or barcode). 

Voer een 
schema voor 
automatische 
ontgrendeling 
in. 

Selecteer de 
ontgrendel-
modus voor 
het schema 
(of 24 hrs). 

Selecteer de 
ontgrendel-
modus voor 
overwerk 
(buiten het 
schema). 

Selecteer de 
scherpstel-
niveaus van 
de zone voor 
deze deur die
moeten 
worden 
bewaakt. 

Escorte kan 
een kaart een
2de keer 
gebruiken om
toegang te 
krijgen, na de 
kaart één 
keer te 
gebruiken om
te valideren 
bij APB-deur. 

Schakel naar 
� (Ja) om 
rondlopende 
patiënt op te 
sporen. 

Deur 
vergrendelen 
nadat de 
patiënt is 
opgespoord 

Voor een 
lezer gebruikt 
voor aanmel- 
ding van 
personeelsto
egang & -
uitgang 
alleen. 

De RTE 
ingang 
overbrugt 
alleen het 
deurcontact 

Of 'RTE 
indrukken' 
moeten 
geregistreerd 
worden. 

Tweede 
poging bij 
APB-deur 
indien de 
eerste 
ontgrendeling
mislukte. 

Dit is het 
soort tokens 
en deuren 
dat is 
toegewezen 
aan deze 
deur. 

Niet ontgrendelen bij RTE:  Dit geldt voor een bewaakte deur die niet mag ontgrendeld voor uitgang (dit voorkomt valse “Gedrwongen toegang" 
alarmen). Dit wordt over het algemeen gebruikt met een bewegingsensor RTE toepassing.  Opmerking:  Deze instelling  
vereist de instelling "Speciale RTE verwerking op het paneel" (via R0xx:07). 

R0xx:11 (Tussentijds vergrendelde deuren) Standaard:  □.00.00.00.06 
Tussentijds vergr.  
deur 

Met  
1e deur 

Met  
2e deur 

Met  
3e deur 

Vertraging 
vergrendeling 

√          
Ja     Nee 
(Met nummertoets 
schakelen tussen 
instellingen) 

00 - 32 (00) 
(00 = Geen) 

00 - 32 (00) 
(00 = Geen) 

00 - 32 (00) 
(00 = Geen) 

00 - 31  (06) 
(zie info in R0xx:07; 
behalve 00 = niet 
gedefinieerd) 

Of dit een deur is die 
tussentijds wordt 
vergrendeld (zie 
hieronder). 

Eerste van drie deuren 
die tussentijds worden 
vergrendeld met de hier 
gedefinieerde deur. 

Tweede van drie deuren 
die tussentijds worden 
vergrendeld met de hier 
gedefinieerde deur. 

Derde/laatste van tot drie 
deuren die tussentijds 
worden vergrendeld met 
de hier gedefinieerde 
deur. 

Tijd die tussentijds 
vergrendelde deuren 
gesloten moeten zijn, 
voordat een andere kan 
worden ontgrendeld. 

(Tussentijds vergrendelde deuren): Gebruikers krijgen geen toegang totdat alle (tot 3) andere deuren die hier zijn geselecteerd, zijn 
gesloten (en opnieuw vergrendeld) gedurende de geselecteerde "vertraging". 
(Tussentijds vergrendelde deuren met RTE knoppen):  "Speciale RTE verwerking op het paneel" moet ook ingesteld (via R0xx:07). 

R0xx:12 (Signalering opengehouden deur) Standaard:  □.□.□.□.□.□.√.√.√ 
Tx in  
Uit 

Tx in  
Deelstand 

Tx in  
Aan 

Sirene  
in Uit 

Sirene in 
Deelstand 

Sirene  
in Aan 

Sonalert 
in Uit 

Sonalert 
in 
Deelstand 

Sonalert 
in Aan 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

De scherpstelniveaus in deze zone 
waarvoor het signaal "Deur opengehouden" 
wordt verzonden naar de alarmcentrale. 

De scherpstelniveaus in deze zone 
waarvoor het signaal "Deur opengehouden" 
de sirene op het hoofdpaneel activeert. 

De scherpstelniveaus in deze zone 
waarvoor het signaal "Deur opengehouden" 
wordt verzonden naar de toetsenborden die 
de zone van de deur moeten bewaken. 

Deze instellingen zijn alleen actief als is gedefinieerd dat de deur "Deur opengehouden"-condities moet bewaken (via R0xx:07). 
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R0xx:13 (Signalering geforceerde toegang) Standaard:  □.□.□.□.□.□.√.√.√ 
Tx in  
Uit 

Tx in  
Deelstand 

Tx in  
Aan 

Sirene  
in Uit 

Sirene in 
Deelstand 

Sirene  
in Aan 

Sonalert 
in Uit 

Sonalert 
in 
Deelstand 

Sonalert 
in Aan 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

De scherpstelniveaus in deze zone 
waarvoor het signaal "Geforceerde 
toegang" wordt verzonden naar de 
alarmcentrale. 

De scherpstelniveaus in deze zone 
waarvoor het signaal "Geforceerde 
toegang" de sirene op het hoofdpaneel 
activeert. 

De scherpstelniveaus in deze zone 
waarvoor het signaal "Geforceerde 
toegang" wordt verzonden naar de 
toetsenborden die de zone van de deur 
moeten bewaken. 

Deze instellingen zijn alleen actief als is gedefinieerd dat de deur "Geforceerde toegang"-condities moet bewaken (via R0xx:07).   

R0xx:14 (Signalering storing terugmeldcontact kleefmagneet) Standaard:  □.□.□.□.□.□.√.√.√ 
Tx in  
Uit 

Tx in  
Deelstand 

Tx in  
Aan 

Sirene  
in Uit 

Sirene in 
Deelstand 

Sirene  
in Aan 

Sonalert 
in Uit 

Sonalert 
in 
Deelstand 

Sonalert 
in Aan 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

√          
Ja     Nee 
(Schakelen 
met functie-
toets.) 

De scherpstelniveaus in deze zone 
waarvoor het signaal "Storing terugmelding 
kleefmagneet" wordt verzonden naar de 
alarmcentrale. 

De scherpstelniveaus in deze zone 
waarvoor het signaal "Storing terugmelding 
kleefmagneet" de sirene op het hoofdpaneel 
activeert. 

De scherpstelniveaus in deze zone 
waarvoor het signaal "Storing terugmelding 
kleefmagneet" wordt verzonden naar de 
toetsenborden die de zone van de deur 
moeten bewaken. 

Deze instellingen zijn alleen actief als de aux. ingang voor deze deur is ingesteld voor "Kleefmagneet terugmeldcontact" (via R0xx:08) en 
de ingang correct is aangesloten op de uitgang van het terugmeldcontact van de kleefmagneet.    
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Paneel firmware Revisies:  Ondersteuning voor de items die hierna volgen kunnen actualisering vereisen van uw 
panel firmware. Over het algemeen wordt paneel firmware V3.2 (of recenter) aanbevolen. 
 

V001 - V032 (Elevators/Liften) 
Elevator controllermodules leveren veiligheids- en bewakingsfuncties voor elevator-(lift-) cabines en toegewezen 
etages.  Deze units kunnen alleen ingesteld via de MONITOR ISM Director software (afhankelijk van uw 
software versie en licentieovereenkomst).  Zie voor meer informatie in de on-line help of de 
gebruikershandleiding van de MONITOR ISM Director software. 
Ieder systeem kan tot 32 elevators bevatten en een totaal van 124 etages met toegangscontrole. 
Uitzondering:  De elevatorcapaciteit wordt gedeeld met deuren (max. 32 gecombineerd).  De 
deuren delen ook de elevator nummering (en geheugenruimte van paneel).  Nummers die al 
gedefinieerd zijn als deuren zijn niet beschikbaar voor liften. 
Bij liften met toegangscontrole worden etageknoppen buiten werking gesteld tot een bevoegd 
persoon zijn toegangskaart toont.  Als de kaart wordt getoond komen de specifieke etages ter 
beschikking voor die persoon.   

 

F001 - F124 (Etages) 
Systemen met liftcontrollers kunnen tot 124 etages met toegangscontrole bevatten. Deze kunnen in een gebouw 
zijn ondergebracht of het gecombineerde totaal zijn in meerdere gebouwen.  Liftcontrollers en etages kunnen 
alleen ingesteld via de MONITOR ISM Director software (afhankelijk van de software versie en 
licentieovereenkomst).  Zie voor meer informatie de on-line help of de gebruikershandleiding van de MONITOR 
ISM Director software. 
Etages kunnen ingesteld om vrije toegang te verlenen gedurende zekere tijden gebaseerd op een 
gekozen schema. Ook met de status- & controlefunctie van de MONITOR ISM Director software 
kan handmatig vrije of gecontroleerde toegang worden verleend bij etages.  

 

C001 - C060  (Appartement LED-toetsenborden) 
Appartement LED-toetsenbord modules leveren zekerheids- en bewakingsfuncties tot voor 60 individuele 
appartementen verbonden met een specifiek hoofdpaneel.  Standaard appartement LED-toetsenborden 
ondersteunen 8 bewaakte sensors/ingangen, 2 programmeerbare uitgangen en 3 'paniektoetsen'.  De ‘Basis 
appartement ' units ondersteunen 2 bewaakte sensors/ingangen, één paniektoets en één programmeerbare 
uitgang. 

Deze “Appartement" toetsenborden kunnen alleen ingesteld via de MONITOR ISM Director software 
(afhankelijk van de software versie en licentie overeenkomst).  Voor meer informatie zie de on-line Help of de 
gebruikershandleiding van de MONITOR ISM Director software. 

"Basisappartement" units vereisen paneel firmware v3.2 of hoger.  Bij standaard appartement LED-
toetsenborden wordt firmware v2.7 or v3.2 (of hoger) aanbevolen. 
Ieder paneel ondersteunt tot 60 appartement LED-toetsenborden (zonder andere modules).  Als 
appartement LED-toetsenborden moeten gemengd met andere modules, dan wordt de 
appartementscapaciteit herleid met 5 voor ieder systeem LCD-toetsenbord en ieder andere 
uitbreidings- / toepassingsmodule die wordt toegevoegd.  (Bijvoorbeeld, met 2 
systeemtoetsenborden, 3 deurcontrollers en één punt uitbreidingsmodule, zou een “Enterprise” 
systeem nog steeds 30 appartementen kunnen ondersteunen). 
Appartementen zijn niet verbonden met enig systeem van 'Zones' of verbonden schema´s of 
instellingen. Alle instellingen die de appartement-toetsenbord operatie beïnvloeden worden 
gedefinieerd via het “Appartement” scherm van de MONITOR ISM Director software.  Appartement 
LED-toetsenborden zijn OP GEEN ENKELE manier verbonden met de "Module" schermen. 
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Z001 - Z003  (Gedeelde gebruiker data)  
Toelaten om Gebruikers, Bevoegdheidsniveaus en Vakanties te delen over multiple accounts met gebruik van 
ISM Director versie 4.2. Met Director V4.2, deze feature is beperkt tot paneel feature-set 2, 3 en 4 (1 paneel per 
account, max. 1000 gebruikers, enz.) Informatie over dit type systeeminstelling is beschikbaar in de Handleiding 
van de Director v4.2.   
Gedeelde gebruikers, Bevoegdheidsniveaus en Vakanties worden beschouwd als behorend onder de Director 
controle, niet onder paneelcontrole. Programmeren voor deze selectie gebeurt niet in de LCD-toetsenbord 
configuratieschermen. Programmeren gebeurt alleen voor deze selecties met de Director software, en wordt 
naar het paneel gestuurd.  

Beginnen met “Verkrijgen vanuit paneel” vanuit Director software kan niet gebeuren omwille van de 
volgende redenen:   
Gedeelde gebruikers en vakanties 
• Indien voor deze selecties wijzigingen werden aangebracht bij het paneel via het LCD-toetsenbord en een 

Verkrijgen vanuit Paneel, wordt uitgevoerd bij de Director software, dan zal de nieuwe informatie in het paneel 
worden genegeerd en overschreven met de vroegere informatie van de server. 

Gedeelde bevoegdheidsniveaus 
• Gedeelde bevoegdheidsniveaus die niet in het paneel voorkomen, zullen nieuwe informatie bevatten die werd 

ingevoerd in de server database voor hun Zones en Schema's die werden gewist. 
Panelen met vroegere firmware dan v4.2 en een Verkrijgen vanuit Paneel werd uitgevoerd:   
1. Als een Gedeelde gebruiker werd bijgewerkt in het paneel, zal alleen de PIN ervan worden geupdate. De server 

zal om het even welke data van de gebruiker vervangen door de vroegere informatie van de server. 
2. Als een Gedeeld bevoegdheidsniveau wordt verwijderd in het paneel, zal iedere nieuwe en geldige informatie voor 

zones en schema's van dit bevoegdheidsniveau worden gewist bij de server en in het paneel. 
Toetsenbord operaties bij panelen met v4.2 firmware 
1. Alleen een PIN van een Gedeelde gebruiker kan worden bijgewerkt in het paneel en alleen door die Gedeelde 

gebruiker. 
2. Gedeelde bevoegdheidsniveaus kunnen niet verwijderd in het paneel. 
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Installatiehandleiding voor systeem en 
randapparatuur 

Aan de slag 

Systeemoverzicht 
Monitor ISM is een geïntegreerd systeem voor
beveiliging en toegangscontrole dat dankzij de 
modulaire structuur bijzonder flexibel is. Er 
kunnen tot 24 modules op het systeem
worden aangesloten: Het systeem wordt
bestuurd met het LCD-toetsenbord. De
aansluiting van randapparatuur (vaste
aansluitingen of draadloos), deurcontrole en
andere functies wordt ondersteund door een
speciale uitbreidingsmodule. 

 

   
In dit gedeelte vindt u algemene aanwijzingen voor 
de installatie en nadere informatie over de 
installatie van een hoofdpaneel voor Monitor ISM. 
• Zie de installatie-aanwijzingen voor het 

desbetreffende onderdeel voor meer 
informatie over de installatie van een 
uitbreidingsmodule.  

• Ga naar "Upgrade van een bestaande locatie" 
als u een nieuwe softwareversie installeert of 
een ouder hoofdpaneel vervangt door een 
Monitor ISM-paneel. 

• Zie voor meer informatie over de 
systeemcapaciteiten in “Systeemcapaciteiten” in de 
bijlagen. 

 

   
Elk systeem kan worden bewaakt door een alarmcentrale. Voor de communicatie wordt gebruik gemaakt van 
een standaard inbelmodem. Bepaalde gebeurtenissen kunnen ook worden doorgegeven aan een numerieke 
semafoon. 

Gebeurtenissen en alarmen kunnen ook worden gevolgd met het programma Monitor ISM Director. Panelen 
met eigen externe modems kunnen zo worden ingesteld dat ze automatisch alarmen of blokken met 
activiteitenberichten versturen. In alle systemen wordt het logbestand met gebeurtenissen van Monitor ISM 
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Director bijgewerkt elke keer dat er een verbinding tot stand wordt gebracht met het specifieke paneel (account). 
U kunt dit handmatig doen of instellen dat dit periodiek gebeurt. 

Het systeem wordt lokaal, met behulp van LCD-toetsenborden en/of met een centrale computer (bijv. via het 
programma Monitor ISM Director) geprogrammeerd. Op grond van de kracht, flexibiliteit en het gebruiksgemak 
wordt het programma Monitor ISM Director ten zeerste aangeraden. Er moet ook opgemerkt dat multi-paneel en 
andere hogere capaciteitssystemen (Kenmerkenset 5 en hoger via S002:00), alleen kunnen geconfigureerd via 
de MONITOR ISM Director software (Versie voor Onderneming) 

Onderdelen en specificaties 
                        Onderdeelspecificaties                           Zie ook:  Systeemcapaciteiten (in de bijlagen)  

• Systeempakketten: U pakketten kopen die bestaan uit een hoofdpaneel, deurcontroller-module(s) en een LCD-
toetsenbord voor de programmering. Er zijn ook uitbreidingskasten voor deurcontrollers leverbaar met 
ondersteuning voor 4, 6 of 8 deuren (en elke deur kan beschikken over een of twee lezers). 

• Hoofdpanelen: Monitor ISM-panelen leveren de 'intelligentie' voor elk geïntegreerd systeem. Ze beheren de 
communicatie en sturing van alle onderdelen in het systeem. 

• Uitbreidingsmodules (Modules/POD´s):  Deze kunnen van het nieuwe stijl LED-toetsenbord type zijn 
(aanbevolen) 2-deurcontrollers plus een puntuitbreiding en ‘toepassings’modules ondersteund door vroegere 
systemen.  Liftcontrollers en appartement LED-toetsenborden worden ook ondersteund (programma Monitor ISM 
Director vereist). 
Opmerking: De huidige deurcontrollers ondersteunen 2 lezers voor elke deur en kunnen bijhouden of personen 'In' of 'Uit' het complex zijn. 
Eerdere versies van de deurcontroller-module (DCP) worden nog steeds ondersteund. Deze ondersteunen echter slechts één lezer per deur en 
kunnen de In/-Uit-status niet bijhouden. 

• Lezers en kaarten: Wiegand-lezer en lezers van kaarten met een magneetstrip worden ondersteund. Ook lezers 
die gegevens leveren in dit formaat worden ondersteund. Dit zijn bijvoorbeeld Proximity-lezers en lezers van 
streepjescodes. 
G-Prox™ lezers en de nieuwere G-Prox II™ intelligente (zonder jumpers) proximity-lezer en de bijbehorende G-Prox™ proximity-kaarten 
worden volledig ondersteund. Deze lezers zijn leverbaar met of zonder toetsenbord en in verschillende uitvoeringen: standaard (muur-
/verzonken montage), stijlmontage en "Scherpstelstation".  
Er kunnen twee (door u gedefinieerde) kaartformaten tegelijkertijd worden ondersteund. Zodat u twee soorten Wiegand/Proximity-kaarten (per 
paneel) of Wiegand/Prox en Magneetstrip/streepjescode kunt gebruiken. Wiegand-kaarten (of Wiegand-uitvoer) kunnen in het industriële 
standaardformaat, 26 bit, het eigen 36 bit-formaat, plus een door de gebruiker gedefinieerde Wiegand-formaat tot 40-bits zijn. Kaarten met 
magneetstrips (of vergelijkbare uitvoer) kunnen standaard toegangskaarten zijn of aangepaste/bestaande kaarten die voldoen aan de 
industrienorm ISO 3554 (door de gebruiker definieerbaar formaat).  
Tip: Bij lezers met Wiegand-uitvoertoetsenborden is "Kaart plus PIN"-toegang en dwangsignalering mogelijk.  
(Wiegand-toetsenborden sturen ingetoetste tekens afzonderlijk naar de datalijnen van de lezer.)  
Opmerking: Zogenaamde "matrix" lezer-toetsenborden worden niet ondersteund (d.w.z. lezers waarvoor extra bedrading voor het toetsenbord 
vereist is). 

• Transformator en  voedingseenheden: Voor het hoofdpaneel is een transformator nodig: 16 V, 37-40 VA.  
Uitzondering: Europese kasten kunnen een ringvormige transformator bevatten van 230V tot 16V. 
Voedingseenheden die aan het systeem worden toegevoegd (in het algemeen voor elk blok van 3-4 modules) 
moeten het volgende leveren: 13.7 V, @1 A (of meer) met zekering. Opmerking: Deurvergrendelingen moeten 
afzonderlijk worden gevoed. Tevens moet er een diode of varistor zijn geïnstalleerd op het slot. Zie de 
beschrijving in de installatiehandleiding van de deurcontroller.  
Het wordt aangeraden apparatuur in groepen te verdelen en in nabijheid van de voedingsbron te plaatsen. Het is mogelijk dat u anders extra 
voedingseenheden nodig hebt.  (Controleer met een multimeter of er voldoende spanning beschikbaar is voor elk apparaat. Ten minste 12,5 V 
zodat een redelijke batterij-backup mogelijk is tijdens een stroomstoring). Tip: Uitbreidingskasten voor deurcontrollers worden in het algemeen 
geleverd met een voedingseenheid voor de deurcontrollers en de deursloten. Voor deze kasten hebt u een 16 V, 37-40 VA transformator nodig 
voor elke voedingseenheid in elke kast. 
Opmerking: Bij deur controllers wordt voeding voorzien en de module bus (+12) leiding mag alleen behandeld als een ‘doorgangs’-verbinding 
(d.w.z. verbindt u de +12V kabels met mekaar bij de controller kast, en zorg er alleen voor dat module bus A, B en ( − ) leidingen verbinden 
met de gedrukte circuitkaart.) 
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Massa:  
Aanbevolen: 18 AWG, geslagen en geïsoleerd; 
Goed: Standaard 22 AWG vieraderige kabel (alle 4 draden 
gebruiken). 

• Module bus (RS485) bekabeling (communicatie en voeding): 
Aanbevolen: 24 AWG, 4 conductors, gewapend,  
120 Ω impedantie, lage capacitantie (bijv. Belden 9842). 
ULC: 22 AWG, 4 conductors, gewapend, lage capacitantie. 
Max. lengte:  tot 610 m / 2000 ft. kabel voor ieder van de twee module bus 
‘poorten’. 

• Afzonderlijke bedrading voor voeding (of deuraanslag):  
Aanbevolen: 18 AWG, geslagen en geïsoleerd; 
(2 conductors; kleurcodering wordt aangeraden); 
Goed: 22 AWG, 2 conductors, geïsoleerd. 

• Ingangen/bekabeling sensors:  
22 AWG, 2-aderig (gebruik voor omgevingen met elektrische storing getwist paar en/of gewapende kabel.) 

• Uitgangen/signalering: 22 AWG, 2 conductors. 
• Bekabeling lezers: 24 AWG (ULC: 22 AWG), gewapend  (max: 150 m / 500 ft.) 

Basislezer (geen LED's, zoemercontrole of sabotage): 4 conductors; 
Lezer met LED('s): 6 conductors; 
Lezer met LED's, plus zoemer en sabotage: 9 conductors. 

• Koppeling modem/PC: Gebruik geleverd pakket of 22/24 AWG kabel met lage 
cap. (geen lezerkabel). Gewapende kabel is het beste. Standaard 'Quad' kabel 
is waarschijnlijk ook geschikt tot 30 m / 100 ft. Zie voor meer informatie "PC en 
modem aansluiten". 
RS232: Directe kabel = 3 conductors, modem = 8 conductors.  
RS485 (gedeeld kabel of modem): 3-aderig, zie verder module bus specificatie, hiervoor. 

Opmerking:  Liftcontroller en 
appartement toetsenbord 
installaties bevatten uitzonderlijke 
voedings- en bekabelingsaspecten. 
Lees altijd de aanwijzingen voor 
installatie-die bij ieder apparaat. 
worden geleverd. 

Bekabeling P/Ns: FT4 FT6  
Module bus (afgeschermd) 
Bij voorkeur (24 AWG): 120-3401 120-3405 
ULC (22 AWG): 120-3408 120-3409 
Opmerking:  Max. afstand kan worden verminderd 
met de ULC kabel.   
Lezerkabel (24 AWG gewapend): 
6 Conductors: 120-3402 120-3406 
10 Conductors: 120-3403 120-3407 
Opmerking  ULC vereist 22 AWG sgewapende 
kabel.   
Voeding (18 AWG): 120-3400 120-3404 
I/O (quad): 120-3410 120-3411 
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Installatie in stappen 
1) Planning/voorbereiding: 

• Schema voor voorbereidende 
werkzaamheden opstellen (bijv. montage); 

• Specificeer de vereisten van de klant, herzie 
de lokale gebouwen- en brandcodes en lees 
"Module bus richtlijnen" (een volgende sectie).  

• Plaats en installatie van alle apparatuur en de 
legging van alle kabels plannen; 

• Alle documentatie verzamelen en alle vereiste 
formulieren/tabellen maken of kopiëren; 

• Een checklist opstellen met alle zaken die 
tijdens de installatie moeten worden gedaan of 
geregeld.  

Zorg dat het systeem goed werkt voordat u het gebouw 
verlaat, of (bij een grote installatie) neem maatregelen 
om de beveiliging van de klant en de toegangvereisten 
van het personeel te garanderen.  

2) Bekabeling: Leg de kabels voor alle 
modules, sensors, lezers enzovoort. Zorg dat 
de maximale kabellengte niet wordt 
overschreden. Het is het eenvoudigst het 
complex in secties onder te verdelen en de 
secties stuk voor stuk af te werken. 
Raadpleeg de sectie "Module bus richtlijnen" (verder) 
vooraleer de 'bus' bekabeling uit te voeren.  
Het is nuttig de beide einden van elke kabel te markeren 
en te noteren hoe de kabels worden gelegd (en waar de 
aanvullende voedingseenheden zijn geplaatst) en dit 
voor toekomstig gebruik in een schema vast te leggen.  

3) Sensors, lezers en hardware voor deuren: 
Installeer de sensors, lezers en overige 
hardware op elke deur. Noteer de kleuren van 
de gebruikte draden. Installeer ook de 
voedingseenheden voor de 
deuraanslagfunctie. Zie de aanwijzingen voor 
installatie van het desbetreffende onderdeel 
voor meer informatie. 

4) Uitbreidingsmodules (deurcontrollers, I/O 
uitbreider, enz.):  Installeer de 
uitbreidingsmodules over gans de locatie, 
vanaf de locatie naar het hoofdpaneel. 
Installeer de aanvullende voedingseenheden. 
Tip: Vergeet niet de gegevens voor de 
hardware op de referentiebladen in te vullen. 
Zie de aanwijzingen voor installatie van het 
desbetreffende onderdeel voor meer 
informatie. 

5) Hoofdpaneel: Installeer het Monitor ISM-
hoofdpaneel (zie voor meer informatie over 
de bedrading een volgende sectie). 

6) Opstarten, testen en basisinstellingen: 
Start het systeem op en test de basisfuncties. 
Als u problemen ondervindt bij een locatie 
waarvoor een upgrade is uitgevoerd, vindt u 
in "Upgrade van een bestaande locatie" tips 
voor het oplossen van problemen. 

7) Als de locatie word bestuurd met Monitor ISM 
Director, moet u het paneel aansluiten op de 
PC of het modem en de vereiste instellingen 
voor communicatie met de software invoeren.  
Zie voor meer informatie "PC en modem aansluiten" (in 
een volgende sectie) en "Vereiste instellingen voor 
communicatie..." (aan het begin van de secties met 
instructies voor programmering).  

8) Systeem instellen: Stel het systeem in op de 
behoeften zoals u deze in overleg met de 
klant hebt vastgelegd. Zie voor meer 
informatie " Een nieuw systeem instellen" in 
het begin van de sectie met instructies voor 
programmering).  
Zie de online Help en/of de bij de software geleverde 
gebruikershandleiding als het systeem wordt 
geïnstalleerd met het programma Monitor ISM Director 
(zeer aanbevolen).  

9) Overhandiging en training:  
• Beantwoord alle vragen die bij de klant 

kunnen opkomen. 
• Zorg dat de klant veel voorkomende taken 

kan uitvoeren. 
• Controleer of de klant op de hoogte is van 

de basisstappen die vereist zijn om de 
kans op vals alarm te verkleinen.  

Bijvoorbeeld: De klant moet weten hoe het systeem 
scherp- en onscherpgesteld wordt en hoe de sluitingstijd 
(voor bepaalde zones) wordt verschoven (bijv. voor 
overwerk).  
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Compatibiliteit van hardware en software 
De huidige panelen (V3.2 en de meer recente) zijn 
compatibel met alle types van uitbreidingsmodules, 
inclusief appartement LED-toetsenborden, 
liftcontrollers en 2-deurs/4-lezers toegangscontrole 
modules.  
Het Monitor ISM-hoofdpaneel V2.x/3.x is ook volledig compatibel 
met de bestaande Monitor Fx and Fx Pro hardware. Opmerking: 
Ook vorige versies van deurcontroller-modules (DCP's) worden 
ondersteund. Deze ondersteunen slechts één lezer per deur en 
houden de In/Uit-status niet bij (vereist voor "Tijd en 
aanwezigheid "-rapportage. 

 
V2.x / 3.x panelen zijn ook volledig compatibel met 
MONITOR ISM Director software v3.20 en hoger—
hoewel de ondersteuning van bepaalde functies zal 
betekenen dat de firmware ook opgewaardeerd zal 
moeten worden.  
IP Connectivity:  Een PC-naar-Paneel verbinding via IP 
(LAN/WAN) betekent Monitor ISM Director software v3.3 of hoger.  
Een IP verbinding met een Meldkamer betekent paneel firmware 
v3.3 of hoger, plus de bijbehorende versie van de Director 
software—indien aanwezig.  (Overige voorwaarden en 
instellingen zijn beschikbaar in installatiehandleiding van de IP 
interface.) 

Liften en gecontrolleerde toegang tot etages:  Paneel firmware 
v3.0 benodigd, v3.20 of hoger is aanbevolen. 

Bediendelen t.b.v. Apartementen (zgn. Condominium optie):  Voor 
"Condo Lite" bediendelen is paneel firmware v3.2 of hoger 
benodigd.  Voor standaard LED bediendelen t.b.v. apartementen, 
is paneel firmware v2.7 of v3.2 (of hoger) aanbevolen. 

Software V3.0x en ouder:  Monitor ISM Director software V1.x, 
2.x, en 3.0x is alleen compatibel met panel firmware van dezelfde 
basisrevisie als de software.  Bovendien: Sommige functies 
vereisen misschien een upgrade firmware voor iedere paneel- en 
uitbreidingsmodule. 

 
Wanneer de firmware van één paneel wordt 
opgewaardeerd, dienen alle andere panelen van 
dezelfde lokatie of ‘account’ ook bijgewerkt te 
worden. Normaal wordt ook de Monitor ISM Director 
software opgewaardeerd naar hetzelfde niveau of 
hoger.  Uitzondering: V3.3 panels kunnen met versie 3.20 
software worden gebruikt mits geen IP-gerelateerde functies 
nodig zijn.  
De Monitor ISM Director V1.x software en het APCM 'Central 
Station' softwarepakket ondersteunen de ISM-panelen 2.x/3.x 
niet.  

Upgrade van een bestaande locatie 
Een upgrade van een bestaande/oudere locatie 
biedt de volgende voordelen: 
• Geïntegreerde deur-/toegangscontrole (en in/uit-

status volgen), plus andere nieuwe functies, en; 
• Gebruik van Monitor ISM Director voor (op locatie) 

programmeren, beheren, rapporteren en bewaken.   

Tip: Zie voor meer informatie over het programma Monitor ISM 
Director de online Help of de gebruikershandleiding van de 
software. 

Let op: Voor locaties waarvoor een upgrade van een oudere 
versie van Monitor ISM Director wordt uitgevoerd, dient u te 
controleren of de softwaredatabase beschikbaar is (een update  
'reserve' kopie). 

Opmerking: Voor een onafhankelijk Monitor ISM-paneel met 
V1.x dat wordt geupgrade, moet u eerst vanuit V1.x van Monitor 
ISM Director de instellingen met de communicatiesessie "Ophalen 
uit paneel" uploaden. Voer vervolgens de upgrade uit tot het 
huidige niveau voor het paneel en de software. 

   
Overzicht / stappen 
Ga als volgt te werk om voor een locatie een upgrade 
naar Monitor ISM uit te voeren: 
1) Voor ISM V1.x hoofdpanelen hoeft alleen de chip 

van de firmware te worden vervangen (hoofdpaneel 
uitschakelen).  
Uitzondering: Voor locaties met een grotere capaciteit 
(ondersteund via Monitor ISM Director) kan aanvullend 
paneelgeheugen vereist zijn. Dit wordt in het algemeen 
geleverd in een upgradeset. 
Opmerking: Voor oudere systemen (Fx/Fx Pro) moet u het 
hoofdpaneel vervangen door een Monitor ISM-paneel. 

2) Controleer of de bedrading voor de bus voldoet 
aan de eisen van het nieuwe systeem. Vervang zo 
nodig de bedrading. (Zie voor meer informatie het 
volgende onderwerp); 

3) Installeer nieuwe uitbreidingsmodules en andere 
hardware voor de locatie, zoals nieuwe Monitor 
LCD-toetsenborden (aanbevolen), plus eventuele 
deurcontroller-modules en 
lezers/scherpstelstations.     

4) Leg de instellingen vast zoals beschreven in de 
vorige sectie 'Installatie'.  

Als de locatie wordt beheerd met het programma Monitor ISM 
Director, is het eenvoudiger data via de software in te voeren dan 
met een LCD-toetsenbord. Bovendien hogere capaciteit- en/of 
multi-paneel locaties (Kenmerkenset 5 en hoger via S002:00), 
kunnen alleen geconfigureerd via de MONITOR ISM Director 
software (Onderneming). 
Tip: Voor systemen die worden geupgrade uit een oudere versie 
van de MONITOR ISM Director software, kan de gehele database 
worden geconverteerd (Zie voor meer informatie de online Help 
en/of de bij de software geleverde gebruikershandleiding). 
Zie voor meer informatie over het aansluiten van een 
hostcomputer (of modem) "PC en modem aansluiten" (in een 
volgende sectie). 

 

Compatibiliteit van hardware en software en upgrades 
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Module bus beschouwing en foutopsporing 
Communicatie met modules wordt nu ondersteund 
op een hogere snelheid (38.400 baud). Deze 
snelheid wordt in het bijzonder aangeraden voor 
locaties met deurcontroller-modules. U weet dan 
zeker dat een deur snel wordt ontgrendeld nadat 
aan een gebruiker toegang is verleend. Bij een 
hogere snelheid hebt u meer last van ruis op de lijn 
en signaalreflecties zodat er hogere eisen worden 
gesteld aan de communicatiekabels (bus). Niet 
aanpassen van de bedrading aan deze hogere 
eisen kan tot gevolg hebben dat een goed werkend 
systeem, na een upgrade naar Monitor ISM niet 
meer communiceert. 

1) Als u een upgrade van een systeem uitvoert (en in 
het bijzonder als de communicatie niet meer 
betrouwbaar is nadat u het hoofdpaneel hebt 
vervangen door een Monitor ISM-paneel), 
raadpleeg de “Module bus richtlijnen” in een 
volgende sectie, en controleer of de 
communicatiekabels aan de eisen voldoen.  

2) Als de bekabeling correct is, maar de 
communicatie nog steeds problemen oplevert (in 
het algemeen in een omgeving met elektrische 
storing), kunt u proberen de communicatiesnelheid 
terug te brengen. Hierdoor wordt het probleem 
vaak verholpen, maar dit heeft wel tot gevolg dat 
de responstijd voor deurontgrendeling bij 
systemen met geïntegreerde deur-
/toegangscontrole afneemt.   

Opmerking: De lagere communicatiesnelheid wordt niet 
ondersteund met 'appartement'-toetsenborden en niet aanbevolen 
voor omvangrijke/drukke systemen. Zie voor meer informatie over 
het instellen van de communicatiesnelheid S002:00. 

3) Voor een installatie met niet afgeschermde 
communicatie bekabeling en/of een bekabeling 
die niet voldoet aan de “Module bus richtlijnen”, 
moet u de locatie misschien opnieuw bedraden 
voorzien. Probeer eerst andere opties voordat u 
hiertoe overgaat.  

Tip:  indien u de locatie opnieuw bedraadt, zorg er dan voor om 
de aanbevolen kabel te gebruiken zoals beschreven in 
"Componenten en specificaties" (vooraf), en houdt u aan de 
"Module bus richtlijnen" (uit een volgende sectie). 
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Algemene richtlijnen voor installatie 

Richtlijnen en planning 
Onderwerp Details 

Voorzorgs-
maatregelen 

• Haal alle elektrische stekkers los voordat u een printplaat plaatst of verwijdert. Volg de 
aanwijzingen op voor apparatuur die gevoelig is voor statische lading. Voer alle overige 
werkzaamheden op en sluit alle randapparatuur aan voordat u het systeem van stroom 
voorziet. 

• Neem altijd aan alle bouwvoorschriften, brandvoorschriften en lokale bepalingen in acht. 
• Gooi nooit iets weg (bijv. verschillende onderdelen die bij de randapparatuur worden 

geleverd) tenzij u weet waarvoor het wordt gebruikt en u zeker weet dat het artikel (de 
artikelen) niet nodig is (zijn). 

• Kijk in de aanhang of lokale voorschriften speciale eisen stellen. 
Belang van 
een goede 
planning 

• Het is bijzonder nuttig te bedenken hoe het systeem wordt opgezet voordat u begint met 
de installatie. Zet uw plan op papier en bedenk welke problemen zich zouden kunnen 
voordoen en hoe u deze problemen kunt voorkomen. Besteed tijdens de planningsfase 
ook aandacht aan de vereiste bekabeling en de maximumlengte, de legging van de kabels, 
de omgeving en locatie van de randapparatuur, de nabijheid van elektriciteits- en 
telefoonaansluitingen en de vereiste massapunten (zie lokale voorschriften). 

Omgeving en 
locatie 

• Alle apparaten moeten in een beschermde locatie binnen de zone met toegangscontrole 
worden geïnstalleerd. 

• De toegestane temperatuur voor controllers is 0-50° C en de vochtigheid 5-95% (zonder 
condens). 

• De toegestane temperatuur en luchtvochtigheid voor lezers en verschillende sensortypes 
is afhankelijk van het gekozen model. Zie het gegevensblad of de installatie-aanwijzingen 
voor het artikel. 

• De zone moet schoon, droog en goed geventileerd zijn. Tevens moet er voldoende ruimte 
voor onderhoud zijn. De vereiste voedingspunten, massapunten en telefoonaansluitingen 
moeten ook in nabijheid zijn. 

•  Apparatuur moet zo worden geïnstalleerd dat deze niet wordt gestoord door 
elektrische/elektronische apparatuur die grote hoeveelheden interferentie of 
schommelende magnetische velden genereert (kopieerapparaten, grote elektrische 
motoren, vlagboomlassen, enz.). 

• De zone moet zich dicht genoeg bij de apparatuur en/of deuren bevinden om te 
voorkomen dat de maximale kabellengte niet wordt overschreden.  
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Bekabeling en 
afscherming 

• Alle leidingen en kabels moet zijn geïnstalleerd voordat uitbreidingsmodules en dergelijke 
worden gemonteerd. 

• De bekabeling dient zich zo ver mogelijk van bronnen van elektromagnetische interferentie te 
bevinden (TL-lampen, elektrische motoren, vlagboomlassen enz.). 

• De kabelafscherming moet op slechts één plaats worden geaard (aan het begin van de 
kabel). Voor communicatiekabels in een netwerk dienen de afschermingen aan elk 
verbindingspunt met elkaar te worden verbonden (d.w.z. bij elke uitbreidingsmodule). 

• Voedingsleidingen 0 V / massaleidingen hoeven niet geaard te worden. (d.w.z. aanvullende 
voedingseenheden hoeven niet intern te worden geaard.) 

Kasten 
monteren en 
aarden 

• Kasten dienen veilig te worden gemonteerd met voldoende ruimte voor onderhoud. Vermijd 
interferentie met andere apparatuur. 

• Alle metalen kasten dienen te worden aangesloten op een massapunt dat voldoet aan de 
lokale voorschriften.  
(Zie "Onderdelen en specificaties" voor het aanbevolen kabeltype.) 

• In het algemeen dienen lezers afzonderlijk te worden geaard. De kabel van de lezer moet 
alleen aan de deurcontroller-module te worden geaard en bij de lezer te worden 
afgetapet/geïsoleerd. Gebruik de kabelbewapening alleen om de lezer te aarden als er 
geen massapunt aanwezig is bij de lezer. 

HF-storing 
beperken 

• Kabels in een metalen omhulsel moeten altijd naast printplaten worden gelegd. 
• Kabels moeten door de opening worden binnengevoerd die zich het dichtst bij het 

aansluitingspunt bevindt om de lengte van de kabels in elke kast zo kort mogelijk te 
houden.  

• Lees de bijlagen voor andere aandachtspunten voor HF-storing. 
Opstarten en 
testen 

• Alle kabels moeten zijn gelegd voordat u een onderdeel opstart. 
• De installatie is pas compleet als er ten minste een kaart is gedefinieerd voor het systeem 

voor toegangscontrole en is getest of de kaart goed functioneert. 
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Module (SNAPP-)bus richtlijnen 
(communicatie en voeding)  

Communicatiebus voor modules: 
Modules communiceren met het hoofdpaneel via 
een 4-dradige ‘RS-485’ verbinding. Deze "bus" 
levert tevens voeding voor een klein aantal modules 
plus aanvullende voeding voor detectors die zijn 
aangesloten op de uitgangen voor extra voeding op 
de LCD-toetsenborden. 

Het Monitor ISM-paneel beschikt over twee 
afzonderlijke ‘bus’-poorten die onafhankelijk van 
elkaar functioneren. De twee poorten ondersteunen 
samen tot 24 uitbreidingsmodules. De maximale 
lengte voor de ‘bus’ is maximaal 610 m voor elke 
‘bus’-poort. Dit betekent dat een totale 
systeembekabeling van 1.200 meter mogelijk is als 
het hoofdpaneel centraal wordt geplaatst. 

Algemene richtlijnen 
1) Zie de vorige sectie “Onderdelen en 

specificaties” voor kabelspecificaties. 
Informatie over de systeemcapaciteit vindt u in 
een volgende sectie. 

2) Het wordt aangeraden de communicatiebus als 
een enkele leiding vanuit elk van de twee ‘bus’-
aansluitingen op het hoofdpaneel te laten 
lopen. Uitbreidingsmodules worden vervolgens 
in een netwerk op de leiding aangesloten 
(alleen uitbreidingsmodules worden op de ‘bus’ 
aangesloten). Er vindt geen splitsing in andere 
richtingen plaats. In het algemeen wordt het 
hoofdpaneel centraal geplaatst en lopen de 
‘bus’-leidingen in twee verschillende richtingen. 

3) Het is ook mogelijk dat twee of drie kortere 
lijnen (met minder modules) afkomstig zijn van 
elke ‘bus’-aansluiting op het hoofdpaneel. Dit 
dient echter zo veel mogelijk te worden 
vermeden. 

4) Het aantal modules en de lengte van de kabel 
op elke ‘bus’-aansluiting dienen zo veel 
mogelijk met elkaar in evenwicht te zijn om 
betrouwbare communicatie te garanderen. Dit 
evenwicht is bijzonder belangrijk. Als de ‘bus’ 
om de een of andere reden niet goed werkt, is 
dit van invloed op niet meer dan ongeveer de 
helft van de apparatuur in het systeem. Dit 
geldt in het bijzonder voor deurcontrollers en 
LCD-toetsenborden. 

5) Voor langere kabels en/of in situaties waarin 
meer uitbreidingsmodules op een leiding zijn 
aangesloten, dient een 150Ω afsluitweerstand 
te worden geïnstalleerd tussen de 
communicatiepunten A en B van de laatste 

module op de ‘bus’-leiding. Opmerking: Dit is 
slechts mogelijk bij een of twee kabels van 
dezelfde ‘bus’-aansluiting op het hoofdpaneel.  

Bijzonderheden voor de voeding 
AC-voeding voor de besturingseenheid is 16VAC, 
waarbij gebruik wordt gemaakt voor een 37-40 VA 
transformator.  Uitzondering:  Europese kasten kunnen een 
ringvormige transformator bevatten van 230V tot 16V.  
Er is tot 750 mA aanvullende voeding beschikbaar. 
Deze wordt beveiligd met een zekering van 1Amp. 
De gebruikte batterij is een 12Volt, min. 6.5 Amp/hr. 
cel. Deze wordt met een poly-schakelaar van 1.8 
Amp beschermd tegen overbelasting. Elk 
toetsenbord beschikt over een uitgang voor aux. 
voeding voor de bewegingsdetectors of andere 
apparatuur die weinig stroom verbruiken (max. 750 
mA voor het hele systeem).  
Tip: Condities zoals stroomstoring en (bijna) lege batterij worden 
bewaakt door het systeem.  

Voor elk blok van 3-4 uitbreidingsmodules is een 
aanvullende voedingseenheid nodig om de extra 
belasting op de leiding te ondersteunen. Deze 
eenheden moeten 13.7 V, @1 A (of meer) leveren 
en zijn voorzien van een zekering.  

Het wordt aangeraden apparatuur in groepen onder te verdelen 
en in nabijheid van de voedingsbron te plaatsen. Het is mogelijk 
dat u anders extra voedingseenheden nodig hebt. (Controleer met 
een multimeter of er voldoende spanning op elk apparaat staat. 
Ten minste 12,5 V zodat een redelijke batterij-backup mogelijk is 
tijdens een stroomstoring).  

Uitzondering:  Liftcontroller en appartement toetsenbord 
installaties bevatten unieke voeding- en bekabelingsaspecten. 
Lees altijd de aanwijzingen voor installatie die bij ieder 
apparaat worden geleverd. 
Tip: Uitbreidingskasten voor deurcontrollers worden in het 
algemeen geleverd met een voedingseenheid voor de 
deurcontrollers en de deursloten.  

Opmerking:  voor kasten met meerdere deurcontrollers en 
andere zware kasten met een eigen voeding, mag de module bus 
(+12) leiding alleen behandeld als een 'doorgangs'-verbinding, 
waarbij enkel de module bus A, B en  (−) leidingen verbinden met 
de apparaten in de kast. 

 
Vanwege de hoeveelheid elektrische ruis moeten 
deuraanslagfuncties in het algemeen een eigen 
stroomvoorziening hebben. Daarnaast moet er een 
diode (of metaaloxide varistor) worden gemonteerd bij 
de stroomspoel om het systeem te beschermen tegen 
‘tegen-EMK’-spanning die wordt geproduceerd als de 
spoel afvalt (elke keer dat de deur opnieuw wordt 
vergrendeld).                

Zie voor meer informatie het installatieblad voor de deurcontroller-
module. 
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Grenswaarden voeding 
Grenswaarden circuit 

Aux. uitgang 0.75 A (gedeeld met uitgang 2) 
Module Bus 0.75 A 
Uitgang 1 0.010 A (10 mA) 
Uitgang 2 0.75 A (gedeeld met aux uitgang )
Uitgang 3 1.8 A 
Uitgang 4 0.010 A (10 mA) 

Deze waarden zijn grenswaarden voor veilig gebruik van elk 
afzonderlijk circuit. Bovendien mag de totale belasting van het 
hoofdpaneel 1.8 A (1800 mA) niet overschrijden. 
Het wordt aanbevolen randapparatuur die stroom verbruikt zoals 
rook- en bewegingsdetectors, te voeden vanaf de module waarop 
de apparatuur is aangesloten, en niet vanaf de klemmen voor 
aanvullende voeding van het controlepaneel.  
Extra voedingseenheden aansluiten  

 

Opmerking voor aux. voeding op Module-bus: 
Als extra voeding vereist is voor de Module-bus moeten er  
isolerende diodes worden aangesloten op de +12V klemmen 
op de SNAPP-klemblokken op het moederbord. 
1. pn 298-8522 - 3 amp dioden aansluiten zoals in afb. 

2. Kabels korthouden en 'B'-connectors gebruiken 
3. Plaats van aux. voedingseenheden noteren. 

'B'-connectors 

Module-bus aansluitblokken

0V +1
2V 

Dat
a A Dat

a B 
TB 7 

1 2 3 4 

0V +1
2V 

TB 10 
1 2 3 4 

Dat
a A Dat

a B 

 

Toetsenborden en andere modules 
Lees altijd de aanwijzingen voor installatie die bij 
een apparaat worden geleverd, voordat u een 
uitbreidingsmodule installeert. Lees ook de 
voorgaande richtlijnen en volgende secties over de 
bekabeling die van toepassing zijn.   
Opmerking: Voor sommige modules moeten de instellingen die 
zijn opgeslagen in de module, worden aangepast (dit geldt voor 
HF en Printer-Modules). In veel gevallen kunnen deze modules 
(en de bijbehorende ingangspunten en/of uitgangen) uitsluitend 
via een LCD-toetsenbord worden geprogrammeerd (en niet via 
hostsoftware).  

Zie voor meer informatie “Bijzonderheden voor…” in de secties 
over modules (M001 – M024…), Ingangspunten (P001 – P128…) 
en Programmeerbare uitgangen (B001 – B128…). 

Bijzonderheden voor lezers, deuren en 
toegangscontrole 
Lees altijd de aanwijzingen voor installatie die bij 
een lezer (of scherpstelstation) voor een systeem 
met geïntegreerde deur-/toegangscontrole worden 
geleverd, voordat u de lezer installeert. Lees ook de 
voorgaande richtlijnen en volgende secties over de 
bekabeling die van toepassing zijn.  

Deurcontroller-modules en lezers worden 
geïnstalleerd voor deuren of hekken met 
toegangscontrole. Deze deuren worden 
geprogrammeerd via de schermen voor 
lezers/deuren (zie de secties R0xx). Voor deuren 
die worden bewaakt, maar waarvoor NIET 
elektronisch wordt bijgehouden wie binnenkomt, is 
niet meer dan één deurcontact-/lezer nodig. Deze 
wordt ingesteld als Ingang-/Uitgangdeur van het 
ingangspunt (zie de secties P0xx voor meer 
informatie). 

Aansluitingen op 
hoofdpaneel 

Informatie over het Monitor ISM-
hoofdpaneel 
Het Monitor ISM-hoofdpaneel levert de ‘intelligentie’ 
voor de communicatie met en de besturing van de 
overige apparatuur in het systeem. Voordat u een 
Monitor ISM-paneel installeert, dient u de 
toepasselijke onderwerpen onder “Aan de slag”, 
"Upgrade van een bestaande locatie” en “Algemene 
richtlijnen voor installatie” hiervoor te lezen. 

Tip: Als u een bestaand paneel vervangt door een 
Monitor ISM-hoofdpaneel, vindt u in de sectie 
"Upgrade van een bestaande locatie” aanvullende 
vereisten en instructies. 

Technische opmerking: De processor die wordt gebruikt door 
Monitor Fx, beschikt over een ingebouwde Watchdog-tijdklok en 
een niet-vluchtig geheugen. Voor de weergave van de tijd wordt 
gebruik gemaakt van de 60 Hz van de voedingsleiding. 
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Nadere informatie over het moederbord 
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uitschakelt (Heet!),
de batterij afkoppelen
gedurende 1 minuut.I

                            

Vermogensvereisten:
Zie in de tabel hieronder/hiertegenover om de vermo
ensvereisten te bepalen (voeg extra vermogen toe al
naargelang nodig). Zie voor meer informatie in "Bijzon
derheden voor de voeding" en "Grenswaarden voeding",
vooraf. Als hulpvermogen wordt toegevoegd, verzeker
u er dan van een isolatie-diode te installeren in de +12
verbinding op het hoofdpaneel. Zie voor meer informatie
in "Aansluiting extra vermogen", vooraf.

Opmerking: Europese kasten kunnen een ringvorminge
transformator van 230V tot 16V bevatten. 

16 AWG

O/N: 859-2245

+12V

16 AWG

16V
37VA

BACKUP-

RAM
MET

BATTERIJ

Sabotageveer

Geheugen wissen geen
stroom op paneel
Zilveren blokjes linksboven
en rechtsonder kortsluiten

O/N
 = onderdeelnummer

Details moederbord

Breekbare ingangen/bekabeling: Eerst plastic
P/N 364-5100 bussen van 3/4 in. Insteken vooraleer
kabels in te voeren. 

AB =
aansluit
blok

 (transformatoringang)

positieve
negatief

UITGANGEN

(lichtgevende diode)

(milliampères)

BEKLEDE TIP

Installatie-notities voor verdere reductie van RF emissies
1. Afsluitkabels in metalen behuizing mogen nooit over,
achter of boven het moederbord lopen. Kabels moeten
langs de rand van het bord liggen.
2. Kabels moeten in de kast gebracht langs de "breekbare
ingang" (knockout) dichtst bij het aansluitblok waar ze
eindigen.Bijv. A/C transformatorkabel moet binnengebracht
door de breekbare ingang dichtst bij het A/C aansluitblok.
Vermijd lange kabels rond het bord of in de kast te laten.
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od
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e 

B
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 1
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od
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e 
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us

 2
 

M
od
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e 

B
us

 2
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od
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e 

B
us

 

+ -Vervang knoopcel jaarlijks
(voor Europees paneel
alleen) let op de polariteit

Verwijder de knoopcel tijdelijk
voor Europese paneel.

(“Aarde”)

Tip

Watchdog-LED op moederbord

: Voor meer details over module bus bedrading en andere
gewone/globale onder werpen, raadpleeg de sectie
Algemeen/gemeenschappelijk...”(vooraf).

: Langzaam knippereren
= normale condities; Snel knipperen = moederbord is niet
geconfigureerd (”cold-boot”); Constant aan of uit = hardwarefout
- moederbord vervangen.

 

UL-brand J5 woonomgeving (jumper ): Voor UL voor installaties in ,
 u de jumper op J5. Hierdoor wordt OP #2 ononderbroken

geactiveerd als de CPU uitvalt. OP #2 is 1 ampere.
verwijdert
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PC en modem aansluiten 
Inleiding 
Het MONITOR ISM systeem kan worden 
aangesloten op een PC waarop de MONITOR ISM 
Director software draait m.b.v. een directe kabel-
verbinding, kiesmodems, of via een "IP" verbinding 
(LAN/WAN).   
IP Connectivityv3.3:  Details hierover zijn in een apart 
document omschreven. 

Voor kleinere locaties (Kenmerkenset selectie 1, 2 of 3 via 
S002:00; Max. 300 gebruikers) kan het interne modem Bell 
103 worden gebruikt voor aansluiting op Monitor 
ISM Director.  
Met de RS485-converter kunnen tot 30 panelen 
tegelijkertijd worden aangesloten en één aansluiting 
op een PC of extern modem delen.  

Tip: Met de RS485-converter kunnen afstanden tot 1,2 km 
worden bereikt. 

Panelen die via een eigen extern modem of IP-
interfacev3.3  (éée paneel per modem of IP interface) 
kunnen worden ingesteld om automatisch naar de 
MONITOR ISM Director software in te bellen, om zo 

alarmboodschappen of blokken gebeurtenissen 
over te zenden.  
Lokaties die op een Meldkamer zijn aangesloten via een IP-
verbinding (SIP)v3.3:  In dit geval, wordt de auto inbel functie alleen 
via een IP-verbinding naar de Director PC ondersteund.  (Meer 
informatie over de IP-verbinding zijn te vinden in de IP Interface 
Handleiding.)  Zie ook S005:02. 

In andere configuraties worden de alarmen en 
gebeurtenissen verzonden als er een verbinding 
wordt gemaakt met de specifieke panelen 
(onmiddellijk, op een vastgelegd tijdstip of volgens 
een schema).  
Meldkamer parameters worden voor ieder paneel 
apart ingesteld, m.b.v.: 
• Het ingebouwde Bell-103 modem van het paneel 

en/of; 
• Een IP-verbinding (LAN/WAN)v3.3.     
Instellingen vereist voor panel naar PC communicatie:  meerdere 
onderdelen moeten juist ingesteld om communicatie mogelijk te 
maken met de Director software.  Zie voor meer informatie 
"Vereiste instellingen voor communicatie met een beheer-PC" 
(onder "Een nieuw systeem instellen”). 

Software Demonstratiemodus:  Als de activeringssleutel niet is 
geïnstalleerd op de parallelle poort van de PC (server PC indien 
klant-server), worden PC-naar paneelcommunicaties en klant-
server operatie uitgeschakeld. 

   

Directe kabelaansluiting op hostcomputer 
Standaard RS-232 aansluiting 
Het programma Monitor ISM 
Director wordt geleverd met een 
aansluitset waarmee een paneel 
eenvoudig op de PC kan worden 
aangesloten (direct, RS-232-
aansluiting). In de afbeelding 
wordt de volledige bekabeling 
getoond.    
Ondersteuning voor een directe 
kabelverbinding moet worden 
ingesteld onder MS Windows. Zie voor 
meer informatie de sectie over 
aansluiting van het modem in de 
online Help of de 
gebruikershandleiding van de 
software. 

Voor modemaansluitingen en directe 
aansluitingen met RS485-adapters zie 
de desbetreffende volgende sectie 
hieronder. 

 

Hoofd
systeempaneel

1
4

3
2

5
1

4
3

2

AB
14

AB
15

120-8503
31 2DB9 RS232

Adapter Stekker

OPMERKING: De adapter stekker TX verbindt
met RX op het moederbord. De adapter stekker
RX verbindt met TX op het moederbord.

Voor kabel met getwist-
paar: een draad van elk
paar voor Tx & Rx, sluit
andere draad van elk
paar aan op massa.

zwart
Massa/
Massa

rood

groen

Zend

Ontvang

zw
ar

t
M

as
sa

/
M

as
sa

ro
od

gr
oe

n
Ze

nd
O

nt
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ng

22 of 24 AWG, 4
conductors
Max: 16 m.

GEEN lezerkabel
gebruiken!!

(AB = Aansluitblok)

Kabelbescherming: (indien
aanwezig) verbinden met de
waterleiding aarding van het
paneel.

Kabelbescherming:
(indien aanwezig) niet
afsluiten bij adapter
uiteinde.

Naar PC
communicatiepoort
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Ingebouwd modem Bell 103 (telefoonaansluiting) 
Inleiding 
Systeempanelen bevatten een ingebouwd 300-baud modem. Dit laat toe om alarmen uit te zenden naar een centrale 
bewakingsinstallatie via een standaard telefoonverbinding. Bij kleine systemen (tot 300 gebruikers) kan dit ook 
worden gebruikt om te verbinden met een MONITOR ISM Director systeem.   
De interface voor de telefoonleiding is van het DPDT-type en detecteert een storing op de telefoonlijn als de spanning 
op de lijn onder 2 Volt daalt. Het systeem kan ook worden geconfigureerd voor toepassing bij opstarten. De 
spanningsmeter wordt dan automatisch uitgeschakeld en de telefoonlijn wordt niet bewaakt. 
Digitale communicatie kan worden geconfigureerd als "Toon" of "Puls", afhankelijk van de technologie die de 
telefoonmaatschappij gebruikt.  
Technische opmerking: Deze interface voldoet aan alle vereisten van DOC, FCC en CSA. Het gebruikte 
communicatieprotocol is van het FSK-type en voldoet aan de SIA-normen.  
Bekabeling (CA38A alarmstekker) 

Inkomende
telefoonlijn naar
CA38A alarmstekker

Telefoonkabel
8-pin

Telefoonblok

Bruin

Grijs

Huistelefoon

Geel Zwart

CA38A alarmstekker

Groen

Tip -Ring +

Interne
telefoon Telefhoonleiding

Beklede Ring

Ring

Tip

Alarmpaneel
Digitale telefoon
Lijnverbinding

Rood Rood Groen

Zwart Geel

Geel Rood

Zwart Groen

Groen

Rood

Groen

Rood

Beklede Tip

 

Opmerking: De telefoonkabel en -stekker met 8 aansluitingen worden niet geleverd door de 
fabrikant. Als de kabel en stekker worden gebruikt, moeten deze voldoen aan FCC Part 68. 

8-pin telefoonkabel met VEREX onderdeelnummer: 166-4500 
De CA38A alarmjack wordt gewoonlijk geïnstalleerd door de telefoonmaatschappij. Dit is een vereiste voor Canadese 
installaties. 
DSL / ADSL Filter en Bekabeling 
Bij verbinding met een xDSL telefoonleiding, wordt een filter op de lijn geleverd bij het DSL modem. Deze filter moet 
geïnstalleerd worden in lijn tussen de binnenkomende leiding en de niet DSL-apparatuur (NIET in lijn met het DSL 
modem). 
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Multipaneel en/of op afstand van de PC (RS-485-adapter) 
Voor grotere afstanden en/of verschillende panelen per aansluiting is de Monitor ISM RS485-converter vereist. Zie de 
afbeelding voor meer informatie over de aansluitingen. 

groen

zwart
wit

DB9 (naar vrije
seriële poort
op de PC)

Kabelafscherming:
aansluiten op
massapunt van 1
paneel (bijv. eerste
of laatste)

1
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3
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5
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CTS/RTS
RTS/CTS
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DTR/DSR
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GND/GND

RS485 Communicatiekabel

Naar bijkomende panelen (maximum 30)

0V B A

Opmerking: De A- en
B-aansluitingen hier
zijn omgedraaid, afh.
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geleverde
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P/N 650-
9061

Opmerking: de
A- en B-
verbindingen
zijn
puntsgewijze.

Vorige
versie
RS485
omvormer
P/N 11-0343

 (+)12V

 (-)0V
 B
 A

A
B

+12V

Hoofdpaneel
moederbord

groen

zwart
wit

groen

zwart
wit

Massa
Massazwart

wit
groen

DB9 (naar vrije
seriële poort
op de PC)

Kabelafscherming (niet aarden op PC)

Extra energie kan nodig zijn bij het
verbinden van meerdere panelen. Verbind
de 12V gelijkstroom en parallelle neg0Vgnd
aan een aansluitblok van de converter.

 
Tip: Een RS485-aansluiting ondersteunt afstanden van minstens 300 m / 1000 ft. als totale lengte. 
Opmerking: Ondersteuning voor een directe kabelverbinding moet worden ingesteld onder MS Windows. Zie voor meer informatie de sectie over 
aansluiting van het modem in de online Help of de gebruikershandleiding van de software. 

PC en modem aansluiten 
Een extern modem laat toe om met een MONITOR ISM 
Director systeem te verbinden (om 
activiteitsboodschappen over te brengen en/of voor 
beheerfuncties op afstand).   

Modem Types / Eisen (voor panelen beheerd op 
afstand) 
Modems moeten een verbindingssnelheid van 38,400 
baud kunnen ondersteunen (bijv. V90 verdragen).  Het 
best kan eenzelfde merk worden gebruikt als de PC en 
het paneel (de panelen).  Een US Robotics Sportster 
56K modem wordt aanbevolen. 
De LASAT Safire 560™ Spraak modem werd ook getest en kan 
gebruikt indien gewenst.  Uitzondering:  Dit modem kan niet gebruikt 
samen met de Bell 103 (300 baud) ondersteuning die in de panelen 
is ingebouwd.  Bell 103 verbindingen vereisen een USR Sportster 
56K modem bij de PC. 
Modems voor panelen moeten een standaard seriële verbinding 
ondersteunen. Deze modems moeten ook "Auto-Antwoord" 
ondersteunen en een verbindingssnelheid van "38,400 baud"—zij het 
via fysieke schakelaars of programmeerbaar in 'Flash' geheugen dat 
niet onderhevig is aan stroomstoringen. 
Als panelen moeten bellen in het MONITOR ISM Director systeem 
om activiteitsboodschappen over te brengen, dan moet ieder panel 
een eigen modem krijgen toegewezen. Zoniet kunnen tot 30 panelen 
worden verbonden (via RS485) met  een enkel modem. 
Opmerkingen:  Modems hebben een directe/analoge telefoonleiding 
nodig. Onze testen werden uitgevoerd met gebruik van een US 
Robotics Sportster 56K modem.  Zie verder voor meer informatie hoe 
dit model van modem in te stellen. Andere merken en modellen eisen 
misschien meer grondige kennis van modem configuratie. 
Om een paneelmodem(s) in te stellen:  Modems die moeten 
gebruikt met systeempanelen moeten tijdelijk worden verbonden met 
een computer om enkele 'stroom' instellingen in te voeren (zoals 
beschreven in "Paneelmodem instellingeisen" in een volgend 
onderdeel).  Daarvoor is een PC nodig met een seriële poort plus een 
gepaste modemkabel. Als de PC een “seriële” muis heeft, zal een 
tweede poort nodig zijn voor de tijdelijke modemverbinding. 

Een modem installeren of aansluiten op de PC 
Zorg dat voor PC's die voor inbelcommunicatie 
worden gebruikt, het vereiste modem beschikbaar is 
(of de vereiste beschikbaar modems zijn) of 
installeer extra modems als deze nodig zijn. Voor 
systemen met meerdere inbelpanelen moeten in het 
algemeen twee modems beschikbaar zijn (of meer, 
afhankelijk van de eisen die de 
systeemcommunicatie stelt). 
Een extern modem (dat op de PC of een bureau 
staat) sluit u aan op een beschikbare seriële poort 
met een standaard seriële kabel (met aan beide 
uiteinden een DB-connector van de juiste grootte).  
In het algemeen zal de kabel DB9 (vrouwtje) naar DB25 
(mannetje) zijn (controleer op de PC en het modem).  
Standaardkabels voor  modems zijn beschikbaar in lengten tot 15 
m. Let op: Maak NIET gebruik van een null-modemkabel of een 
kabel voor bestandsoverdracht. U kunt zo nodig een DB9/DB25-
adapter gebruiken. (Controleer of alle 9 pins zijn aangesloten. 
Sommige muis-adapters zijn niet geschikt).  

Als het modem is aangesloten op de computer, sluit 
u het modem met een standaard telefoonstekker op 
de telefoonlijn aan. Opmerking: Voor modems is 
een directe/analoge telefoonlijn nodig. 
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Modem installeren onder Windows 
Als u een nieuw modem hebt geïnstalleerd op een 
Windows PC, detecteert Windows in het algemeen 
het nieuwe apparaat en wordt een eenvoudige 
installatieprocedure gestart. Vaak wordt er een 
installatie-CD of -diskette geleverd bij het modem. 
Als het nieuwe modem niet wordt herkend, gaat u naar het 
Configuratiescherm en selecteert u "Nieuwe hardware" en voert u 
de opdrachten uit die verschijnen. Opmerking: Oudere modems 
kunnen niet altijd automatisch worden geïnstalleerd (plug and 
play). In dit geval moet u de installatiediskette gebruiken die bij het 
modem wordt geleverd (of moet het modem worden vervangen). 

Nadat u het modem hebt geïnstalleerd (of als er al 
een modem is geïnstalleerd), controleert u of de 
maximale snelheid onder Windows is ingesteld op 
"38400" of hoger: 
• Ga naar het menu Start op het bureaublad, 

selecteer Instellingen en vervolgens 
Configuratiescherm. 

• In het 'Configuratiescherm' dubbelklikt u op 
Modems. 

• Selecteer uw modem in de lijst  
en klik op Eigenschappen.        (  ) 

• Controleer of de maximale snelheid is ingesteld op 
38400 of hoger (wijzig deze instelling zo nodig). 

• Zorg dat de optie "Alleen verbinden bij deze 
snelheid" NIET is geselecteerd (indien aanwezig). 

• Klik op OK.  
Tip: Herhaal de hierboven beschreven stappen voor alle modems 
(op andere PC's die u gebruikt). 

Paneelmodems fysiek installeren 

Paneelmodems instellen 
Modems die met ISM-hoofdpanelen worden 
gebruikt, moeten worden ingesteld voordat u ze kunt 
gebruiken. De volgende schakelaarinstellingen en 
configuratiestappen zijn voor het aanbevolen 
modem: US Robotics Sportster (56k / V90).  
US Robotics Sportster 56K modems worden aanbevolen. Hieronder 
vindt u nadere informatie voor het instellen van dit type modem. Voor 
andere merken en modellen is gedegen kennis van modems en hun 
configuratie vereist. 
Voor modems is een directe/analoge telefoonlijn nodig.  

 
Schakelinstellingen voor modem (USR Sportster 56k) 
Voor een extern USR Sportster (56k) modem dat wordt gebruikt met een systeempaneel, moeten de dip-
schakelaars aan de achterzijde van het modem als volgt worden ingesteld: 

1 2 3 4 5 6 7 8
Telefoon

lijn
Telefoon Dip-schakelaars

DB25 connector (vrouwtje) Voeding
in( )

   
Referentie: Dip-schakelaars (USR Sportster 56k) 

  
LASAT Safire 560™  
Spraak modem  

Schakelaar 1 (omlaag): 
Schakelaar 2 (omhoog): 
Schakelaar 3 (omlaag): 
Schakelaar 4 (omhoog): 
Schakelaar 5 (omhoog): 
Schakelaar 6 (omhoog): 
Schakelaar 7 (omhoog): 
Schakelaar 8 (omlaag): 

DTR negeren 
Resultaatcodes in woorden 
Resultaatcodes weergeven 
Offline-opdr. weergeven  
Antw. na 1 keer overgaan  
Carrier Detect - normaal 
NVRAM-std.wrd. laden  
Smart Mode. 

 Het LASAT Safire 560™ Spraak 
modem heeft geen 
boordschakelaars. 
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Paneelmodem configuratie  
(Steekproeven:  USR Sportster™ 56K en LASAT Safire 
560™ Spraak modem) 
Nadat u de schakelaars hebt ingesteld, sluit u het 
modem tijdelijk aan op een PC en laadt u enkele 
specifieke instellingen in het geheugen van het 
modem. Gebruik hiervoor het programma 
"HyperTerminal" dat deel uitmaakt van MS Windows 
(of een ander programma voor terminal-emulatie):  
Opmerking: Zorg dat u beschikt over het specifieke modem en een 
geschikte modemkabel om het modem op de PC aan te sluiten. (Dit 
moet een standaard-modemkabel zijn, NIET een 'laplink"-kabel, "null-
modem"-kabel of een andere kabel voor gegevensoverdracht.)  
1) Start het programma "HyperTerminal":  

Windows XP: Ga naar het menu Start op het bureaublad, 
selecteer Programma's, Bureau-accessoires, Communicatie 
en HyperTerminal. 
(Of open het menu Start, selecteer Uitvoeren, type 
"hypertrm.exe" en klik op Ok).  

2) Wacht tot het scherm met het logo 
HyperTerminal sluit (indien van toepassing). 

3) Voer een geschikte in, bijvoorbeeld "Installatie 
paneelmodem", en selecteer een pictogram 
(voor het selectievenster van HyperTerminal). 
Klik vervolgens op [Ok]. 

4) Selecteer onderin het volgende scherm "Direct 
naar ComX" (de poort waarop u het modem 
aansluit). Klik vervolgens op [Ok]. 

5) In het volgende scherm selecteert u: 
Bits/ seconde: 
Databits: 
Pariteit: 
Stopbits: 
Datatransport: 

38400 
8 
Geen 
1 
Geen 

...en klik op [Ok]. 
6) Ga naar het menu Bestand, selecteer 

Eigenschappen en het tabblad Instellingen.  
7) Klik vervolgens op [ASCII Setup] en selecteer 

"Getypte tekens lokaal echoën". 
8) Klik vervolgens op [Ok] om de twee schermen te 

sluiten. 
9) Sluit het modem aan op de geselecteerde poort 

op de computer en voorzie het modem van 
stroom met de transformator. 

10) Type nu "at" (kleine letters, zonder 
aanhalingstekens) en druk op Enter. 
De letters "at" moeten verschijnen terwijl u deze 
typt. Na "Enter" moet de melding "OK" 
verschijnen. 
Als er niets op het scherm verschijnt, hebt u de waarde "Lokale 
tekens lokaal echoën" niet geselecteerd (zie hierboven), is het 
modem niet ingeschakeld of is het modem aangesloten op een 
andere seriële poort dan de geselecteerde poort. (Ga naar 
Bestand, Eigenschappen als u een andere poort wilt 
selecteren en wijzig de waarde voor "Verbinden via" onderin het 
scherm.) Als het modem niet reageert, kan de oorzaak ook een 
probleem met de kabel of een losse stekker zijn.  

11) (Ga pas verder als het modem reageert met 
"OK".) 

12) Voer nu de instellingen in die tot de modem 
behoren:    
USR Sportster56k:    AT&F&B1S0=1Y0&W0 
LASAT Safire 560™ Spraak modem :    
AT&F0S0=1&D0&Y0&W0&W1 
Tip:  In hoofdletters zoals getoond;   0 = zero)  

Controleer zorgvuldig of de tekens juist zijn 
ingetikt en druk daarna op Enter.  (Kijk of het 
modem met de melding "OK".) 

13) Schakel nu het modem uit  (dwz., schakel de 
stroom uit van het modem). 

14) Het modem is nu gereed voor gebruik met een 
systeempaneel. Verwijder de modemstekker uit 
de PC en sluit het programma HyperTerminal als 
u gereed bent. U sluit het programma 
HyperTerminal in het menu Bestand met de 
optie Afsluiten. (Selecteer Ja als wordt 
gevraagd of u de wijzigingen wilt opslaan.) 
Tip: Als u nog een modem moet instellen, kunt u de opgeslagen 
sessie openen en hoeft u niet de hele procedure te herhalen. 

Referentie: gebruikte modemcommando's 
USR Sportster56k 
Code Betekenis 
AT Modemcommando identificatie. 
&F Opnieuw instellen (nu) naar 

standaardprofiel 
&B1 Vaste seriële poortsnelheid 
S0=1 Auto-antwoord bij eerste beltoon. 
Y0 Gebruik ‘Profiel 0’ bij stroom 
&W0 Bewaart uw instellingen in profiel nul 
     
LASAT Safire 560™ Spraak modem 
Code Betekenis 
AT Modemcommando identificatie. 
&F0 Opnieuw instellen (nu) naar profile nul 
S0=1 Auto-antwoord bij eerste beltoon. 
&D0 DTR onderdrukken 
&Y0 Gebruik ‘Profiel 0’ bij stroom. 
&W0 Bewaart uw instellingen in profielnul. 
&W1 Bewaart uw instellingen in 

geheugenprofiel  1.  
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Paneel op modem aansluiten: RS-232 
Zie de onderstaande afbeelding voor het aansluiten van een systeem met één paneel op een modem. 
Opmerking: Externe modems die met systeempanelen worden gebruikt, moeten eerst worden geconfigureerd (zie "Een modem configureren ..." 
hierboven.   

1
4

3
2

5
1

4
3

2

Moederbord hoofdpaneel

A
B

14
A

B
15

grijs

groen

blauw

oranje

zwart

geel

bruin

rood

Tip: Verwijder spade-
aansluitingen zodat
invoegen in de
paneelconnector mogelijk
is

MODEM

CTS/RTS
Massa/Massa

RTS/CTS
DSR/DTR
DTR/DSR
TX/TX
RI/RI
CD/CD
RX/RX

RS232 aansluitset met 25-pinadapter en
8-pinconductorkabel (RJ45)

Niet gebruikt

 
8-pin telefoonkabel met VEREX onderdeelnummer: 166-4500 
Als het modem is aangesloten op het paneel, sluit u het modem met een standaard-telefoonstekker 
op de telefoonlijn aan. Opmerking: Voor modems is een directe/analoge telefoonlijn nodig. 
Tip: Deze configuratie ondersteunt automatisch inbellen voor de transmissie van alarm-/activiteitenmeldingen naar het Monitor ISM-systeem (naast 
bewaking door de centrale). 
Opmerking: Zie een vorige sectie voor meer informatie over het aansluiten van het paneel op een telefoonlijn via het ingebouwde modem Bell 103 
(300 baud). 
 
Panelen op modem aansluiten: RS-485 (multipaneel) 
De RS-485 adapter / kit maakt langere afstanden tussen het modem en een paneel mogelijk. 
Bovendien kunnen er meerdere panelen (tot 30) aan één modemaansluiting worden gekoppeld. 
Opmerking: Externe modems die met systeempanelen worden gebruikt, moeten eerst worden geconfigureerd (zie "Een modem configureren ..." 
hierboven.  

groen

zwart
wit

Kabelafscherming:
aansluiten op
massapunt van 1
paneel (bijv. eerste
of laatste)

1
4

3
2

5
1

4
3

2

CTS/RTS
RTS/CTS
DSR/DTR
DTR/DSR

RI/RI
CD/CD

TB
14

TB
15

1
3

2TB
16 0V

B
A

RS485

RX/RX

TX/TX

GND/GND

RS485 Communicatiekabel

Naar bijkomende
panelen (maximum 30)

0V B A

Opmerking: De A- en
B-aansluitingen hier
zijn omgedraaid, afh.
van pane(e)l(en)

P/N 120-3401 (24 AWG, 4-aderig, gewapend)

1
4

3
2

Huidige
geleverde
versie
RS485
omvormer
P/N 650-
9061

Opmerking: de
A- en B-
verbindingen
zijn
puntsgewijze.

Vorige
versie
RS485
omvormer
P/N 11-0343

 (+)12V

 (-)0V
 B
 A

A
B

+12V

Hoofdpaneel
moederbord

groen

zwart
wit

groen

zwart
wit

Massa
Massazwart

wit
groen

Verbind m.b.v. DB9-
DB25 en null-modem
kabel of equivalent

Verbind m.b.v. DB9-DB25 en null-modem kabel
of equivalent MODEM

Kabelafscherming (niet aarden op modem)

Extra energie kan nodig zijn bij het
verbinden van meerdere panelen. Verbind
de 12V gelijkstroom en parallelle neg0Vgnd
aan een aansluitblok van de converter.

  
Tip: Een RS485-aansluiting ondersteunt afstanden van minstens 300 m / 1000 ft. aan totale lengte. 
Als het modem is aangesloten op de panelen, sluit u het modem met een standaard-telefoonstekker op 
de telefoonlijn aan. Opmerking: Voor modems is een directe/analoge telefoonlijn nodig. 
Opmerking: Deze configuratie ondersteunt niet automatisch inbellen voor de transmissie van alarm-
/activiteitenmeldingen naar het Monitor ISM-systeem. (Er kan wel handmatig of volgens een schema verbinding met 
het paneel worden gemaakt en centrale bewaking wordt gewoon ondersteund.) 
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Module LCD-toetsenbord 
Met LCD-toetsenbordmodules kunnen bevoegde gebruikers het systeem lokaal benaderen. Gebruikers kunnen 
de systeemstatus controleren, de geplande sluitingstijd verschuiven (overwerk) of andere taken uitvoeren. 

BRAND

POLITIE

  AUX.

NOODTOETSEN
Beide toetsen
tegelijkertijd indrukken.

Plak
labels met
noodtypes
(geleverd)
of blanco
labels.

LAAT DEZE RUIMTE
NOOIT LEEG!

Indicatielampje
systeemprobleemIndicatie

zone
scherp
Constant =
Deelstand

Knipperen =
Volledig aan

Rood = Module-bus 12 V positief
"Groen = Module-bus data ""A"""
"Geel = Module-bus data ""B"""
Zwart = Module-bus negatief

Oranje = Bedrade ingang. Com aansluiten op zwart
Blauw = Bedrade uitgang. Com aansluiten op zwart

Aansluiting
toetsenbord

Bevestig de
borgschroef
nadat het
toetsenbord op
het chassis is
geplaatst.

Plak label met logo van
dealer (geleverd) in de
daarvoor bestemde
plaats.

Tijdens
programmeren
: spatie
invoeren of
tekens wissen
als cursor
eronder
knippert.

Apparaat van
voeding voorzien
(bijv. bewegingsdetector)
van rood (+) en zwart (-)
OPM: Bus-voeding, pas op
voor overbelasting!

Piezo-zoemer
één volume, niet
instelbaar

Aanbevolen montagehoogte:
1,5 meter van vloer tot onderzijde
van toetsenbord.

Bevestig chassis van toetsenbord altijd met 4 schroeven.

WAARSCHUWING: Het chassis
van nieuwere toetsenborden is
niet gelijk, montagegaten zitten
niet op dezelfde plaats.

Er is geen indicatielampje voor bus-
communicatie dat aangeeft of LCD
actief is

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

X
Escape-toets

Functietoets

Bladertoetsen pijl links - rechts

Toetsen pijl omlaag
' - # ABC DEF

GHI JKL MNO

PRS TUV WXY

Z_Q

f
""_
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Toegangsmodule voor twee deuren / vier lezers 

Aansluiting
deurvergre
ndeling

AB1

Deur 2
(1 of 2 lezers)

Module-bus
(data en voeding)

1 2 1 2 3
AB8 AB10

1 2 3
AB9

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2
AB11

GND RTMP BUZ 5/12 GRN
RED/
RXD GNDDCNTRTEGNDAUXNO2COM2 R1D1 R1D0 R2D1NC2COM1NO1 R2D0

1234
AB1

0V B A +12V

(-
)

0V
- Z

W
A

R
T

D
AT

A
B

-G
E

E
L

D
AT

A
A

-G
R

O
EN

E

(+
)1

2V
- R

O
D

E

Van vorig apparaat (en
naar volgend apparaat)

(+)12V - RODE

DATA A - GROENE

DATA B - GEEL

MASSA 0V - ZWART
Voor service-
toetsenbord

Deurcontroller
Module

+5V

+5V

+12V

+12V

R2D0

2

NO1GND
RED/
RXD

1 6 5 4 3

LEZER

AB2

R1D0R2D1 GND R1D1

2342 1
AB3

GRN 5/12 RTMPBUZ

3 2 11

INGANG

AB4

RTEDCNT GND AUX

3 2 1 2 1
AB5

NC2COM2NO2 COM1
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R
2

D
AT

A
0

/K
lo

k
(W

ie
ga

nd
/M

ag
ne

ts
tr

ip
)

N
/O

N
/C

(n
or

m
al

ly
op

en
)

R
2

D
AT

A
1

/D
at

a

R
1

D
AT

A
1

/D
at

a

R
1

D
AT

A
0

/

R
O

D
E

LE
D

G
R

O
EN

E
LE

D

(+
)5

/1
2V

D
C

Zo
em

er
 u

it 
(-)

Le
ze

r t
am

pe
r

D
eu

rc
on

ta
ct

 in
ga

ng

R
eq

ue
st

-to
-E

xi
t(
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A
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. R
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Ontgrendel
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(-
)0

V
S

ig
na

al
 M

as
sa

D
Bedrading lezer:
Voor de tweede lezer van
elke deur (indien van
toepassing), worden de
aansluitingen op de lezer
gedeeld, behalve voor
Data 0 en Data 1. Deze
zijn apart voor elke lezer.

(
.

.)
W

ie
g

M
ag

Aansluiten van Arming Station
lezersDe bekabeling van arming
station lezers verschilt van
normale G-Prox lezers (incl. LED
aansluitingen). Voor meer details
zie de installatie instructies van de
lezer.

Voeding via eigen
voedingseenheid. Sluit de +12 volt
Module Bus draad niet aan, maar
lus door naar de volgende module.

(-
)(

+)
(-

)(
+)

Referentie deuren in systeem
Deur 1
Deur 2

De aansluiting voor de
deurvergrendeling is voorbedraad
naar het kleine klemmenblok rechts
in de kast (TB1).
Andere aansluitingen (Module-bus,
lezerkabels enz.) gaan direct naar
de kaart van de deurcontroller.

Algemene bedrading

De standaardbedrading is fail-
secure (gevoed = ontgrendeld).
Voor kleefmagneten en andere fail-
safe deursloten (gevoed =
vergrendeld) breng NO-draad naar
NC-klem voor ontgrendelrelais.

Kleefmagneet en ander
fail-safe deursloten

Zorg dat elke kast is aangesloten op
een goedgekeurd massapunt met
ten minste een 18 AWG kabel.
Sluit niets anders aan op het
massapunt.
Verbind de Module bus-
kabelbewapeningen binnen elke kast.

Aarden

Spoel
deurslot

++
Installeer diode of MOV bij het slot (DC
aanslag of kleefmagneet zonder spoelen:
gebruik diode, of anders installeer 27 V MOV)

Details
deurvergrendeling

Sla deze stap niet over!

Voor kabelspecificaties en nadere
informatie zie de installatie-
instructies voor de V2 deurcontroller
(PN 22-0353) en de
installatiehandleiding voor uw
systeem.

Voor meer informatie

AC- IN
(16V , 37 VA)

(+) (-)(+) (-)

DC - OUT BAT

Voedingseenheid

120-8520

Deur 1
(1 of 2 lezers)

(Sluit de bewapening uitsluitend
aan op het massapunt van het
paneel)
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KAARTLEZER
SPANNING 1

 Relais
AUX Ontgrendel

relais

N
/O

N
/C

(n
or

m
al

ly
op

en
)

R
O

D
E

LE
D

G
R

O
E

N
E

LE
D

(+
)5

/1
2V

D
C

Zo
em

er
 u

it 
(-

)

Le
ze

r t
am

pe
r

D
eu

rc
on

ta
ct

 in
ga

ng

R
eq

ue
st

-to
-E

xi
t(

R
TE

)

A
ux

. I
ng

an
g

Au
x.

 R
el

ai
s

Ontgrendel
relais

G
em

ee
ns

ch
   

G
ed

ee
ld

G
em

ee
ns

ch
   

G
ed

ee
ld

G
em

ee
ns

ch

R
2

D
AT

A
1

/D
at

a

R
2

D
AT

A
0

/K
lo

k

(-
)0

V
S

ig
na

al
 M

as
sa

R
1

D
AT

A
0

/ K
lo

k

R
1

D
AT

A
1

/D
at

a
(

.
.)

W
ie

g
M

ag

(
.

.)
W

ie
g

M
ag

Deur 2
grendel

Deur 1
grendel

AB =
aansluit
blok

Module-bus

M
od

ul
e-

bu
s

1
2

3
4

AB6

+12V
0V

B
A

SPECIALE
NOOT
In het geval
dat het gaat
om de
vervanging
van een Rev.
A printplaat,
dient
dit gaatje
geïsoleerd te
worden d.m.v.
een fiber
ringetje aan
weerskanten
van het bord.
Dit is niet
nodig indien
het gaat om
de huidige
Rev. D
printplaat of
hoger.
(Rev. C & D
printplaten
bestaan niet.)
De Revisie
letter kan
worden
opgezocht op
de achterkant
van het bord.

Processor OK LED
(normaal = langzaam
knipperen)

2 Deurcontroller classificaties
Input:  12VDC, 840mA
Output: 12V gelijkstroom, 40mA (Aux. Energie)
12V gelijkstroom, 500mA of 5V gelijkstroom, 240mA
(Lezer energie)

Voor gebruik bij modellen
met 2 deuren controller:
950-9016, 950-9209.
Zie verder instructies voor
installatie van twee deuren
controller: 22-0353

N/C
Com
N/O

1
2

3X

OPMERKING: Europese kasten kunnen een
transformator bevatten van 230V tot 16V.

Voor UL-installaties
Het systeem wordt niet in de foutbestendige
modus geïnstalleerd, tenzij toegestaan door
de lokale overheid met rechtsbevoegdheid
en mag niet interfereren met de operatie
van de paniek hardware.

  
Opmerking: Elke jumper is voor beide lezers van de specifieke deur. 
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Uitbreidingskasten voor meerdere deuren 
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Referentie bedrading circuittype ingangspunten 
Circuittypes voor ingangspunten 
Ingangspunten zijn de bewaakte aansluitingen aan de hand waarvan het systeem activiteiten volgt zoals 
inbraak, beweging, brand. Het hoofdpaneel beschikt over 8 ingangspunten en elk LCD-toetsenbord beschikt 
over een ingangspunt. Er zijn uitbreidingsmodules leverbaar waarmee blokken ingangspunten (en uitgangen) 
aan het systeem kunnen worden toegevoegd. Deze kunnen ofwel met bedrading of draadloos (RF) worden 
aangesloten al naargelang het type van uitbreidingsmodule. 
Ingangspunten worden bewaakt op ‘Normale’ en ‘Alarm’ condities. De meeste kunnen (afhankelijk van het 
circuittype) ook worden bewaakt op kortsluiting of beschadiging van de bedrading. De volgende vier circuittypes 
worden ondersteund: 
• rust (NC), geen weerstand aan het einde van de lijn (EOL) 
• rust (NC), weerstand aan het einde van de lijn (EOL) 
• arbeid (NO), weerstand aan het einde van de lijn 
• Form C (2-aderig) met één lijneinde 
• Form C (2-aderig) met twee weerstanden 
Zie voor meer informatie over het vastleggen van het circuittype dat aan elk ingangspunt is toegewezen en over 
de definitie van de bewaking van de sensor door het systeem (d.w.z. het puntsoort) P001 – P128 
(Ingangspunten …)”. 

Overzicht van de bedrading voor ingangspunten: 
Voor ingangscircuits waarvoor EOL-weerstand(en) (supervisie) vereist zijn, moeten de weerstanden direct bij de 
gebruikte sensorklemmen worden gemonteerd (gedeeld (COM), arbeid (NO) of rust (NC). Voor "Form C—twee 
2.2k" zijn de volgende weerstanden vereist: COM naar NO, en NC naar NO, en moet de bedrading zijn 
aangesloten op NO en NC. Opmerking: Normaal betekent dat de sensor 'OK' is (bijv. deur gesloten). 
Opmerking: NO en NC kunnen tevens verwijzen naar een 'form-C'-circuit waarin de NO of NC en COM-
aansluiting worden gebruikt. 

NC met 2.2 K EOL-weerstand (commercieel inbraak - voor één apparaat) 
Eén apparaat

NO NCCOM

1 2 3

C
O
M

I

g

Alarmcontrole

Z
W
A
R
T

KABEL2.2 K

C

NO

NC

g
a
n

n

G
E
E
L

Alarmcategorie:
Bewaking circuittype 1 

Inbraak 01

I

g

g
a
n

n

2

Z
W
A
R
T

G
E
E
L

(alleen)

 
Opmerkingen: 
• WAARSCHUWING: Dit circuit type voorziet in minimale supervisie. 
• De EOL-weerstand moet altijd bij het apparaat worden geplaatst, NIET op de alarmingang. 
• Als het contact open is, neemt de alarmcontrole de 2.2K ohm weerstand waar, wat gelijk staat aan Alarm. 
• Als de bedrading van de lus onderbroken is (geen weerstand), geeft het systeem een sabotageconditie aan. 
• Dit circuittype kan niet worden gebruikt in een systeem met meerdere apparaten. 
• Elk apparaat op deze alarmlus moet op niet meer dan 1 alarmingang worden aangesloten. 
Gebruik voorbeeld:  kan toegepast op een alarmcontact van een apparaat dat gewoonlijk altijd gesloten is (bijv. een 
vibratie detector). De 2.2K weerstand wordt niet gebruikt. Als het apparaat wordt geschakeld naar een staat waarin de 
bewaking is uitgeschakeld (onscherp), en het contact opent zich, wordt een sabotage conditie uitgezonden omdat er 
geen weerstand bestaat. Als het aparaat wordt geschakeld naar een staat waarin de bewaking is ingeschakeld 
(scherp), wordt een alarm conditie uitgezonden omdat er geen weerstand bestaat. 
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Bedrading: NC (woonomgeving, commercieel inbraak) 

NO NCCOM

1 2 3

Meerdere apparaten

NO NCCOM NO NCCOM

C
NO

NC NC

NO
C

Suggesties
toepassingsnummers

Knooppunt

GEEL

ZWART

Eén apparaat

C
O
M

I

g

Alarmcontrole

Z
W
A
R
T

g
a
n

n

G
E
E
L

Alarmcategorie:
Bewaking circuittype 0 

Inbraak 0

1

I

g

g
a
n

n

2

Z
W
A
R
T

G
E
E
L

G
E
E
L

G
E
E
L

G
E
E
L

Z
W
A
R
T

Z
W
A
R
T

Z
W
A
R
T

Niveau
Aan, Deelstand

(Route in) Aan
(Omtrek) Aan, Deelstand

2
3
4 (Beweging

binnen) Aan
(FAP-punt) Aan

6 (Waarschuwing dag) 24 hr inbraak
7 (24 hr inbraak) 24 hr inbraak

 

Opmerking: Sluit voor een doeltreffende signalering niet meer dan één apparaat aan op één alarmingang!  
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Form “C” enkele weerstand EOL (commercieel inbraak, brand, overval, supervisie)  

 

Opmerkingen: 
• Sluit voor een doeltreffende signalering niet meer dan één apparaat aan op één alarmingang! 
• Een kortsluiting op dit circuittype staat gelijk aan Alarm. 
• Onderbreking van de bedrading staat gelijk aan sabotage. 
• Schakel de gedeelde schakeling van de terugvoerleiding niet om. Dit heeft ook een sabotageconditie tot gevolg.  
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NO met EOL (commercieel inbraak, brand, overval, supervisie)  

 

Opmerkingen: 
• Sluit voor een doeltreffende signalering niet meer dan één apparaat aan op één alarmingang! 
• Een kortsluiting op dit circuittype staat gelijk aan Alarm. 
• Onderbreking van de bedrading staat gelijk aan sabotage. 
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Form “C” dubbele weerstand EOL (maximum veiligheid. - voor 1 apparaat) 

NO NCCOM

1 2 3

KABEL2.2 K

2.2 K

ZWART

GEEL

C

NO

NC

Suggesties
toepassingsnummers Niveau

Aan, Deelstand
(Route in) Aan
(Omtrek) Aan, Deelstand

2
3
4 (Beweging

binnen) Aan
(FAP-punt) Aan

6 (Waarschuwing dag) 24 hr inbraak
7 (24 hr inbraak) 24 hr inbraak

Eén apparaat

C
O
M

I

g

Hoofdcontrole

Z
W
A
R
T

g
a
n

n

G
E
E
L

Alarmcategorie:
Bewaking circuittype 3 

Inbraak 0
1

I

g

g
a
n

n

2

Eén apparaat (alleen)

 

Opmerkingen: 
• Dit circuittype heeft 2 EOL-weerstanden, elk van 2,2K ohm. 
• Als de alarmingang normaal is, worden beide weerstanden gecontroleerd (totale weerstand: 1.1K ohm). 
• Als de alarmingang open is (niet veilig), neemt de controle 2,2K ohm weerstand waar. 
• Er kan slechts 1 apparaat worden aangesloten op deze alarmlus.   
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Referentie uitgangen 
Algemene informatie 
Uitgangen zijn programmeerbare elektronische 
‘schakelaars’ die voor alarmsirenes kunnen worden 
gebruikt en apparaten kunnen in- en uitschakelen. 
Het systeem ondersteunt in totaal 124 uitgangen, 
plus vier “pseudo-uitgangen” (005-008) die 
uitsluitend voor de semafoonfunctie kunnen worden 
gebruikt.  Elke deurcontroller-module beschikt over 
enkele lokale/eigen uitgangen. 

Er zijn vier uitgangen beschikbaar op het 
moederbord en een op elk LCD-toetsenbord. 
Aanvullende uitgangen worden ondersteund door 
uitbreidingsmodules toe te voegen. Uitgangen 
kunnen zo worden geconfigureerd dat ze worden 
geactiveerd bij de transitie van een ingangspunt, 
een systeemstatus, wijziging van scherpstelniveau, 
zonestatus of activering van een functietoets. Zie 
voor meer informatie over het definiëren van een 
uitgang voor de gewenste werking "B001 – B128 
(Programmeerbare uitgangen)". 

Wist u dat: Alle uitgangen zijn programmeerbare NPN “open 
collector”-uitgangen met een stroombegrenzing voor de activering 
van een spanningsgestuurd relais, sireneschakeling of X-10 
inbraak-alarmmodule en andere toepassingen.  

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen over de sirene-uitgang: 
• De sirene-uitgang (op het hoofdpaneel) kan tot 4 

externe sireneschakelingen of een 2-aderige Bell 
aansturen. 

• Er zijn twee methodes voor de aansturing van 
sirenes. Een methode is een spanningsgestuurde 
uitgang (stroombegrenzing van 10mA) die een 
elektronische sirene of een sireneschakeling 
activeert. De voeding voor de sirene wordt 
geleverd door OV en sirene 12Volt (1.8 amp 
zekering). 

• Bij de andere methode wordt de sirene 
aangesloten op de sireneklem met 1.8 amp 
stroombegrenzing. 

• Het sirenesignaal is constant bij inbraakalarm en 
onderbroken bij brandalarm.  

Max. Belasting:  Zonder  extra voeding mag het totaal van de 
sirene en alle andere belastingen niet meer dan 1.8 amps 
bedragen  Zie voor meer informatie in "Bijzonderheden voor de 
voeding" en "Grenswaarden voeding", in een voorgaande sectie. 

Rookdetector resetten: 
U kunt programmeren dat een uitgang kort uit- en 
ingeschakeld wordt als een rookdetector of een 
vergrendelde LED van een sensor (shockdetector) 
moet worden gereset. Voor meer details, raadpleeg 
de programmeerbare uitgangscode 
referentietabellen onder “B001 – B128”. 
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Systeemcapaciteit 

Softwarelicentie en activeringssleutel 
De capaciteit van een systeem en welke typen 
uitbreidings-/toepassingsmodules worden 
ondersteund, is afhankelijk van de softwareversie 
en de licentie. Hiervoor is de 'activeringssleutel" op 
de parallelle poort van de server (of) PC vereist. 
OPMERKING: voor versie 3.3.3 en hoger, wordt in 
plaats daarvan een USB-activatiesleutel 
geïnstalleerd op de USB-poort van de computer.  
Software Demonstratiemodus:  Als de activeringssleutel niet is 
geïnstalleerd op de parallelle poort van de PC (server PC indien 
klant-server), dan zijn deze functies niet beschikbaar: 
+ Paneel-naar-PC communicaties (plus alle functies ermee 

verbonden); 
+ Klant-server operatie. 
Ook systeemcapaciteiten zullen beperkt blijven tot: 1 rekening, 10 
systeempanelen, Kenmerkenseten van 1 tot 5 (zie verder de table 
hierna voor de capaciteiten verbonden met ieder Kenmerkenset). 

Voor enkele van de ondergenoemde capaciteiten 
moet het geheugen van systeempanelen worden 
uitgebreid. Opmerking: Voor deur-
/toegangscontrole met de versie "Enterprise" zijn 
compatibele deurcontrollers nodig. Het upgraden 
van een systeem kan bestaan uit een combinatie 
van een nieuwe versie van de software, vervangen 
van hardware en/of vervangen of upgraden van de 
'activeringssleutel'. 

Softwareversies en basiscapaciteiten 
Versie Enterprise: 
• Meerdere accounts, met meerdere panelen; 

(meer panelen maken meer zones / sensors,  
 deuren, uitgangen enz. mogelijk) 

• Volledige client/server-ondersteuning; 
• Volledige appartementondersteuning  

(tot 60 eenheden per paneel); 
• 32 deuren per paneel (1 of 2 lezers per deur); 
• Tot 32 liftcabines met gecontroleerde toegang per 

paneel (gedeeld met de deurcapaciteit--max. 32 in totaal); 
• 124 unieke etages (in een enkel gebouw of meerdere 

gebouwen); 
• Tot 1.000 bevoegdheidsprofielen voor gebruikers; 
• Tot 64.000 gebruikers / kaarthouders. 

Als de capaciteit van een systeem groter is dan die van de versie 
"Prime" is lokale configuratie via LCD-toetsenbord NIET 
toegestaan. 

 

Versie Prime: 
• Een account, met een systeempaneel; 
• Systeem met 1 PC  

(geen client/server-ondersteuning); 
• Geen appartement- of liftondersteuning; 
• Capaciteit 16 deuren (1 of 2 lezers per deur); 
• 100 bevoegdheidsprofielen voor gebruikers; 
• 1.000 gebruikers / kaarthouders.  
De voorgaande lijsten tonen alleen de items die verschillen 
tussen de twee versies. Zie voor meer informatie de rest van deze 
sectie. 
Geconverteerde TDC/PDC deurcontrollers:  Tot 10 per paneel 
(gecombineerd totaal).   
Ondersteuning voor appartement-toetsenborden en/of 
liftcontrollers vereisen een instelling van 5 of hoger van het 
“geheugen-model” van het paneel.  Met deze instelling wordt alle 
systeemconfiguratie alleen ondersteund via de MONITOR ISM 
Director software.  

Algemene systeemcapaciteiten 
Client/server-systeem: Afhankelijk van de 
softwareversie en de licentie. Deze worden beheerd 
door de 'activeringssleutel" op de parallelle poort 
van de server. 
Aantal client werkstations en/of paneel-
verbinding-poorten: Deze items zijn alleen beperkt 
door de licentie, maar afhankelijk van de capaciteit 
van het netwerk en de omvang en het gebruik van 
het systeem. 
(Er kunnen nu licenties worden verleend tot voor 3 
paneelverbinding-poorten.) 
Operators: Niet beperkt (alleen afhankelijk van 
opslagcapaciteit). 
Activiteiten- en communicatieberichten: De 
laatste 240.000 gebeurtenis-/alarmberichten en 
logbestanden met 50.000 
communicatielogberichten.  
Opmerking: Als de grens van deze capaciteiten is bereikt, wordt 
de oudste 10% van de berichten automatisch verwijderd. Om te 
voorkomen dat het genereren van een rapport te veel tijd in 
beslag neemt, is de omvang beperkt tot 5.000 
activiteitenberichten. 

Opgeslagen rapporten: Niet beperkt (alleen 
afhankelijk van opslagcapaciteit). 

Accountcapaciteiten 
Panelen en aansluitingen: Aantal panelen per 
account wordt alleen beperkt door de licentie, maar is 
afhankelijk van de prestatie van de PC en het netwerk. 
Tot 30 panelen kunnen één aansluiting op een PC of 
extern modem delen. Het aantal verbindingen van PC

Bijlagen (referentie-onderwerpen) 
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naar panel (of PC naar modem) is beperkt per licentie, 
poort/modem beschikbaarheid en PC prestatie. 

Opmerkingen / uitzonderingen:  
• De versie "Prime" van Monitor ISM Director (Kenmerkenset 1, 

2, 3 en 4) is beperkt tot 1 paneel per account.  
• Voor automatisch ingebelde berichten naar het Monitor ISM 

Director systeem kunnen aansluitingen niet worden gedeeld 
(voor elk remote paneel is een modem vereist).  

• Beheer op afstand met het in het paneel ingebouwde modem 
Bell 103 (300 baud) is uitsluitend mogelijk voor Kenmerkenset 
1 – 3 (een paneel / tot 300 gebruikers per account). 

Gebruikers en bevoegdheden: Zie verder in de 
volgende tabel: “Voor ieder hoofdpaneel (volgens de 
software licentie en ‘Feature Set’)”  
   (  )

Kaart No./ID vs. Firmware:  Beginnende met de V3.2 paneel 
firmware, kunnen kaartnummers tot 9 tekens (vroeger 7) hebben. Dit 
vereist dan ook gebruik van de V1.5 deur-/liftcontroller firmware. 
Bevoegdheden: Gelijk aan de capaciteit per paneel 
(zie volgende tabel). 
Schema's: 50 (met ondersteuning voor 3 
vakantiesoorten); 
Vakanties: 30 (plus de datums waarop wordt 
gewisseld tussen zomertijd en standaardtijd). 
Etages:  124 (in een enkel gebouw of het 
gecombineerde totaal voor meerdere gebouwen). 
Bewakingsronden: Niet beperkt (alleen afhankelijk 
van opslagcapaciteit). 

   
Software versies en basiscapaciteiten 

Licentie => PRIME ENTERPRISE ENTERPRISE ELITE 
Gebruikers 1,000 10,000 64000 
Deuren 16 1920 1920 
Grafische 
gebruikersinterface 

1 8 8 

Communicatie clients 1 3 3 
Paneel 1 60 60 
Accounts 1 10 100 
Visual Director    
Fotobadge  Optioneel  
Client/Server opstelling    
Database beelden en 
SQL server 
ondersteuning 

   

ERM-capaciteit   “Geavanceerde features 
optie” 

Opmerkingen en uitzonderingen:  • Client/server operatie laat ook multi-server aanmelding toe;   • Panelen toevoegen laat meer zones, sensoren, 
deuren, enz. toe.;   • Elevator (lift) capaciteit wordt gedeeld met de deurcapaciteit--max. 32 in totaal (per paneel);   • Verdiepingscapaciteit is 
dezelfde per panel of account (124) en kan voor één gebouw zijn, of gedeeld over meerdere gebouwen;   • Suitecapaciteit is per paneel en wordt 
herleid met 5 voor ieder (ander type van) hardware module die aanwezig is. 
Omgevormde TDC/PDC deurcontrollers:  Tot 10 per panel (gecombineerd totaal).  De bovenstaande lijst toont alleen de items die verschillen 
tussen de systeemversies.  De volgende secties beschrijven de algemene maximum systeemcapaciteiten.  * Ondersteuning van toetsenborden 
voor suitebeveiliging vereist een "Feature-Set" selectie van 5 of hoger.  Om deze waarde in te stellen, raadpleegt u de "Volledige account 
paneelinstellingen". 

Voor elk hoofdpaneel (Volgens software licentie en “Kenmerkenset”. Vroeger Geheugenmodel 
genoemd) 

Kenmerk
e-nset 

(S002:0) 

Vereiste 
uitbreiding 

RAM 

Bevoegds-
heidsniv. 

Historie 
(logs) 

Gebr. Gebr.namen op 
toetsenborden 

Aanmelden Toegestaan 
aantal 

panelen 

Deuren 
per 

paneel 

LCD-
configu

ratie 

Systeem versie 

1 * Geen 30 1024 20 Ja Uitsluitend PIN 1 16 Ja Eerst 
2 * Geen 30 1024 100 Ja 2 tekens ID + PIN 1 16 Ja Eerst 
3 * Geen 30 1024 300 Ja 3 tekens ID + PIN 1 16 Ja Eerst 
4 * Geen 100 2048 1000 Ja 3 tekens ID + PIN 1 16 Ja Eerst 
5 † Geen 100 2048 1000 Ja 3 tekens ID + PIN Meerdere 32 Nee Onderneming 
6 † Geen 100 2048 2000 Ja 4 tekens ID + PIN Meerdere 32 Nee Onderneming 
7 † Geen 100 1024 4000 Nee 4 tekens ID + PIN Meerdere 32 Nee Onderneming 
8 † 512 KByte 500 8192 10000 Ja 4 tekens ID + PIN Meerdere 32 Nee Onderneming 
9 † 512 KByte 500 8192 10000 Nee 4 tekens ID + PIN Meerdere 32 Nee Onderneming 

10 † ‡ 1 MByte 500 8192 20000 Ja 5 tekens ID + PIN Meerdere 32 Nee Onderneming Élite 
11 † ‡ 1 MByte 1000 16384 20000 Nee 5 tekens ID + PIN Meerdere 32 Nee Onderneming Élite 
12 † ‡ 1 MByte 1000 16384 20000 Ja 5 tekens ID + PIN Meerdere 32 Nee Onderneming Élite 
13 † ‡ 2 MByte 1000 65536 64000 Nee 5 tekens ID + PIN Meerdere 32 Nee Onderneming Élite 
14 † ‡ 2 MByte 1000 32768 64000 Ja 5 tekens ID + PIN Meerdere 32 Nee Onderneming Élite 
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† Welke 'kenmerkenset' worden ondersteund is afhankelijk 

van de 'activeringssleutel' op de (server) PC. 
Kenmerkenseten hoger dan 4 worden uitsluitend 
ondersteund door de versie "Enterprise" van Monitor ISM 
Director. 

‡ De ondersteuning voor Kenmerkenset 10 tot en met 14 
(en de bijbehorende capaciteiten) wordt voortdurend 
verder ontwikkeld. 

* Lokale gebruikersadmin. (via toetsenbord) wordt in alle 
systemen ondersteund. De lokale configuratie van 
systemen wordt uitsluitend ondersteund in systemen met 
één systeem die zijn ingesteld op "Kenmerkenset" 1, 2, 3 
of 4. Uitzondering: Modules die afzonderlijk moeten 
worden ingesteld (HF en Printer Modules), kunnen in alle 
systemen lokaal worden via het toetsenbord worden 
geprogrammeerd. 
 Opmerking: Als het Monitor ISM Director-systeem 
met het ingebouwde modem Bell 103 op een paneel 
wordt aangesloten, is een Kenmerkenset hoger dan 
3 (max. 300 gebruikers) niet toegestaan. 

Zie voor meer informatie over de instelling van het 
"Kenmerkenset" S002:00 in dit document, of "Paneel 
instellingen per account" in de online Help of de 
gebruikershandleiding. 

Capaciteit per paneel (niet gebaseerd op 
'kenmerkenset') 
Uitbreidings-/toepassingsmodules: 24 systeem 
LCD-toetsenborden en/of andere modules, of  
60 appartement LED's/toetsenborden (zie 
uitzonderingen). 
Uitzonderingen: Appartement LED-toetsenborden kunnen zo 
nodig worden gecombineerd met andere modules (de 
appartementcapaciteit wordt voor elk systeem-LCD-toetsenbord 
en elke andere uitbreidings-/toepassingsmodule die/dat wordt 
toegevoegd, met 5 verlaagd. (Een volledig Enterprise-systeem 
met 2 systeemtoetsenborden, 3 deurcontrollers en 1 
uitbreidingsmodule zou nog 30 appartementeenheden 
ondersteunen). Opmerking: Appartementeenheden worden 
uitsluitend ondersteund door de versie "Enterprise" van Monitor 
ISM Director. 

Geconverteerde TDC/PDC Deurcontrollers:  Tot 10 per paneel 
(gecombineerd totaal). 

 
Zones: 16 bewaakte zones per paneel; 
Deuren: De versie "Enterprise" van de software 
ondersteunt 32 deuren per paneel. 
De versie "Prime" van de software ondersteunt 1 
paneel met 16 deuren. 

Liften:  De versie “Enterprise" van de software 
ondersteunt 32 elevator (lift) cabines. 
Uitzondering:  Dit wordt gedeeld met de deurcapaciteit (max. 32 als 
gecombineerd totaal). 
Etages:  De versie "Enterprise" van de software 
ondersteunt 124 unieke etages met 
toegangscontrole  (Deze kunnen zich in een enkel gebouw 
bevinden of het gecombineerde totaal in meerdere gebouwen.) 
Bewaakte sensors (ingangspunten): 128 per 
paneel (waarvan 8 fysiek op het hoofdpaneel zelf). 

Programmeerbare uitgangen: 124 per paneel 
(plus 4 interne uitgangen voor de semafoonfunctie). 

Schema's: 50 (met ondersteuning voor 3 
vakantiesoorten); 

Vakanties: 30 (plus de datums waarop wordt 
gewisseld tussen zomertijd en standaardtijd). 
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Capaciteiten en functies van uitbreidingsmodules 
Ingangen en uitgangen 
 LCD 

t-bord 
Appt 

t-bord 
Brand
mod. 

MAP 
akd 

RF 
module 

Deur 
ctrlr 

I/O 
uitbreiding 

Lift-ctrlr 

Ingangen 1 8 / 2 8 kl. 
A/B 

4 32 8 8 
16 

0 

Uitgangen 1 2 / 1 2 (8) 16 - 4 2 (10) 
8 (16) 

0 

Ingangen en uitgangen voor appartement LED-toetsenborden en deurcontrollers voorzien in locale-/particuliere 
functies die worden geconfigureerd tezamen met andere instellingen voor het specifieke apparaat (bijv. NIET via 
de Pxxx of Bxxx schermen). 

Supervision 
 LCD 

t-bord 
Appt 

t-bord 
Brand
mod. 

MAP 
akd 

RF 
module 

Deur 
ctrlr 

I/O 
uitbreiding 

Lift-ctrlr 

Rust (NC) • • - • • • • • 
Arbeid (NO) met EOL • • - • • • • • 
Rust (NC) met EOL • - - • • • • • 
Form C met EOL • • - • • • • • 
Twee EOL • - - • • • • • 
Klasse A (4-aderige lus) - - • - - - - - 
Klasse B (2-aderige lus) - - • - - - - - 
Sabotage • • • • • • • • 

 
Readers / Doors 
 LCD 

t-bord 
Appt 

t-bord 
Brand
mod. 

MAP 
akd 

RF 
module 

Deur 
ctrlr 

I/O 
uitbreiding 

Lift-ctrlr 

Deuren nvt - nvt nvt nvt 2 
4 
8 

nvt 2 
(liftcabines) 

Lezers 
(In/Uit) 

nvt - nvt nvt nvt 4 
8 

16 

nvt 1 
(in de 

cabine) 
Functies lezer         
• Sabotage lezer nvt - nvt - - • - • 
• 5/12 VDC selectie nvt - nvt - - • - • 
Ondersteuning lezer         
• Wiegand nvt - nvt nvt nvt • nvt • 
• Magn.strip nvt - nvt nvt nvt • nvt • 
• Proximity nvt - nvt nvt nvt • nvt • 
• Scherpst.station nvt - nvt nvt nvt • nvt - 
Relais deurontgrendeling - - - - - • - • 
Aux. relais - - - - - • - • 
POD/Module heartbeat - - - - - • - • 
POD/Module comm. - - - - - • - • 
POD/Module lage spanning - - - - - • - • 

 
Standards 
 LCD 

t-bord 
Appt 

t-bord 
Brand
mod. 

MAP 
akd 

RF 
module 

Deur 
ctrlr 

I/O 
uitbreiding 

Lift-ctrlr 

ULC • - - • • - • - 
UL • - - • - • • - 
CE • - - - - • • - 
DOC (ICAN) • • • • • • • - 
FCC • • • • • • • - 
Hoofdpanelen:  De hoofdpanelen beantwoorden aan al de standards hierboven. 
Opmerking:  UL commerciële beveiliging tegen inbraak zal een hoofdkast vereisen bestand tegen aanvallen. 
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Technische 
Statusschermen 
Als iemand van de service dienst zich aanmeldt bij 
een LCD-toetsenbord (bijv. met service PIN) dan 
komen enkele bijkomende “status” schermen 
beschikbaar. Daarbij horen ”Comms" (module 
communicaties), en "Licns" (capaciteiten mogelijk 
gemaakt via software licenties).  Zie voor meer 
informatie hierna. 
Toegang tot de statusschermen:  
1) Aanmelden met het 

service gebruiker ID 
nummer en/of PIN zoals  
aangegeven in de 
display. 

2) Druk een keer op ► (het 
scherm zal verschijnen 
met "Bekijken Status?").  Daarna, selecteer Ja (of  
"Status", indien vertoond). 

3) Druk op ► tot de door u 
gewenste status topic 
verschijnt (bijv., "Comms" 
of "Licns").  Druk daarna op de gepaste toets om 
uw gewenste topic te selecteren. 

Zie voor meer informatie over ieder van deze statusschermen in 
de secties die volgen. 

iSNAPP (Module bus-communicatie 
status) 
De schermen met de status 
van communicaties leveren 
een aanduiding van de communicatiestabiliteit 
gebaseerd op een aantal 'opnieuw' en 'storingen' 
voor iedere module (sedert de laatste keer de  
'teller' werd heringesteld).  
P of C:  Geeft aan dat u de communicatiestatus voor 
appartement LED-toetsenborden bekijkt (C), of andere 
modules/PODs in het systeem (P).  Druk op de toets 
onder P of C om te schakelen tussen de twee.  
xx, y: Deze nummers vertegenwoordigen het 
modulenummer (1-24) of het toetsenbord nummer van 
het appartement (1-60), plus de module bus 
verbinding (poort) waarmee het apparaat is verbonden 
(1 of 2).  
?:  Dit geeft meer details over 
de module, inclusief:  Het 
modulenummer, het module 
(POD) type, de seriële nummer, een numerieke 
module-type identificatie (T) en de firmware revisie van 
het apparaat (V).  
◄ ►:  Gebruik deze toetsen om de volgende of vorige 
module te selecteren.  Tip:  Een scherm "totalen" 
verschijnt bij de aanvange en/of het einde van de 
modulelijst.  

F:  Het aantal communicatiestoringen voor de 
vertoonde module (sedert de ‘teller' werd 
heringesteld). 
R:  Het aantal keren dat 'opnieuw' communicatie werd 
gepoogd voor de vertoonde module (sedert de ‘teller’ 
werd heringesteld). 
HMS:  Dit vertoont de 
tijdsduur voor de waarden 
"opnieuw" en "storingen".  Dit 
wordt getoond in maanden, dagen, uren, minuten en 
seconden (tot een maximum van 3 maanden). 
Reset:  Dit zet de teller terug op "0/00  00:00:00". 
InitPod:  Dit wist en herstart het geheugen van de 
specifieke module (POD). 

Status van modem 
Het scherm voor de status van 
de modem is enkel bestemd 
voor intern gebruik (rnal use 
only (voor foutopsporing in communicaties).  
Status van licentie 
Het scherm voor de status van 
de licentie toont de 
mogelijkheden voor 
verschillende items zoals mogelijk gemaakt via de 
MONITOR ISM Director software.  
PDP: Deze setting negeren. 
PDC: Het aantal INOVA PDC enkele deurcontrollers 
die worden ondersteund (vereist een firmwarewijziging 
voor de INOVA PDC deurcontrollers). 
TDC: Het aantal TDC/T2K/2k2 tweedeurs-controllers 
die worden ondersteund (vereist een firmwarewijziging 
voor de TDC deurcontrollers). 
Mdl: Het maximum "Kenmerkenset" dat wordt 
ondersteund.    
De "Kenmerkenset" instelling bepaalt enkele basiscapaciiteiten 
die worden ondersteund door het systeem. Zie voor meer 
informatie "Systeemcapaciteit", vooraf. 
Het "Kenmerkenset" wordt ingesteld via S002:00 (zie voor meer 
informatie in het hoofdstuk over configuratie). Vergeet echter niet 
dat bij Kenmerkenseten van 5 en hoger, de systeemconfiguratie 
alleen wordt ondersteund via de MONITOR ISM Director 
software. 

Bel103 (Bell 103 Status) 
Het Bell 103 status scherm is alleen bestemd voor 
intern gebruik (debuggen van communicatie 
onderwerpen). 
PnlDbg (Paneel debuggen) 
Het paneel debug scherm is alleen bestemd voor 
intern gebruik (debuggen van communicatie 
onderwerpen). 
SIPCom (SIP communicatie status) 
Veiligheid IP communicatiestatus schermen. Zie 
verder in de IP-connectiviteit handleiding P/N 22-9058, 
sectie 4.6, “Controleren van SIP-status vanaf een 
LCD-toetsenbord”. 

 Welkom   
 ID ?  000   
Service   
Invoer PIN: _ _ _ _

Toon Status ?  ►
↓Ja   ↓Nee 

Status van? ◄ ► 
↓Comms  ↓Modem   

F:xxx R:xxxxx ◄ ►
↓P:xx,y ↓?  ↓HMS 

mod#     Module 
Serial# T:xx V:x.x   

 m/dd  hh:mm:ss 
↓Reset  ↓InitPod   

xx xx xxx xxxx 
□ □ □ □ xx xx xxxxx   

PDP xx   PDC xx 
TDC xx   Mdl xx   
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Verzonden Alarmmeldingen (SIA & Contact-ID) 
Algemeen formaat van de meldingen 
De meldingen welke door het ISM systeem naar de meldkamer worden verzonden zijn of in het “SIA Level II” of 
“Contact ID” formaat, afhankelijk van de instelling in ISM   
Let OP:  Het formaat van de hier beschreven meldingen dienen NIET verward te worden met de meldingen zoals 
beschreven bij de ontvanger software. (Deze meldingen bevatten naast de hier besproken informatie, ook de 
datum/tijd informatie).  
SIA Level II formaat 
Meldingen met betrekking tot een zone:  N riSSSS / XX PPP 
Systeem meldingen (geen zone verwijzing):  N XX PPP 

Waarin:  Voorbeeld melding Betekenis 
N Indicatie voor "nieuwe gebeurtenis". 
Ri Indicatie "zone" (het volgnummer is een zone 

referentie). 

N ri2 / BA 227 Inbraak alarm in zone 2, deur 
27. (zie ook “deur status”). 

SSSS Dit is het zone nummer/ID. 
XX Dit is de 2-karakter SIA alarm code (zie de SIA 

meldingen overzichtlijst). 

N ri4 / BA 73 Inbraak alarm in zone 4, 
detector/melder 73. 

PPP Dit is het nummer/ID van het detectie punt of 
gebruiker dat correspondeert met de 
gebeurtenis (afhankelijk van het type melding). 

N UX2 Testmelding van interne 
kiezer. (dit kan meerdere 
malen per dag zijn). 

Bij het maken van een klantspiecifieke blauwdruk:  Gebruik alleen de 2-karakter SIA code.   
(De "N" wordt automatisch door de ontvanger gegenereerd) 
Klant/Prom Nummer Informatie:  Deze melding wordt apart verzonden en verwerkt door de ontvanger software. 
Gebr. IDs 998 en hoger:  Het SIA formaat ondersteund unieke nummers met een max. tot 997 (998 en hoger verschijnt als "998"). 
Gebruiker ID "999" is bepaald als "automatische gebruiker"—dit betekent dat de melding door het systeem is geactiveerd.  
Contact ID formaat 
Alle CID-Formaat Meldingen:    CCCC QEEE GG ZZZ 

Waarin:  Sample Messages Meaning 
CCCC Het Klant/Prom nummer 
Q Soort gebeurtenis:  "1" is nieuwe melding (vgl. 

"E" in de contact-ID meldingen lijst), en "3" 
geeft een herstel weer (vgl. "R" in de lijst). 

1234 1110 02 003 Klant 1234, Brand Alarm 
detectie in zone 02 door  
detector/melder 003. 

EEE Dit is de 3-karakter CID alarm code (zie de 
Contact-ID meldingen overzichtlijst). 

GG Dit is het zone nummer/ID. 

1234 1301 01 000 Klant 1234, Spanningswegval 
(standaard gemeld als zone 1) 

ZZZ Dit is het nummer/ID van het detectie punt of 
gebruiker dat correspondeert met de 
gebeurtenis (afhankelijk van het type melding). 

1234 3301 01 000 Klant 1234, Herstel 
spanningswegval 
(standaard gemeld als zone 1)  

Bij het maken van een klantspiecifieke blauwdruk: Gebruik alleen de 3-karakter CID code.   
(De soort gebeurtenis wordt automatisch door de ontvanger gegenereerd)  
Gebr. IDs 998 en hoger:  Het CID formaat ondersteund unieke nummers met een max. tot 997 (998 en hoger verschijnt als 
"998"). 
Gebruiker ID "999" is bepaald als "automatische gebruiker"—dit betekent dat de melding door het systeem is geactiveerd. 

Deuractiviteit 
Toegangsdeuren melden inbraak of sabotage alarms op basis van deur puntnummers 201 t/m 232 indien de 
betreffende zone is ingeschakeld. Het eerste cijfer “2” betekent dat het om inbraak-activiteit gaat. De overige cijfers 
identificeren de deurnummers 1 t/m 32.  
Deur geforceerd alarms (indien zo ingesteld) worden gemeld afhankelijk van de status van de betreffende zone  
Indien "deur geforceerd" is ingesteld, wordt zo'n gebeurtenis als "3xx" gemeld wanneer de zone is uitgeschakeld. 
Indien de zone is ingeschakeld wordt het gemeld als een "2xx" (inbraak) gevolgd door een "3xx" (geforceerd), waar xx 
de deur-nummers 1 t/m 32 zijn . 
Deur opengehouden alarms worden ook gemeld als “Inbraak” maar worden geïdentificeerd door het eerste cijfer "4". 
Indien "deur opengehouden" is ingesteld, wordt het als "4xx" gemeld wanneer de betreffende zone is uitgeschakeld. 
Net als bij deur geforceerd, is het mogelijk om "2xx" (inbraak) te ontvangen gevolgd door "4xx" ("deur opgehouden", 
indien ingesteld) wanneer de zone is ingeschakeld, waar xx de deur-nummers 1 t/m 32 zijn. 
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Gebeurtenis meldingen referentie:  Gesorteerd op SIA Code 
SIA CID equiv. Omschrijving / betekenis Rapportage 

AR R301 Herstel netspanningswegval Nood 
AT E301 Netspanningswegval Nood 
BA E130 Inbraak alarm Nood 
BR  R130 Herstel Inbraak alarm Nood 
BS E155 Test Detector / Melder storing Nood 
BT  E383 Detector/Melder Sabotage Nood 
CA E403 Automatische inschakeling (Schematisch na storing sluiten) Volledig 
CE E405 Overwerk (Uitstel afsluiten) Nood 
CF E402 Zone inschakeling (Overbrugging of dwang) Volledig 
CI E453 Zone inschakeling niet mogelijk (storing tot sluiten) Nood 
CL E401 Zone inschakeling (Normaal) Volledig 
DG E422 Tweede gebruiker toegang verleend   Volledig 
DU E458 Verificatie gebruiker Nood 
EE E134 Uitloopfout Nood 
ER R143 Herstel Module sabotage/communicatie fout Nood 
ET E143 Module sabotage/communicatie fout Nood 
FA  E110 Brand alarm Klasse-A Nood 
FR  R110 Herstel Brand alarm  Klasse-A Nood 
FT  E380 Brand alarm Klasse-A Sabotage Nood 
HA E421 Overval Nood 
JR E404 Inschakelen overwerkschema (Deelschakeling in) Nood 
JS E459 Uitschakelen overwerkschema (Deelschakeling uit) Nood 
JT E625 Wijziging systeemtijd Nood 
LB E306 Wijziging systeemconfiguratie (start) Nood 
LR R351 Herstel telefoonlijn wegval Nood 
LS R330 Herstel systeem configuratie fout Nood 
LT E351 Telefoonlijn wegval Nood 
LU E330 Systeem configuratie fout Nood 
LX R306 Wijziging systeemconfiguratie (beëindigd) Nood 
MA  E100 Technisch alarm Nood 
MR  R100 Herstel Technisch alarm Nood 
MT E380 Sabotage Technisch alarm Nood 
NF E456 Zone Deel-inschakeling (overbrugging of dwang) Volledig 
NK + E407 Nood Deel-inschakeling (automatisch via schema) Nood 
NL E408 Zone Deel-inschakeling (normaal) Volledig 
NR + E457 Ongeautoriseerde Deel-inschakeling (via schema) Nood 
OA E409 Automatische uitschakeling Volledig 
OG E441 Deel-uitschakeling (van geheel in naar deel) Volledig 
OK E406 Nood uitschakeling (via schema) Nood 
OP E400 Uitschakeling (volledig) Volledig 
OR E450 Ongeautoriseerde uitschakeling (via schema) Nood 
PA  E120 Overval Nood 
PA of E120 met 
gebeurteniscode “199” Globaal blokkeringsalarm veroorzaakt door ongeldige kaart/PIN gebruik in de zone. Nood 
PR  R120 Herstel Overval Nood 
PR of R120 met 
gebeurteniscode “199” Globaal blokkeringsalarm herstellen in de zone. Nood 
PT E380 Sabotage Overval melder Nood 
QA  E140 Storing Nood 
QR  R140 Herstel Storing Nood 
QT  E380 Sabotage Storing melder Nood 
RB E380 Wijziging instellingen module (start) Nood 
RC R354 Herstel Technisch alarm Nood 
ri n/a Referentie Zone – nummer Nood 
RN R380 Wijzigingen instellingen module (beëindigd) Nood 
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(SIA codes—vervolg van vorige pagina) 

SIA CID equiv. Omschrijving / betekenis Rapportage 
RO E354 Technisch alarm Nood 
RR E305 Tijd verloren Nood 
RS R145 Herstel Programmeer fout module Nood 
RU E145 Programmeer fout module Nood 
TA E300 Sabotage hoofdpaneel Nood 
TR R300 Herstel Sabotage hoofdpaneel Nood 
TS E607 Start loop test (geen melding na beëindiging) Nood 
UA  E150 Divers/Technisch alarm Nood 
UR  R150 Herstel Divers/Technisch alarm Nood 
UT  E380 Sabotage Divers/Technisch alarm Nood 
UX0 E354 Communicatie fout kiezer (meldingen verloren) Nood 
UX1 E356 Bewaking IP-communicatiestoring (Berichten verloren, synchronie 

verloren, resetten) 
Nood 

UX2 E602 Communicatie test kiezer (24 uurs melding) Nood 
XR R384 Herstel wegval batterij spanning—draadloze zender Nood 
XT E384 Wegval batterij spanning—draadloze zender Nood 
YC E333 Bewaking IP-communicatieprobleem (E016) Nood 
YK R333 Bewaking IP-communicatieprobleem (E016--Herstellen) Nood 
YM E309 Geen batterij aanwezig Nood 
YP E320 Zekering hoofdpaneel defect Nood 
YQ R320 Herstel zekering hoofdpaneel defect Nood 
YR R309 Herstel geen of lage batterij spanning Nood 
YS E350 Vertraging rapportage, communicatie problemen Nood 
YT E302 Geen of lage batterij spanning Nood 

Gebeurtenis meldingen referentie:  Gesorteerd op CID Code  
CID SIA equiv. Omschrijving / betekenis Rapportage 

E100 MA  Technisch alarm Nood 
E110 FA  Brand alarm Klasse-A Nood 
E120 PA  Overval Nood 
E120 of PA met 
gebeurteniscode “199” Globaal blokkeringsalarm veroorzaakt door ongeldige kaart/PIN gebruik in de zone. Nood 
E130 BA Inbraak alarm Nood 
E134 EE Uitloopfout Nood 
E140 QA  Storing Nood 
E143 ET Module sabotage/communicatie fout Nood 
E145 RU Programmeer fout module Nood 
E150 UA  Divers/Technisch alarm Nood 
E155 BS Test Detector / Melder storing Nood 
E300 TA Sabotage hoofdpaneel Nood 
E301 AT Netspanningswegval Nood 
E302 YT Geen of lage batterij spanning Nood 
E305 RR Tijd verloren Nood 
E306 LB Wijziging systeemconfiguratie (start) Nood 
E309 YM Wegval Batterij spanning Nood 
E320 YP Zekering hoofdpaneel defect Nood 
E330 LU Systeem configuratie fout Nood 
E333 YC Bewaking IP-communicatieprobleem (E016) Nood 
E350 YS Vertraging rapportage, communicatie problemen Nood 
E351 LT Telefoonlijn wegval Nood 

UX0 Communicatie fout kiezer (meldingen verloren), of Nood E354 RO Technisch alarm Nood 
E356 UX1 Bewaking IP-communicatiestoring (Berichten verloren, synchronie 

verloren, resetten) 
Nood 
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(CID codes-- vervolg van vorige pagina) 

CID SIA equiv. Omschrijving / betekenis Rapportage 
FT  Sabotage Brand alarm Klasse-A, of Nood 
FT  Sabotage Brand alarm, of Nood 
PT Sabotage Overval melder, of Nood 
MT Sabotage Technisch alarm, of Nood 
QT  Sabotage Storing melder, of Nood 
UT  Sabotage Divers/Technisch alarm, of Nood 

 
 
 
E380 

RB Wijziging instellingen module (start) Nood 
E383 BT  Detector/Melder Sabotage Nood 
E384 XT Wegval batterij spanning—draadloze zender Nood 
E400 OP Uitschakeling (volledig) Volledig 
E401 CL Zone inschakeling (Normaal) Volledig 
E402 CF Zone inschakeling (Overbrugging of dwang) Volledig 
E403 CA Automatische inschakeling (Schematisch na storing sluiten) Volledig 
E404 JR Inschakelen overwerkschema (Deelschakeling in) Nood 
E405 CE Overwerk (Uitstel afsluiten) Nood 
E406 OK Nood uitschakeling (via schema) Nood 
E407 NK + Nood Deel-inschakeling (automatisch via schema) Nood 
E408 NL Zone Deel-inschakeling (normaal) Volledig 
E409 OA Automatische uitschakeling Volledig 
E421 HA Overval Nood 
E422 DG Tweede gebruiker toegang verleend   Volledig 
E441 OG Deel-uitschakeling (van geheel in naar deel) Volledig 
E450 OR Ongeautoriseerde uitschakeling (via schema) Nood 
E453 CI Zone inschakeling niet mogelijk (storing tot sluiten) Nood 
E456 NF Zone Deel-inschakeling (overbrugging of dwang) Volledig 
E457 NR + Ongeautoriseerde Deel-inschakeling (via schema) Nood 
E458 DU Verificatie gebruiker Nood 
E459 JS Uitschakelen overwerkschema (Deelschakeling uit) Nood 
E602 UX2 Communicatie test kiezer (24 uurs melding) Nood 
E607 TS Start loop test (geen melding na beëindiging) Nood 
E625 JT Wijziging systeemtijd Nood 
R100 MR  Herstel Technisch alarm Nood 
R110 FR  Herstel Brand alarm  Klasse-A Nood 
R120 PR  Herstel Overval Nood 
R120 of PR met 
gebeurteniscode “199” 

Globaal blokkeringsalarm herstellen (veroorzaakt door ongeldige kaart/PIN gebruik 
in de zone). Nood 

R130 BR  Herstel Inbraak alarm Nood 
R140 QR  Herstel Storing Nood 
R143 ER Herstel Module sabotage/communicatie fout Nood 
R145 RS Herstel Programmeer fout module Nood 
R150 UR  Herstel Divers/Technisch alarm Nood 
R300 TR Herstel Sabotage hoofdpaneel Nood 
R301 AR Netspanningswegval Nood 
R306 LX Wijziging systeemconfiguratie (beëindigd) Nood 
R309 YR Herstel geen of lage batterij spanning Nood 
R320 YQ Herstel zekering hoofdpaneel defect Nood 
R330 LS Herstel systeem configuratie fout Nood 
R333 YK Bewaking IP-communicatieprobleem (E016--Herstellen) Nood 
R351 LR Herstel telefoonlijn wegval Nood 
R354 RC Herstel Technisch alarm Nood 
R380 RN Wijzigingen instellingen module (beëindigd) Nood 
R384 XR Herstel wegval batterij spanning—draadloze zender Nood 
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Bijzondere opmerkingen en 
beschouwingen voor Europese 
installaties 
De MONITOR ISM voldoet aan de vereisten van 
EN50131-1:1997. Veiligheidsgraad 4 wordt bereikt 
indien geïnstalleerd volgends de instructies in de 
installatie handleiding en BSI-document, 
PD6662:2000. 
Zie verder EN50130-7, Toepassingsrichtlijnen van 
bijkomende installatie instructies.  
Het is onmogelijk om het volledig bereik te kennen van 
de functionele vereisten tot de standaard van het 
paneel (EN50131-3) is gepubliceerd. Pas dan kunnen 
de functionele vereisten van het controlepaneel 
worden onderzocht met gebruik van de systeem 
standaard, EN50131-1. 
Installatiepunten: 
• De Monitor-ISM werd getest volgens de vereisten 

van EN50130-5, en werd gepast bevonden voor 
Milieu klasse II, algemene binneninstallaties. 

• De naam en het telefoonnummer van de service 
organisatie moeten duidelijk vermeld staan op de 
locatie van de controle unit. 

Toetsenbord Een minimum van 1 toetsenbord moet in 
het systeem geïnstalleerd volgens de aanwijzingen 
vereist door EN50131-1. 
Sabotageschakelaar achteraan De 
sabotageschakelaar ‘uit de wand’, geïnstalleerd in de 
hoofdcontrole unit wordt geactiveerd door een 
aanpasbare schroef. De kop van de bedieningsschroef 
moet danig geïnstalleerd zodat die een minimum van 
¼” verzonken zit in de wand. 
Voeding Bijkomende voeding gebruikt als deel van de 
installatie moet overeenkomen met de vereiste 
EN50131-6. 
Programmeren onderwerpen 
• Als een systeem voor het eerst wordt opgestart, kan 

de eerste toetsenbord aanmelding door de service 
gebruiker naar bijv. aanmelden bij systeem-
programmatie configuratie, alleen worden 
uitgevoerd. Nadien, moeten alle volgende 
aanmeldingen door de service gebruiker worden 
gevolgd door een hoofdsysteem gebruiker, ook 
aanmelding voor validatie, vooraleer de service 
gebruiker het systeem kan bereiken via het 
toetsenbord. Zie verder “Paneel configuratie (via 
LCD-toetsenbord)” voor algemene toetsenbord 
aanmelding. 

Tip: De standaard hoofdgebruiker is ID:  001, Pin: 
7793. 
• Bij het voorzien van energie van een nieuw paneel, 

activeer de Europese functionaliteitsvereisten zoals 
aangegeven in de norm EN5013-1. Raadpleeg 
Systeem programmering S002:00, “Paneel 
bewerkingsmodus” en selecteer optie “1”. 

• Alle wijzigingen in de programmering moeten door 
het systeem worden gerapporteerd. Vereisten voor 
het apparaat pseudo-punt E008: 

“Programmawijziging” ingesteld als “01” (onmiddellijk 
antwoord). Deze waarschuwing wordt hersteld kort 
na de activering. 

• Een verlies van primaire voeding (wisselstroom) en 
overstap naar een alternatieve voedingsbron 
(batterij) moet worden aangegeven, maar mag geen 
alarm veroorzaken. Dit kan door (□) de 
Waarschuwing en Sirene opties in Apparatuur 
programmering, E003:01, selecties 4, 5, 6, 7, 8 en 9 
te deselecteren. 

• De maximale ingangsvertraging moet ingesteld op 
45 seconden. 

• De maximale uitgangsvertraging moet ingesteld op 
45 seconden. 

• Hoorbare waarschuwingsapparaten mogen 
maximaal 15 minuten actief zijn tenzij een kortere 
periode wordt vereist door lokale of nationale 
autoriteiten (zie verder Systeemgroep S001:03, 
selectie #1). 

• De sabotageschakelaar aan de achterzijde, 
geïnstalleerd in de hoofdcontrole kast is verbonden 
met het ingangspunt #8 op het paneel. Deze ingang 
werd geconfigureerd naar 007, en van label voorzien 
Sabotage achterzijde (zie verder Ingangspunten 
programmering, P008). 

Sabotages herstellen 
Eens een sabotagevoorwaarde voorkomt, wordt het 
geregistreerd in het logboek van het systeem.  
Sabotages kunnen stilgelegd door bevoegde 
gebruikers, nochtans zal het volgende systeembericht 
op het LCD-scherm verschijnen om aan te geven dat 
zich een sabotageconditie voordeed: “Was in 
sabotage”. 
Dit bericht kan alleen gewist met een service oproep 
op de volgende manier: 
i) de kast van het hoofdpaneel moet geopend om de 

‘sabotage sensor’ te activeren. 
ii) Het systeem zal een sabotage alarm veroorzaken, dit 

moet eerst stil gelegd door de bevoegde gebruiker. 
iii) Hierna moeten ID en Pin van de service gebruiker 

ingevoerd, gevolgd door ID en Pin van de bevoegde 
gebruiker. 

iv) De kast van het hoofdpaneel moet gesloten om de 
sabotage sensor te beveiligen. 

Knoopcel 
De knoopcel bewaart de configuratie in geval zich een 
totaal stroomverlies voordoet (van wisselstroom en 
reservebatterij). Voor een optimaal rendement moet 
deze batterij ieder jaar vervangen als onderdeel van 
het routine onderhoud (Onderdeel nummer 133-2032). 
Graden van de units 
Het geleverde standaard product zal kunnen gebruikt 
in installatie van graad 3.  Een schoksensor is vereist 
om op te waarderen naar installaties van graad 4. Zorg 
ervoor dat productnummer 573-1006 voor installatie 
beschikbaar is. Installeer deze schoksensor in het 
midden op het linker binnenoppervlak van de kast, 
onder het scharnier. 
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Uitgangsounten 
De volgende uitgangen zijn beschikbaar 
volgens de EN50131 norm: 
Zie "B001 - B128 Programmeerbare 
uitgangen voor meer informatie hierover 
i) Systeem Uitgang# 16 - Inbraak alarm in één of 

meerdere zones 
ii) Systeem Uitgang# 55 - Sabotage ergens in 

het systeem, d.w.z.punten, deuren, modules 
en paneel 

iii) Systeem Uitgang# 56 - Systeemfout ergens in 
het systeem, d.w.z. module communicatiefout, 
accu fout, module fout. 

iv) Systeem Uitgang# 21 - Netspanningsuitval. 
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