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1 Remote Programming Software
Remote Programming Software(RPS) is een hulpprogramma voor accountmanagement en
inbraakcentrale programmering voor Microsoft Windows-besturingssystemen. Operators
kunnen op afstand programmeren, accounts opslaan, op afstand bedienen en diagnoses
uitvoeren voor specifieke inbraakcentrales.
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2 Centralespecifieke informatie
2.1 Werkbalk en pictogrammen in de inbraakcentrale

Wanneer RPS wordt geopend, staan de volgende pictogrammen op de werkbalk.

Pictogram Naam Beschrijving

Nieuw Een nieuwe account voor de inbraakcentrale maken.

Beeld De instellingsgegevens voor de geselecteerde
inbraakcentrale weergeven.

Verwijderen De geselecteerde account van de inbraakcentrale
verwijderen.

Openen De geselecteerde account van de inbraakcentrale
openen.

Filter Gegevens in de weergegeven lijstweergave filteren.

Weergave verwijderen De inhoud uit de weergave verwijderen.

Wanneer u een account van de inbraakcentrale opent, staan deze pictogrammen op de
werkbalk. Sommige pictogrammen worden alleen weergegeven wanneer RPS is verbonden
met de inbraakcentrale.

Pictogram Naam Beschrijving

Vergelijken, pagina
27

Twee accounts van hetzelfde type inbraakcentrale met
elkaar vergelijken.

Zoeken en vervangen,
pagina 28

Een parameterwaarde zoeken in het huidige venster.
Vervangen door een andere waarde.

Beveiliging, pagina 29 Het beveiligingsniveau van de inbraakcentrale wijzigen.

Verzenden/Ontvangen,
pagina 30

Gegevens verzenden naar of ontvangen van de
inbraakcentrale.

Logboek weergeven,
pagina 32

De laatste gebeurtenissen van de inbraakcentrale
weergeven.

Logboek ophalen,
pagina 32

Een bijgewerkt logboek met gebeurtenissen van de
inbraakcentrale ophalen.

Diagnose, pagina 32 Het diagnosevenster openen.
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Pictogram Naam Beschrijving

Verbinding maken met
de inbraakcentrale,
pagina 18

Het dialoogvenster Centralecommunicatie openen.

Opmerkingen account,
pagina 33

Het venster Opmerkingen account openen. In dit venster
kunt u opmerkingen invoeren en opslaan.

Firmware bijwerken,
pagina 33

De wizard Firmware bijwerken openen. In dit venster
kunt u de firmware van de inbraakcentrale of modules
bijwerken.

2.2 Verbinding maken met de inbraakcentrale
U opent het venster Centralecommunicatie door te klikken op Verbinden in het menu
Bediening of op de werkbalk. Gebruik het venster Centralecommunicatie om een methode
voor het maken van een verbinding te kiezen.

2.2.1 Verbinden via: de cloud

Veld/Knop Beschrijving

Verbinden via [Cloud] Selecteer de verbindingsmethode die door
RPS wordt gebruikt om verbinding te maken
met de inbraakcentrale.

RPS toegangscode RPS geeft asterisken (*) weer voor de
toegangscode van de parameter PARAMETERS
GEHELE CENTRALE > RPS-parameters >
Parameter RPS-toegangscode.
Als u voor deze verbinding een andere RPS-
toegangscode invoert, kan die code niet door
RPS worden opgeslagen.

Status In dit veld staat de status van het
verbindingsproces.

Verbinden Klik op deze knop om verbinding met de
inbraakcentrale te maken.
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Veld/Knop Beschrijving

Antwoord Deze knop Antwoord is uitgeschakeld
wanneer er verbinding met de cloud wordt
gemaakt.

Annuleren (afbreken) Klik op Annuleren om het venster
Centralecommunicatie te sluiten.
Als u op Verbinden hebt geklikt om verbinding
te gaan maken, is de knop Annuleren nu de
knop Afbreken. Klik op Afbreken als u het
maken van een verbinding wilt beëindigen.

2.2.2 Verbinden via: mobiel

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Veld/Knop Beschrijving

Verbinden via [Mobiel] Selecteer de verbindingsmethode die door
RPS wordt gebruikt om verbinding te maken
met de inbraakcentrale.

RPS toegangscode RPS geeft asterisken (*) weer voor de
toegangscode van de parameter PARAMETERS
GEHELE CENTRALE > RPS-parameters >
Parameter RPS-toegangscode.
Als u voor deze verbinding een andere RPS-
toegangscode invoert, kan die code niet door
RPS worden opgeslagen.

IP-adres\Hostnaam In dit veld staat het IP-adres of de hostnaam
uit het venster Centralegegevens – Weergave,
IP-adres > Hostnaamparameter.
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Veld/Knop Beschrijving

Poort centrale In dit veld staat het poortnummer van het
venster Centralegegevens – Weergave, veld
Poort centrale.

VPN U kunt kiezen uit VPN's (virtuele
privénetwerken) die worden geconfigureerd in
Config (menu) / Systeem / Connectiviteit /
venster VPN.

Status In dit veld staat de status van het
verbindingsproces, een netwerktest of een
centraletest.

Netwerktest Klik om een netwerktest te starten. RPS
verzendt een ping naar de netwerkinterface
van de inbraakcentrale. Als deze ping bij de
inbraakcentrale binnenkomt, wordt er een
antwoord naar RPS verzonden. In het
statusvak wordt het resultaat van de
netwerktest weergegeven.

Centraletest Klik om een centraletest te starten. RPS
verzendt een ping naar de netwerkinterface
van de inbraakcentrale. Als deze ping bij de
inbraakcentrale binnenkomt, wordt er een
antwoord naar RPS verzonden. In het
statusvak wordt het resultaat van de test
weergegeven.

Verbinden Klik op deze knop om verbinding met de
inbraakcentrale te maken.

Antwoord Klik op Antwoord om de gestarte verbinding
met de inbraakcentrale te voltooien.

Annuleren (afbreken) Klik op Annuleren om het venster
Centralecommunicatie te sluiten.
Als u op Verbinden hebt geklikt om verbinding
te gaan maken, is de knop Annuleren nu de
knop Afbreken. Klik op Afbreken als u het
maken van een verbinding wilt beëindigen.

2.2.3 Verbinden via: mobiel terugbellen

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.
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Veld/Knop Beschrijving

Verbinden via [Mobiel terugbellen] Selecteer de verbindingsmethode die door
RPS wordt gebruikt om verbinding te maken
met de inbraakcentrale.

RPS toegangscode RPS geeft asterisken (*) weer voor de
toegangscode van de parameter PARAMETERS
GEHELE CENTRALE > RPS-parameters >
Parameter RPS-toegangscode.
Als u voor deze verbinding een andere RPS-
toegangscode invoert, kan die code niet door
RPS worden opgeslagen.

Terugbel-IP Dit is een alleen-lezen veld. In dit veld staat
het IP-adres van de inbraakcentrale waarmee
verbinding met RPS wordt gemaakt.

Terugbelpoort Dit is een alleen-lezen veld. In dit veld staat
het poortnummer van de inbraakcentrale
waarmee verbinding met RPS wordt gemaakt.

Verbinden Klik op deze knop om verbinding met de
inbraakcentrale te maken.

Antwoord Klik op Antwoord om de gestarte verbinding
met de inbraakcentrale te voltooien.

Annuleren (afbreken) Klik op Annuleren om het venster
Centralecommunicatie te sluiten.
Als u op Verbinden hebt geklikt om verbinding
te gaan maken, is de knop Annuleren nu de
knop Afbreken. Klik op Afbreken als u het
maken van een verbinding wilt beëindigen.
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2.2.4 Aansluiten via: USB

Veld/Knop Beschrijving

Aansluiten via [USB] Selecteer de verbindingsmethode die door
RPS wordt gebruikt om verbinding te maken
met de inbraakcentrale.

RPS toegangscode RPS geeft asterisken (*) weer voor de
toegangscode van de parameter
PARAMETERS GEHELE CENTRALE > RPS-
parameters > Parameter RPS-toegangscode.
Als u voor deze verbinding een andere RPS-
toegangscode invoert, kan die code niet door
RPS worden opgeslagen.

Centraletest RPS voert een test van de inbraakcentrale uit
door een ping naar de inbraakcentrale te
sturen. Deze test controleert of de verbinding
tussen de inbraakcentrale en RPS op de
juiste manier is geconfigureerd.
In het statusvak wordt het resultaat van de
centraletest weergegeven.

Com-poort Als u de inbraakcentrale met een USB-kabel
op de RPS-computer aansluit voordat u de
USB-aansluitmethode selecteert, staat in dit
veld de com-poort voor de USB-aansluiting.

Verbinden Klik op deze knop om verbinding met de
inbraakcentrale te maken.

Antwoord Klik op de knop Antwoord om de gestarte
verbinding met de inbraakcentrale te
voltooien.

Annuleren (USB) Klik op Annuleren om het venster
Centralecommunicatie te sluiten.
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Veld/Knop Beschrijving

Als u op Verbinden hebt geklikt om
verbinding te gaan maken, is de knop
Annuleren nu de knop Afbreken. Klik op
Afbreken als u het maken van een verbinding
wilt beëindigen.

2.2.5 Verbinden via: netwerk

Veld/Knop Beschrijving

Verbinden via [Netwerk] Selecteer de verbindingsmethode die door
RPS wordt gebruikt om verbinding te maken
met de inbraakcentrale.

RPS toegangscode RPS geeft asterisken (*) weer voor de
toegangscode van de parameter
PARAMETERS GEHELE CENTRALE > RPS-
parameters > Parameter RPS-toegangscode.
Als u voor deze verbinding een andere RPS-
toegangscode invoert, kan die code niet door
RPS worden opgeslagen.

IP-adres/Hostnaam In dit veld staat het IP-adres of de hostnaam
uit het venster Centralegegevens – Weergave,
IP-adres > Hostnaamparameter.

Poort centrale In dit veld staat het poortnummer van het
venster Centralegegevens – Weergave, veld
Poort centrale.

Status In dit veld staat de status van het
verbindingsproces, een netwerktest of een
centraletest.

Netwerktest Klik om een netwerktest te starten. RPS
verzendt een ping naar de netwerkinterface
van de inbraakcentrale. Als deze ping bij de
inbraakcentrale binnenkomt, wordt er een
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Veld/Knop Beschrijving

antwoord naar RPS verzonden. In het
statusvak wordt het resultaat van de
netwerktest weergegeven.

Centraletest Klik om een centraletest te starten. RPS
verzendt een ping naar de netwerkinterface
van de inbraakcentrale. Als deze ping bij de
inbraakcentrale binnenkomt, wordt er een
antwoord naar RPS verzonden. In het
statusvak wordt het resultaat van de test
weergegeven.

Verbinden Klik op deze knop om verbinding met de
inbraakcentrale te maken.

Antwoord Klik op de knop Antwoord om de gestarte
verbinding met de inbraakcentrale te
voltooien.

Annuleren (afbreken) Klik op Annuleren om het venster
Centralecommunicatie te sluiten.
Als u op Verbinden hebt geklikt om
verbinding te gaan maken, is de knop
Annuleren nu de knop Afbreken. Klik op
Afbreken als u het maken van een verbinding
wilt beëindigen.

2.2.6 Verbinden via: IP Direct

Veld/Knop Beschrijving

Verbinden via [IP Direct] Selecteer de verbindingsmethode die door
RPS wordt gebruikt om verbinding te maken
met de inbraakcentrale.
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Veld/Knop Beschrijving

RPS toegangscode RPS geeft asterisken (*) weer voor de
toegangscode van de parameter
PARAMETERS GEHELE CENTRALE > RPS-
parameters > Parameter RPS-toegangscode.
Als u voor deze verbinding een andere RPS-
toegangscode invoert, kan die code niet door
RPS worden opgeslagen.

Poort centrale In dit veld staat het poortnummer van het
venster Centralegegevens – Weergave, veld
Poort centrale.

Status In dit veld staat de status van het
verbindingsproces, een netwerktest of een
centraletest.

Netwerktest Klik om een netwerktest te starten. RPS
verzendt een ping naar de netwerkinterface
van de inbraakcentrale. Als deze ping bij de
inbraakcentrale binnenkomt, wordt er een
antwoord naar RPS verzonden. In het
statusvak wordt het resultaat van de
netwerktest weergegeven.

Centraletest Klik om een centraletest te starten. RPS
verzendt een ping naar de netwerkinterface
van de inbraakcentrale. Als deze ping bij de
inbraakcentrale binnenkomt, wordt er een
antwoord naar RPS verzonden. In het
statusvak wordt het resultaat van de test
weergegeven.

Verbinden Klik op deze knop om verbinding met de
inbraakcentrale te maken.

Antwoord Klik op de knop Antwoord om de gestarte
verbinding met de inbraakcentrale te
voltooien.

Annuleren/Afbreken Klik op Annuleren om het venster
Centralecommunicatie te sluiten.
Als u op Verbinden hebt geklikt om
verbinding te gaan maken, is de knop
Annuleren nu de knop Afbreken. Klik op
Afbreken als u het maken van een verbinding
wilt beëindigen.

2.3 De verbinding met de inbraakcentrale verbreken.
U verbreekt als volgt de verbinding van RPS met een inbraakcentrale:
1. Klik op Verbinding verbreken op de werkbalk.
2. Selecteer Inbraakcentrale resetten om na het verbreken van de verbinding de

inbraakcentrale opnieuw in te stellen.
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3. Klik op OK om de verbinding te verbreken.

2.3.1 Abnormale beëindiging
Als de verbinding tussen het RPS en de inbraakcentrale wordt verbroken, wordt er op het RPS
een foutmelding weergegeven. Klik op OK om de foutmelding te wissen en door te gaan.
Controleer na een abnormale beëindiging het programma in de inbraakcentrale op
beschadigde gegevens. Zie De inbraakcentrale en RPS synchroniseren., pagina 26.

2.4 Online bewerkingen

2.4.1 De inbraakcentrale en RPS synchroniseren.
Als RPS is verbonden met de inbraakcentrale, worden de gegevens in de inbraakcentrale
vergeleken met de gegevens in de RPS-account. In geval van verschillen wordt het venster
Centralesync geopend.

Knop Beschrijving

RPS-gegevens ontvangen en overschrijven Klik op deze knop om de parametergegevens
van de inbraakcentrale te ontvangen en de
parametergegevens in de RPS-account te
overschrijven.

RPS-gegevens naar centrale verzenden Klik op deze knop om de RPS-
parametergegevens naar de inbraakcentrale
te verzenden. De centralegegevens worden
door de RPS-gegevens overschreven.

Gegevensverschillen bekijken Selecteer deze optie om de verschillen te
zien tussen de parametergegevens van de
RPS/inbraakcentrale (RPS-account) en de
parametergegevens van de inbraakcentrale.
Nadat u de verschillen hebt bekeken, kunt u
de gegevens van de inbraakcentrale
ontvangen en de RPS-gegevens overschrijven,
de RPS-gegevens verzenden en de gegevens
in de inbraakcentrale overschrijven of
annuleren zonder wijzigingen aan te brengen.

Annuleren Klik om het venster Centralesync te sluiten
zonder te synchroniseren.
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2.4.2 Vergelijken
U kunt de accountparameters van de inbraakcentrale alleen vergelijken met inbraakcentrales
van hetzelfde type.
Voorbeeld: B5512 met een B5512
U vergelijkt de inhoud van het type centrale met de inhoud van een ander type centrale door

te klikken op het pictogram Vergelijken  op de werkbalk.
Het venster Doel selecteren wordt geopend met daarin de accounts van de inbraakcentrale in
RPS van hetzelfde type. Selecteer de inbraakcentrale die u wilt vergelijken met de
inbraakcentrale die op dat moment is geopend. U kunt met deze functie ook sjablonen met
elkaar vergelijken.

Veld/Knop Beschrijving

Doelgegevens – Naam - de naam van de account van de
inbraakcentrale zoals weergegeven in
het venster Centralegegevens -
Weergeven.

– Beschrijving - de beschrijving van de
account van de inbraakcentrale zoals
weergegeven in het venster
Centralegegevens - Weergeven.

– Type - hiermee wordt aangegeven of de
vermelde account een inbraakcentrale of
een sjabloon is.

Openen Klik op deze knop om het venster Vergelijken
te openen.

Annuleren Klik op deze knop om dit venster te sluiten
zonder een vergelijkingssessie te starten.

U start een vergelijkingssessie door te klikken op de knop Openen in het venster Doel
selecteren. Het venster Vergelijken wordt geopend.

Afbeelding 2.1:

Veld/Knop Beschrijving

Bestand In het menu Bestand staat de optie
Afdrukken waarmee u de resultaten van een
voltooide vergelijkingssessie kunt opslaan of
afdrukken. Klik op Bestand > Afdrukken. Het
venster Rapport Centralevergelijking wordt
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Veld/Knop Beschrijving

geopend met daarin een afdrukvoorbeeld. In
dit venster kunt u zoeken, opslaan naar een
bestand en de printerinstellingen wijzigen.

Bron/doel – Bron. In dit alleen-lezen veld staat de
naam van de bronaccount waarmee de
doelaccount wordt vergeleken.

– Doel. In dit alleen-lezen veld staat de
naam van de doelaccount die met de
bronaccount wordt vergeleken.

Vergelijken starten Klik op deze knop om de doelaccount met de
bronaccount te gaan vergelijken.

Vergelijken annuleren Klik op deze knop om een gestarte
vergelijkingssessie te annuleren. Deze knop is
uitgeschakeld (lichter gekleurd) zolang de
vergelijkingssessie niet is gestart of als de
vergelijkingssessie is voltooid.

Gereed Klik op deze knop om het venster Vergelijken
te sluiten wanneer u de accounts met elkaar
hebt vergeleken.

Deelvenster Resultaten Als er door RPS verschillen tussen de
bronaccount en de doelaccount worden
gevonden, worden de resultaten van de
vergelijkingssessie in dit venster
weergegeven. Worden er geen verschillen
gevonden, dan blijft dit venster leeg.

2.4.3 Zoeken en vervangen
RPS biedt de mogelijkheid om specifieke gegevens in een inbraakcentrale, groep of de gehele
database op te zoeken en te vervangen.
U zoekt specifieke gegevens in een inbraakcentrale, groep of de gehele database op en

vervangt die gegevens door te klikken op het pictogram Zoeken/Vervangen  op de
werkbalk in het venster Centrale-overzicht. Het venster Zoeken/Vervangen wordt geopend.

Veld/Knop Beschrijving

Zoeken naar Voer het woord, zinsdeel of de waarde op die
u wilt opzoeken.

Vervangen door Voer het woord, zinsdeel of de waarde in
waardoor u de vermelding in het veld Zoeken
naar wilt vervangen.

Identieke hoofdletters/kleine letters Schakel dit selectievakje in om
hoofdlettergevoelig te zoeken.

Zoeken Klik op deze knop om de zoekopdracht te
starten.
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Veld/Knop Beschrijving

Vervangen Klik op deze knop om het gevonden item te
vervangen.

Annuleren Klik op deze knop om het venster te sluiten.

Met Zoeken/Vervangen kan er niet globaal worden gezocht en vervangen. Als u bijvoorbeeld
een vermelding Ja wilt vervangen door een vermelding Nee, wordt die vermelding met Zoeken/
Vervangen slechts in één veld per keer vervangen.
De instellingen voor sommige parameters kunnen niet onafhankelijk van andere parameters
worden vervangen. Deze parameters worden niet vervangen met de opdracht Zoeken/
Vervangen.

2.4.4 Beveiliging
Standaard: 5
Selecties: 0 tot 15
Gebruik deze functie om de toegang tot bepaalde parameters te beperken.
De beveiligingsniveaus zijn genummerd van 0 t/m 15, waarbij 0 het laagste niveau is (geen
bevoegdheid) en 15 het hoogste niveau (volledige toegang tot alle parameters).
Aan elke afzonderlijke parameter worden beveiligingsniveaus toegewezen. Wanneer een
beveiligingsniveau is toegewezen aan een parameter, mogen alleen operatoren met hetzelfde
beveiligingsniveau (of hoger) als de parameter die parameter bekijken of bewerken.

Voorbeeld
Bedrijf A stelt het beveiligingsniveau voor de parameter Gebruikerstoewijzingen
(toegangscodes) als volgt in:
Niveau bekijken = 10
Niveau bewerken = 14
Jos heeft een beveiligingsniveau van 15. Wanneer hij deze inbraakcentrale in RPS opent, kan
hij de wachtwoorden bekijken (VIEW) van alle gebruikers die in de parameter
Gebruikstoewijzingen > Toegangscodes staan vermeld, omdat zijn beveiligingsniveau hoger is
dan 10. Jos kan ook de toegangscode van een gebruiker wijzigen (EDIT) omdat zijn
beveiligingsniveau gelijk is aan of hoger is dan 14.
Robert heeft een beveiligingsniveau van 5. Hij heeft niet de mogelijkheid om de toegangscodes
van gebruikers te BEWERKEN, omdat zijn beveiligingsniveau lager is dan de minimumvereiste
van 10. Bovendien zijn de toegangscodes van de gebruikers niet eens zichtbaar voor Robert,
omdat zijn beveiligingsniveau lager is dan de minimumvereiste van 10 voor WEERGEVEN.
Om het minimale beveiligingsniveau in te stellen dat nodig is om toegang te krijgen tot de
parameters voor deze inbraakcentrale en alle andere inbraakcentrales van dit type, klikt u op

het pictogram Beveiliging  op de werkbalk of klikt u op Bewerken > Beveiliging. De
beveiligingsfunctie wordt ingeschakeld en zorgt ervoor dan elk van de RPS-parameters
wijzigingen aan het beveiligingsniveau accepteert.

U wijzigt als volgt het beveiligingsniveau voor een specifieke parameter:
1. Zoek in de RPS-menustructuur de parameter op.
2. Klik één keer in de rij van die parameter.
3. Druk op [F5]. Het dialoogvenster Beveiligingsniveaus wordt geopend.
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1. Klik op de pijlen en gebruik de vervolgkeuzetabellen om de gewenste beveiligingsniveaus
voor die parameter te selecteren.

2. Klik op OK waarmee u klaar bent.

U slaat als volgt de nieuwe beveiligingsinstellingen op en schakelt de beveiligingsfunctie
uit:
Klik op het pictogram Beveiliging op de werkbalk. De nieuwe instellingen worden door RPS
opgeslagen als .peg.security-bestand in de map PegDef op de huidige computer.

Bericht!
De bijgewerkte instellingen voor het beveiligingsniveau gelden ALLEEN voor het huidige
werkstation. Beveiligingsniveaus die op dit werkstation zijn opgeslagen, gelden niet voor
andere werkstations. Als u deze instellingen op alle werkstations wilt toepassen, kopieert u
de map PegDef met de nieuwe beveiligingsniveaus en importeert u die map in de map RPS op
elk werkstation.

2.4.5 Verzenden/Ontvangen
Gebruik deze functie om gegevens te verzenden naar of te ontvangen van de inbraakcentrale.

Wanneer u op het pictogram Verzenden/Ontvangen  klikt, wordt het venster Centralesync
geopend.
Als de gegevens op dat moment in RPS en de inbraakcentrale worden gesynchroniseerd
(matfch), wordt het venster Centralesync niet geopend.

Knop Beschrijving

Centralegegevens ontvangen Als u de gegevens van de inbraakcentrale wilt
ontvangen om de verschillen tussen het
programma van de inbraakcentrale en het
programma van RPS te bekijken of om het
programma van RPS te vervangen door het
programma van de inbraakcentrale, klikt u op
Centralegegevens ophalen en vervolgens op OK.
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Knop Beschrijving

Nadat u die gegevens hebt ontvangen, wordt het
venster Inbraakcentrale bijwerken geopend. Zie
Venster Inbraakcentrale bijwerken.

Alleen bijgewerkte RPS-gegevens naar
centrale verzenden

Selecteer deze optie als dit de eerste keer is dat u
contact hebt gemaakt met de inbraakcentrale en u
de programmeerinformatie wilt verzenden, of als u
wijzigingen in het programma hebt aangebracht
en deze wijzigingen nu in de inbraakcentrale wilt
doorvoeren. Klik vervolgens op OK.
BELANGRIJK: Bij sommige inbraakcentrales
kunnen op basis van aangebrachte vermeldingen
in het programma gegevens niet naar de
inbraakcentrale worden verzonden.

Alle RPS-gegevens naar centrale
verzenden

Selecteer deze optie als u alle RPS-gegevens, ook
de gegevens die niet zijn gewijzigd, naar de
inbraakcentrale wilt verzenden.
BELANGRIJK: Deze optie is ook beschikbaar in de
onbewaakte modus.

Niet bijwerken U kunt ervoor kiezen om RPS of de
inbraakcentrale niet bij te werken door
achtereenvolgens te klikken op Niet bijwerken en
OK. Dit venster wordt dan gesloten en u kunt
beginnen met andere online bewerkingen.
 BELANGRIJK: Als u bij sommige inbraakcentrales
de optie Niet bijwerken selecteert, wordt er een
extra venster "Synchronisatie afbreken" geopend
waarin wordt aangegeven dat de diagnose
mogelijk niet nauwkeurig is. Voer een
ontvangstactie uit en sla vervolgens eventuele
wijzigingen op, of voer een verzendactie uit
voordat u het diagnosevenster opent.

Exclusieve modus inschakelen In de exclusieve modus worden grote
hoeveelheden gegevens sneller overgebracht.
Gebruik deze modus bij langzame verbindingen.
WAARSCHUWING: In deze modus wordt de
inbraakcentrale in een bedrijfsmodus gezet die
vergelijkbaar is met de stand-byschakelaar op de
inbraakcentrale.

Essentiële verschillen Met deze lijst kunt u de wijzigingen aan
configuratie-items aangeven die van invloed
kunnen zijn op de mogelijkheid om RPS opnieuw
te verbinden, rapporten naar een ontvanger van
de meldkamer te sturen of gebruiker toegang tot
het pand te geven. Zie de onderstaande tabel met
verschillen voor meer informatie.
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Knop Beschrijving

OK Klik op deze knop om de nieuwe selectie/
vermelding te accepteren en het venster te
sluiten.

Annuleren Klik op deze knop om dit venster te sluiten zonder
de nieuwe selectie/vermelding te ontvangen.

2.4.6 Logboek weergeven

2.4.7 Logboek ophalen

2.4.8 Diagnose

Klik op het pictogram Diagnose  om diagnostische gegevens weer te geven en de status
van bepaalde instellingen van de inbraakcentrale te wijzigen. Het scherm Diagnose wordt
geopend met daarin het centralescherm.
In de menustructuur aan de linkerkant van het venster staan de beschikbare
diagnoseschermen. De rood weergegeven modules in de menustructuur hebben fouten. Klik
op de naam van de module, bekijk het diagnosescherm van die module en neem de nodige
maatregelen om de fout te verhelpen. Deze schermen bevatten informatie over de
bedrijfsomstandigheden van de inbraakcentrale. Gebruik die informatie om een diagnose van
de problemen in het veld te stellen en om te controleren of nieuwe installaties op de juiste
manier werken, enzovoort.
Opmerking: De versies van de inbraakcentrale in het venster Diagnose kunnen verschillen.

Datum en tijd bijwerken
Wanneer u in het diagnosevenster op de knop Datum/tijd klikt, wordt het venster Datum/tijd
van centrale bijwerken geopend. Gebruik dit venster om de datum- en tijdsinstellingen van de
inbraakcentrale te synchroniseren met de instellingen van de RPS PC. Zie Datum/tijd van
centrale bijwerken, pagina 32 voor meer informatie.

2.4.9 Datum/tijd van centrale bijwerken
Wanneer u in het diagnosevenster op de knop Datum/tijd klikt, wordt het venster Datum/tijd
van centrale bijwerken geopend.

Gebruik dit venster om de datum- en tijdsinstellingen van de inbraakcentrale te
synchroniseren met de instellingen van de RPS PC.
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RPS zoekt in de inbraakcentrale naar de huidige datum en tijd. Tegelijkertijd wordt er in de
inbraakcentrale gezocht naar de zomertijd en de tijdzone en wordt er een nieuwe datum en
tijd berekend. De nieuwe datum en tijd worden door RPS naar de inbraakcentrale verzonden.
De bijgewerkte tijd wordt in de 24-uursnotatie weergegeven. De tijd wordt in uren en minuten
zonder de seconden weergegeven.

Een van de drie verschillende statusmeldingen wordt weergegeven (rode tekst onder aan het
dialoogvenster).
– De datum en tijd van de inbraakcentrale worden niet bijgewerkt wanneer de RPS en de

inbraakcentrale niet zijn gesynchroniseerd.
– Datum of tijd van de inbraakcentrale onjuist.
– Datum of tijd van de inbraakcentrale juist.

Bericht!
Wanneer automatisch vernieuwen is ingeschakeld, is het mogelijk dat u de datum/tijd van de
inbraakcentrale niet kunt instellen.

2.4.10 Opmerkingen account
Om opmerkingen over de account, waarschuwingen of herinneringen voor anderen of voor

andere doeleinden achter te laten, klikt u op het pictogram Opmerkingen account  op de
werkbalk.
Wanneer het venster Opmerkingen account is geopend, typt u een bericht en klikt u
vervolgens op OK.

2.4.11 Firmware bijwerken
Met de RPS-wizard voor het bijwerken van firmware kunt u op afstand de firmware van de
inbraakcentrale upgraden.
1. Maak vanuit het venster Centrale-overzicht verbinding met de inbraakcentrale door op het

pictogram Verbinden op de werkbalk te klikken. Het dialoogvenster
Centralecommunicatie wordt geopend. Vul de velden in en klik op de knop Verbinden in
het dialoogvenster.

2. Klik op het pictogram voor de wizard Firmware bijwerken .
3. De firmwarewizard wordt geopend in het welkomstscherm. Klik op Doorgaan.
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Bericht!
Als er door de wizard Firmware bijwerken geen firmware-updatebestand in de database kan
worden gevonden, wordt er aangegeven hoe het tabblad Firmwarebestanden in
Systeemconfiguratie kan worden geopend voor het importeren van firmware-
updatebestanden, waarna wordt gevraagd de wizard te sluiten.
Zie in de algemene Help voor meer informatie over het gebruik van het tabblad
Firmwarebestanden.

4. Het scherm Beschikbare firmware wordt geopend. De lijst met firmware bevat de huidige
en nieuwere firmwarebestanden voor de inbraakcentrale waarmee RPS verbinding heeft.
Firmwarebestanden die ouder zijn dan de firmware in de verbonden inbraakcentrale,
staan alleen in de lijst als het mogelijk is om de oudere firmware te installeren. 
Selecteer het firmware-updatebestand in de lijst met beschikbare bestanden en klik op
Doorgaan.

5. De wizard voert een aantal controles uit:
AC-status. Na een stroomstoring worden door de wizard de mogelijke risico's van het
uitvoeren van de procedure beschreven en krijgt u de mogelijkheid om de procedure
opnieuw te testen, te annuleren of door te gaan.
Accustatus. Als er een accu ontbreekt, worden door de wizard de mogelijke risico's
beschreven als u doorgaat en krijgt u de mogelijkheid om opnieuw te testen, te annuleren
of door te gaan.
Gebiedsstatus. Als er nog een Ingeschakeld gebied wordt gedetecteerd, vraagt de wizard
u om alle gebieden Uit te schakelen. U kunt opnieuw testen of de wizard annuleren.
Versie van het firmware-updatebestand. Als u een oudere versie van de firmware hebt
geselecteerd dan de versie die op de inbraakcentrale is geïnstalleerd, kunt u met de
wizard de oudere versie annuleren of die oudere versie blijven gebruiken.

Bericht!
Bij een time-out van RPS tijdens de controle verschijnt er een waarschuwing met de tekst
"Kan firmware niet bijwerken". Sluit de wizard en start de procedure voor het bijwerken van
de firmware opnieuw.
Doe het volgende als er een andere foutmelding wordt weergegeven. Noteer het probleem,
sluit de wizard, los het probleem op en start de procedure voor het bijwerken van de
firmware opnieuw.

6. Nadat u een firmwarebestand hebt geselecteerd en op Doorgaan hebt geklikt, staat er in
de wizard een optie waarmee automatisch opnieuw verbinding met de inbraakcentrale
wordt gemaakt nadat de firmware is bijgewerkt.
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7. Wanneer de controles door de wizard zijn uitgevoerd en de update kan verdergaan, wordt
er een scherm met belangrijke opmerkingen geopend. Bekijk het venster met de
bevestiging en klik op Doorgaan.

8. Als lokale autorisatie voor firmware-updates vereist is (zie On-site autorisatie voor
firmware-update, pagina 101), wordt er een scherm geopend waarin wordt aangegeven dat
RPS wacht op het verlenen van de lokale firmware-autorisatie. Als er on-site niet hoeft te
worden geautoriseerd of als de autorisatie reeds is toegekend, wordt het bericht "De
firmware wordt verzonden" weergegeven, ten teken dat het proces verder wordt
uitgevoerd.

9. Wanneer de update door de wizard is afgerond, wordt het scherm Systeemherstel
geopend. Schakel het selectievakje "Automatisch opnieuw verbinding maken" in en klik op
Doorgaan.

10. Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, wordt het verbindingsvenster automatisch door
RPS geopend en wordt de verbinding opnieuw tot stand gebracht. U kunt controleren of
de juiste firmware in de inbraakcentrale wordt uitgevoerd door te kijken naar de titelbalk
boven aan het venster van de inbraakcentrale. De firmwareversie staat achter de header
van het centraleoverzicht.

2.5 Online diagnose - systeem

2.5.1 Centralediagnose

2.5.2 On-board IP-diagnose
In het venster On-board IP wordt de status van de on-board IP-communicatiemodule van de
inbraakcentrale weergegeven.



36 nl | Centralespecifieke informatie Control Panel

2019.10 | 18 | F.01U.368.350 Program Entry Guide Bosch Security Systems B.V.

Veld Beschrijving

Verbindingsstatus Weergave van de status van de Ethernet-verbinding (OK / Fout).

Hostnaam Weergave van de hostnaam van de on-board IP-communicatiemodule.

MAC-48-adres Weergave van het MAC-48 adres dat in de fabriek is ingesteld en
waarmee de inbraakcentrale in het netwerk uniek wordt
geïdentificeerd.

DNS-status Hier wordt "Fout" weergegeven wanneer de hostnaam niet door de
inbraakcentrale kan worden omgezet naar een IP-adres (een DNS-
opzoekopdracht kan niet worden uitgevoerd).

IP-adres Weergave van het IP-adres dat aan DHCP is toegewezen. Als DHCP is
uitgeschakeld, wordt het ingevoerde IP-adres weergegeven.

LAN-status Weergave van de verbindingsstatus (OK / Fout) in het LAN (Local
Area Network). Als u op OK klikt, wordt weergegeven dat de
inbraakcentrale het pingsignaal naar de gateway heeft verzonden.

WAN-status Weergave van de verbindingsstatus (OK / Fout) in het WAN (Wide
Area Network). Als u op OK klikt, wordt weergegeven dat de
inbraakcentrale een pingsignaal naar het IPv4-testadres of het IPv6-
testadres kan verzenden.

UPnP Als het lokale IP-netwerk een WAN IP-verbindingsservice bevat, wordt
in deze rij de status (OK / Fout) van een verbinding tussen een extern
apparaat en een intern apparaat aangegeven. Een fout wil zeggen dat
het lokale IP-netwerk geen WAN IP-verbindingsservice ondersteunt of
dat het geconfigureerde lokale poortnummer door een ander
apparaat wordt gebruikt.

2.5.3 Diagnose van de module met stekkercontact
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PSTN-modulerijen

Rij Beschrijving

Ontbreekt In deze rij staat de status van de PSTN-module met stekkercontact.
– Ontbreekt (er is geen module geplaatst en een module wordt

verwacht).
– Tonen (er is een geldige module geplaatst die al dan niet wordt

verwacht).
– Ongeldig (er is een module geplaatst die niet wordt herkend,

defect is of niet van het juiste type is).
– ---- (Er is geen module geplaatst en er wordt geen module

verwacht.)

Telefoonlijn In deze rij staat de status van de PSTN-telefoonlijn.
– Verbonden / OK (de telefoonlijn wordt bewaakt en is klaar voor

gebruik).
– Niet-verbonden / Uitval (de telefoonlijn wordt bewaakt, maar is

niet klaar voor gebruik).
– ---- (De telefoonlijn wordt niet bewaakt of er is geen PSTN-module

geplaatst.)

Mobiele modulerijen

Rij Beschrijving

Type module In deze rij staat het type mobiele module dat wordt gebruikt.

Dataklasse In deze rij staat de dataklasse van de huidige verbinding.

B440 1xRTT, 3G

B441 1xRTT

B442 GPRS

B443 GPRS, EDGE, WCDMA of HSPA

B444 4G LTE

B444 A/V
(AT&T/Verizon)

4G LTE (V)
4G LTE/3G HSPA+ (A)

Onbekend De modem heeft een onbekende waarde
geretourneerd.

Opmerking: Dit diagnoseveld is alleen beschikbaar in
inbraakcentrales van de B-serie, v2.03 of hoger. Op alle
andere inbraakcentrales worden streepjes weergegeven.

Carrier Name (Naam
telecomprovider)

Op deze rij wordt de provider van het mobiele
communicatienetwerk weergegeven.
B440/B441: HOME of ROAMING wordt weergegeven
B442/443/444: de naam van de provider wordt weergegeven
met maximaal 16 tekens

Ontbreekt In deze rij staat de status van de mobiele insteekmodule.
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Rij Beschrijving

– Ontbreekt (er is geen module geplaatst en een module
wordt verwacht).

– Tonen (er is een geldige module geplaatst die al dan niet
wordt verwacht).

– Ongeldig (er is een module geplaatst die niet wordt
herkend, defect is of niet van het juiste type is).

– ---- (Er is geen module geplaatst en er wordt geen
module verwacht.)

Transceiver Model #
(Modelnummer
zendontvanger)

In deze rij staat het modelnummer van de zendontvanger. Als
de mobiele module een storing ondervindt of het
modelnummer niet kan worden geïdentificeerd, wordt
'Failed' (Storing) weergegeven.

Firmwarerevisie In deze rij staat het nummer van de huidige firmwarerevisie.

Elektronisch serienummer In deze rij staat het ID-nummer van de mobiele module.

Verbindingsstatus In dit veld wordt de verbindingsstatus met het mobiele
netwerk weergegeven.

Internet In dit veld wordt de verbindingsstatus met internet
weergegeven.

IP-adres In deze rij staat het huidige IP-adres.

Telefoon In deze rij staat het telefoonnummer. Als de mobiele module
niet is geactiveerd, wordt het telefoonnummer weergegeven
als 000000, gevolgd door 4 cijfers.
Opmerking: de B444 A-versie (AT&T) geeft het
telefoonnummer niet weer. Terugbellen op mobiele telefoon
wordt niet ondersteund.

Signaalsterkte Op deze rij wordt de status van de signaalsterkte
weergegeven.

Towers Available
(Beschikbare masten)

In deze rij staat het aantal masten dat beschikbaar is voor
communicatie.

Base Station ID (Basisstation-
ID)

Op deze rij wordt het identificatienummer van het
basisstation weergegeven.

Get Signal Strength History (Geschiedenis van signaalsterkte ophalen)
Klik op deze knop om een logboek samen te stellen van de lopende geschiedenis van de
sterkte van het signaal tussen de mobiele module en de mobiele mast. Het logboek wordt
direct opgeslagen op C:\RPS\Logs.
Het bestand wordt opgeslagen met een titel met tijdstempel in een CSV-bestand. (Voorbeeld:
09-28-20121.39PM.csv)
In het logboekbestand wordt de gemiddelde signaalsterkte voor elke periode van 15 minuten
in de afgelopen 48 uur vermeld.
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Voor de vermelding van de signaalsterkte worden de categorieën No Signal (Geen signaal),
Bad (Slecht), Marginal (Redelijk), Good (Goed) of Very Good (Zeer goed) gebruikt.

2.6 Opmerkingen bij programmering

Bericht!
Voer, nadat het systeem is geïnstalleerd of de inbraakcentrale is geprogrammeerd, een
volledige systeemtest uit.
Test de inbraakcentrale, alle apparaten en alle berichten (rapporten naar meldkamer en
persoonlijke meldingen).
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3 Conformiteitsinstellingen
3.1 SIA CP-01 verificatie

Standaard: Nee
Selecties:
– Ja: RPS controleert de instellingen van de parameters voor het account van de

inbraakcentrale op SIA CP-01-conformiteit.
– Nee: RPS controleert parameters niet op conformiteit.
RPS controleert de volgende parameters op SIA CP-01-conformiteit:
Type Uitschakeling onder dwang, pagina 99
Alarmsirene, pagina 154
Uitlooptijd, pagina 119
Tijd inbraakalarm, pagina 125
Waarschuwing uitlooptijd, pagina 132
Waarschuwing inlooptijd, pagina 132
Inloopvertraging, pagina 224
Lengte PIN-code, pagina 104
Externe waarschuwing, pagina 105
Telling swinger overbrugging, pagina 105
Annuleringsrapporten, pagina 100
Tweemansregel?, pagina 123 ?
Vroege hinderlaag?, pagina 124?
Onmiddellijk Alles Aan, pagina 183
Onmiddellijk Gedeeltelijk Aan, pagina 184
Functie met PIN-code-invoer, pagina 138
Locatie RPS-menu
Conformiteitsverificatie > SIA CP-01 verificatie

3.2 ULC Conformiteit
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja. Werking van inbraakcentrale aanpassen aan UL Canada (ULC)-conformiteit.
– Nee. Niet aanpassen aan ULC-conformiteit.
Als u deze parameter instelt op Ja, wordt in de configuratie van de inbraakcentrale ingesteld
dat de invoer van alle sensoren gedurende ten minste 120 seconden na het opstarten van het
systeem moet worden genegeerd.
Wanneer de sensorverwerking wordt gestart, rapporteert de inbraakcentrale een unieke
gebeurtenis voordat enige zonegebeurtenissen worden gerapporteerd. Daarnaast worden
geen voedingsgerelateerde gebeurtenissen gerapporteerd tot is vastgesteld dat de storing niet
zal worden hersteld binnen de vertragingstijd van 120 seconden.
Locatie RPS-menu
Conformiteitsinstellingen > ULC Conformiteit
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3.2.1 CAN/ULC-S304-conformiteit
CAN/ULC-S304, SIGNAALONTVANGSTCENTRALE EN INBRAAKALARMCENTRALES VOOR
PANDEN
Deze norm heeft betrekking op constructie- en prestatievereisten voor regeleenheden en
accessoires voor inbraakalarmsystemen, inclusief regeleenheden en accessoires van
beschermde panden voor lokale verbindingen of signaalontvangstverbindingen, en apparatuur
voor alarmontvangst van signaalontvangstcentrales, waaronder opnameapparatuur. De
apparatuur is bedoeld voor gebruik in panden en kluizen.

Programmeringsvereisten van inbraakcentrale
Het instellen van de parameter ULC Conformiteit op Ja is de enige programmeringsvereiste
voor de inbraakcentrale voor conformiteit met de standaard CAN/ULC-S304.

3.2.2 CAN/ULC-S559, vereiste programmering
CAN/ULC-S559, Standaard voor apparatuur voor centrales en systemen voor ontvangst van
brandalarm
CAN/ULC-S559 heeft betrekking op vereisten voor centrales en systemen voor ontvangst van
brandalarmen, met inbegrip van zend- en ontvangstapparatuur, bedrijfseigen apparatuur van
centrales voor ontvangst van brandalarmen en accessoires van regeleenheden. Systemen voor
de ontvangst van brandalarmen omvatten de eenheid en ontvanger voor beveiligde panden
voor normale (ongevaarlijke) locaties binnen- en buitenshuis. Programmeringsmethode-, test-,
onderhouds- en andere software die zijn bestemd voor gebruik met de apparatuur voor centra
en systemen voor de ontvangst van brandalarmen zijn inbegrepen bij de evaluatie van de
apparatuur. De vereisten in deze norm hebben tevens betrekking op
signaalontvangsteenheden die worden gebruikt in signaalontvangstcentra, satellietcentra,
signaalverwerkingscentra en overbruggingscentra.

CONFORMITEITSINSTELLINGEN > Conformiteit met UL Canada
Stel de parameter CONFORMITEITSINSTELLINGEN > Conformiteit met UL Canada in op Ja.

PARAMETERS GEHELE CENTRALE > Rapportrouting
In de kolom Routegroep 4:
– Stel Brandrapporten, Gasrapporten, Inbraakrapporten, Rapporten met persoonlijke

noodoproepen, Gebruikersrapporten en Testrapporten in op Nee.
– Stel Uitgangsrapporten, Rapporten betreffende automatische functie, RPS-rapporten,

Zonerapporten, Gebruikerswijzigingsrapporten en Toegangsrapporten in op Nee.
– Controleer of Diagnostische rapporten is ingesteld op Aangepast. In de volgende stappen

worden de aangepaste instellingen geconfigureerd.

PARAMETERS GEHELE CENTRALE > Rapportrouting > Brandrapporten > Annuleren brand
Stel de parameter PARAMETERS GEHELE CENTRALE > Rapportrouting > Brandrapporten >
Annuleren brand voor elke routegroep (1 t/m 4) in op Nee.
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Afbeelding 3.1: Annuleren brand

PARAMETERS GEHELE CENTRALE > Rapportrouting > Diagnostische rapporten
Stel voor de kolom Routegroep 4 Storing SDI2-apparaat in op Ja. Stel de resterende rapporten
in op Nee.

Afbeelding 3.2: Storing SDI2-apparaat
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PARAMETERS GEHELE CENTRALE > Communicatiemodule > Apparaat voor primaire
bestemming
Stel voor de kolom Routegroep 4 de waarde Apparaat voor primaire bestemming in op
Bestemming 4 voor het type gebruikte apparaat (bijvoorbeeld, Ingebouwde IP, Bestemming 4
als de inbraakcentrale rapporten verzendt met gebruikmaking van het on-board Ethernet.

Afbeelding 3.3: Apparaat voor primaire bestemming

ALGEMENE PARAMETERS CENTRALE > Geavanceerde communicatie > Bestemming 4
Stel, in de kolom Bestemming 4, Netwerkadres in op: 0.1.1.1 (dit adres is opzettelijk geen
echt adres op het netwerk). Stel de Pollingfrequentie in op 0. Stel de ACK-wachttijd (sec.) in
op 5.

PUNTEN > Zoneprofielen (Zoneindexen)
Configureer zoneprofielen 1, 4 en 6 als hieronder weergegeven.
Het is belangrijk dat de parameters in de juiste volgorde worden geconfigureerd.

Zoneprofiel 1
Stel Alarm afbreken in op: Nee.
Stel Tekst zoneprofiel (eerste taal) in op: Probleem met brandmeldcentrale.
Stel Zonetype / Respons / Circuitstijl > Zonetype in op: Brandpunt.
Stel Zonetype / Respons / Circuitstijl > Circuitstijl in op: Enkelvoudige EOL (1KΩ) of
Enkelvoudige EOL (2KΩ).
Stel Respons in op: 3.

Zoneprofiel 4
Stel Tekst zoneprofiel (eerste taal) in op: Alarm brandmeldcentrale.
Stel Zonetype / Respons / Circuitstijl > Zoneype in op: Brandpunt.
Stel Zonetype / Respons / Circuitstijl > Circuitstijl in op: Enkelvoudige EOL (1KΩ),
Enkelvoudige EOL (2KΩ) of Dubbele EOL.
Als u Zonetype / Respons / Circuitstijl > Circuitstijl instelt op Enkelvoudige EOL (1KΩ) of op
Enkelvoudige EOL (2KΩ), stelt u Respons in op: 1.
Als u Zonetype / Respons / Circuitstijl > Circuitstijl instelt op Dubbele EOL, stelt u Respons in
op: 0.
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Zoneprofiel 6
Stel Tekst zoneprofiel (eerste taal) in op: Bewaking brandmeldcentrale.
Stel Zonetype / Respons / Circuitstijl > Zonetype in op: Brandpunt.
Stel Zonetype / Respons / Circuitstijl > Circuitstijl in op: Enkelvoudige EOL (1KΩ),
Enkelvoudige EOL (2KΩ) of Dubbele EOL.
Als u Zonetype / Respons / Circuitstijl > Circuitstijl instelt op Enkelvoudige EOL (1KΩ) of op
Enkelvoudige EOL (2KΩ), stelt u Respons in op: 9.
Als u Zonetype / Respons / Circuitstijl > Circuitstijl instelt op Dubbele EOL, stelt u Respons in
op: 2.

Afbeelding 3.4: Zoneprofielen
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Afbeelding 3.5: Respons en circuitstijl van zonetype

PUNTEN > Punttoewijzingen
Stel de PUNTEN > Punttoewijzingen, Tekst- en Profielparameters, voor on-board punten 1, 2
en 3 als volgt in.

Zone 1
Stel Zonetoewijzingen > Tekst in op: Alarm brandmeldcentrale.
Stel Zonetoewijzingen > Profiel in op: 4 - Alarm brandmeldcentrale

Zone 2
Stel Zonetoewijzingen > Tekst in op: Probleem met brandmeldcentrale.
Stel Zonetoewijzingen > Profiel in op: 1 - Probleem met brandmeldcentrale

Zone 3
Stel Zonetoewijzingen > Tekst in op: Bewaking brandmeldcentrale.
Stel Zonetoewijzingen > Profiel in op: 6 - Bewaking brandmeldcentrale
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Afbeelding 3.6: Bewaking brandmeldcentrale

3.2.3 CAN/ULC-S559, aanbevolen programmering
Stoppen van alarm-, probleem- en bewakingsgebeurtenissen door brandmeldcentrale
Wanneer inbraakcentrales zijn geconfigureerd zoals hieronder beschreven, stoppen ze
automatisch bedieningspanelen die zijn verbonden met de inbraakcentrale in het geval van
brand-, probleem- en bewakingsgebeurtenissen van de brandmeldcentrale.

Bericht!
Automatisch stoppen niet beschikbaar voor B3512-inbraakcentrales
Automatisch stoppen van alarm-, probleem- en bewakingsgebeurtenissen van de
brandmeldcentrale is niet beschikbaar voor de inbraakcentrale B3512. Gebruikers moeten
deze gebeurtenissen stoppen op het bedieningspaneel.

AANGEPASTE FUNCTIES > aangepaste functie 128
Stel Aangepaste functie 128 > Tekst aangepaste functie in op: stoppen.
Stel Aangepaste functie 128 > Functie 1 in op: probleem stoppen (stel Parameter 1 in op:
gebied 1).
Stel Aangepaste functie 128 > Functie 2 in op: alarm stoppen (stel Parameter 1 in op: gebied
1).
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Afbeelding 3.7: Aangepaste functie 128

Afbeelding 3.8: Keuze gebied 1

UITGANG PARAMETERS > Uitgangen gehele centrale
Voor virtuele uitgangen:
Stel Uitgangen gehele centrale > Samenvatting bij brand in op: 9.
Stel Uitgangen gehele centrale > Samenvatting brandalarmprobleem in op: 10.
Stel Uitgangen gehele centrale > Samenvatting brandbewaking in op: 19.
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Afbeelding 3.9: Uitgangen gehele centrale

ZONES > Zoneprofielen (Zoneindexen)
Configureer zoneprofiel 20 zoals hieronder afgebeeld.
Het is belangrijk dat de parameters in de juiste volgorde worden geconfigureerd.

Zoneprofiel 20
Stel tekst zoneprofiel (eerste taal) in op: CF: stoppen.
Stel zonetype / Reactie / Circuitstijl > Zonetype in op: Aangepaste functie.
Zonetype verlaten / Reactie / Circuitstijl > Circuitstijl op standaard: enkele EOL (1 KΩ).
Zonetype verlaten / Reactie / Circuitstijl > Reactie op standaard: 7.
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Afbeelding 3.10: Zoneprofiel 20

Zones > Zonetoewijzingen
Stel de parameters ZPNES > Zonetoewijzingen, bron, tekst en profiel voor zones 9, 10 en 19
als volgt in.

Zone 9
Stel Zonetoewijzingen > Bron in op: uitgang.
Stel Zonetoewijzingen > Tekst in op: brandalarm actief.
Stel Zonetoewijzingen > Profiel in op: 20 - CF: stoppen

Zone 10
Stel Zonetoewijzingen > Bron in op: uitgang.
Stel Zonetoewijzingen > Tekst in op: brandalarmprobleem actief.
Stel Zonetoewijzingen > Profiel in op: 20 - CF: stoppen

Zone 19
Stel Zonetoewijzingen > Bron in op: uitgang.
Stel Zonetoewijzingen > Tekst in op: brandbewaking actief.
Stel Zonetoewijzingen > Profiel in op: 20 - CF: stoppen



50 nl | Conformiteitsinstellingen Control Panel

2019.10 | 18 | F.01U.368.350 Program Entry Guide Bosch Security Systems B.V.

Afbeelding 3.11: Punttoewijzingen

3.3 Bewakingsconfiguratie
Optimaliseren van de gegevens die worden gebruikt voor de bewaking:

Installatiety
pe

Commercie
el
inbraakalar
m (UL1610)

Commercie
el
inbraakalar
m
(ULCS304)

Hoge mate
van
bewaking

Per uur Middelmati
ge
beveiliging
of
woningbran
d

Dagelijkse
bewaking

Vereist
bewakingsi
nterval

200 sec 180 sec 300 sec 1 uur 4 uur 25 uur

Aanbevolen
onderhouds
contract

Uitgebreid Uitgebreid Hoge mate
van
bewaking

Standaard Standaard Back-up

Panel Programming (Programmeren van centrale)

Tijd
bewaking
ontvanger

200 sec Gedeeltelijk 300 sec 1 uur –
NFPA

4 uur –
middelmati
ge
beveiliging

25 uur
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Installatiety
pe

Commercie
el
inbraakalar
m (UL1610)

Commercie
el
inbraakalar
m
(ULCS304)

Hoge mate
van
bewaking

Per uur Middelmati
ge
beveiliging
of
woningbran
d

Dagelijkse
bewaking

Pollingfrequ
entie
centrale
(seconden)

n.v.t. 89 sec n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ACK-
wachttijd
centrale
(seconden)

n.v.t. 15 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Aantal
nieuwe
pogingen
centrale

n.v.t. 5 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

3.4 Europese toepassing
Standaard: Nee
Selecties:
Ja - Europese markttoepassing. SIA DC-09 communicatiemodule-indeling is beschikbaar voor
gebruik.
Nee - Geen Europese markttoepassing. SIA DC-09 communicatiemodule-indeling is niet
beschikbaar voor gebruik.

Bericht!
SIA DC-09 is niet gecontroleerd voor gebruik door UL en is niet beschikbaar voor niet-
Europese toepassingen. Selecteer de SIA DC-09 communicatiemodule-indeling niet voor enige
UL- of ULC-toepassingen.

Locatie RPS-menu
Conformiteitsinstellingen > Europese toepassing
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4 Parameters Gehele centrale
4.1 Telefoon en telefoonparameters

4.1.1 Telefoonbestemming 1 (tot 4)
Standaard: leeg
Selecties:
– Leeg: er wordt geen telefoonnummer gekozen door de centrale.
– 0-9: de inbraakcentrale belt deze tekens.
– C: de inbraakcentrale stopt 2 seconden wanneer het systeem een C in de kiesvolgorde

ziet.
– D: de inbraakcentrale belt als die een kiestoon detecteert of als de eerste

kiestoondetectieperiode van 7 seconden verloopt. Als u de kiestoondetectieperiode wilt
verlengen, voegt u D toe aan het begin van de kiesreeks.

– #, *-de inbraakcentrale belt deze tekens alsof er op de telefoontoetsen wordt gedrukt.
Voer de kiesreeks (telefoonnummer) in die de inbraakcentrale gebruikt om rapporten te
verzenden naar de ontvanger van de meldkamer.
Als u deze parameter leeg laat, wordt de telefoonbestemming niet uitgeschakeld. Als u gebruik
van de telefoonbestemming wilt verhinderen, moet u die niet toewijzen aan een primair
apparaat of apparaat voor een back-upbestemming. Raadpleeg voor meer informatie
Communicatiemodule, overzicht, pagina 82.

Telefoonbestemmingen voor wachten op oproep configureren
Als op een inactieve wachtlijn een wachtvolgorde wordt gekozen, kan de inbraakcentrale geen
rapporten naar de ontvanger van de meldkamer sturen. Als een klant de service voor in de
wacht plaatsen annuleert zonder hun beveiligingsbedrijf daarvan op de hoogte te stellen, kan
de inbraakcentrale geen rapporten versturen met behulp van het apparaat voor back-
upbestemming.
Als u een telefoonbestemming met een telefoonnummer configureert met een reeks om
oproepen in de wacht te annuleren, kies dan die telefoonbestemming als het Apparaat voor
primaire bestemming, pagina 84 voor een routegroep. Configureer een andere
telefoonbestemming zonder de reeks voor het annuleren van in de wacht plaatsen en kies die
als het Apparaten voor back-upbestemming, pagina 84 voor de routegroep.
Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Telefoon en telefoonparameters > Telefoonbestemming 1 tot 4

4.1.2 Telefoonbestemming 1 (tot 4)-formaat
Standaard: Modem4
Selecties:
– Modem4: de inbraakcentrale stuurt uitgebreide Modem4-rapporten naar de ontvanger van

de meldkamer. Uitgebreide informatie bevat zonetekst, uitgangstekst en
gebruikersnamen.

– Contact-ID: de inbraakcentrale stuurt contact-ID-rapporten. Gebruik dit formaat wanneer
de ontvanger van de meldkamer het Modem4-formaat niet ondersteunt.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Telefoon en telefoonparameters > Telefoonbestemming (1 tot
4)-formaat

4.1.3 DTMF kiezen
Standaard: ja
Selecties:



Control Panel Parameters Gehele centrale | nl 53

Bosch Security Systems B.V. Program Entry Guide 2019.10 | 18 | F.01U.368.350

– Ja, de inbraakcentrale belt telefoonnummers met behulp van DTMF (dual-tone multi-
frequency).

– Nee, de inbraakcentrale belt telefoonnummers met behulp van puls.
Controleer of het PSTN (openbaar telefoonnetwerk) van de inbraakcentrale is aangesloten
met ondersteuning voor puls voordat u deze parameter instelt op "Nee".
Locatie RPS-menu:
Parameters Gehele centrale > Telefoon en telefoonparameters > DTMF kiezen

4.1.4 Tijd telefoonlijnbewaking
Standaard: 0
Selecties:
– 0: uitgeschakeld, geen telefoonlijnbewaking.
– 10-240 (seconden): aantal seconden (in stappen van 10 seconden) dat een telefoonlijn

verstoord moet zijn voordat de inbraakcentrale een storing van een telefoonlijn maakt.
De inbraakcentrale controleert een telefoonlijn ongeveer negen keer per minuut. Als het
systeem een storing op de telefoonlijn detecteert die het aantal seconden van deze parameter
duurt, wordt een storing van een telefoonlijn gemaakt.
Op bedieningspanelen wordt een telefoonlijnstoring getoond en er klinkt een probleemtoon
als de parameters Zoemen bij storing, pagina 53 en Toon voor problemen, pagina 139 zijn
ingesteld op "Ja". Als de parameter Alarm bij storing, pagina 53 is ingesteld op "Ja", tonen de
bedieningspanelen een alarmgebeurtenis en laten ze een alarmtoon horen.
Als de telefoonlijn normaal is (de storing is opgelost) gedurende het aantal seconden dat bij
deze parameter is ingesteld, creëert de inbraakcentrale een herstelgebeurtenis voor de
telefoonlijn.
De inbraakcentrale stuurt rapporten over de storing van de telefoonlijn en herstel van de
telefoonlijn wanneer daarvan sprake is. Deze worden ook opgenomen in Testrapport
uitbreiden, pagina 54.
Storingen van de telefoonlijn worden toegewezen aan gebied 1 en maken gebruik van de
configuratie van gebied 1.
Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Telefoon en telefoonparameters > Tijd telefoonlijnbewaking

4.1.5 Alarm bij storing
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja, alarmrespons (inbraaksirene, alarmtoon bedieningspaneel, alarmrapport) voor

storingen van de telefoonlijn.
– Nee, geen alarmrespons voor storingen op de telefoonlijn
Als u dit alarm op de storingenfunctie gebruikt, schakelt u de telefoonlijnbewaking in op de
parameter Tijd telefoonlijnbewaking.
Zie Tijd telefoonlijnbewaking, pagina 53.
De alarmrespons voor storingen op de telefoonlijn omvat:
– het activeren van de alarmsirene op gebied 1,
– het activeren van de alarmtoon op bedieningspanelen
– het verzenden van alarmrapporten
Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Telefoon en telefoonparameters > Alarm bij storing

4.1.6 Zoemen bij storing
Standaard: Nee
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Selecties:
– Ja: probleemtoon in de gehele centrale bij alle bedieningspanelen als een storing op de

telefoonlijn optreedt.
– Nee: geen probleemtoon bij een bedieningspaneel wanneer een storing op de telefoonlijn

optreedt.
Als u de functie Zoemen bij storing wilt gebruiken, stelt u de telefoonlijnbewaking in op de
parameter Tijd telefoonlijnbewaking.
Zie Tijd telefoonlijnbewaking, pagina 53.
Probleemtonen in de hele centrale zijn ingesteld voor afzonderlijke bedieningspanelen bij de
parameter Probleemtoon (Toon voor problemen, pagina 139). De standaardinstelling voor de
parameter Probleemtoon voor alle bedieningspanelen is "Nee" (geen probleemtoon voor
problemen in de gehele centrale).
Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Telefoon en telefoonparameters > Zoemen bij storing

4.1.7 Testrapport uitbreiden
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja, breid gebruikerstestrapporten en (geplande) testrapporten voor tijdschema's uit

zodat die niet-normale systeemstatusinformatie bevatten.
– Nee, testrapporten niet uitbreiden.
Als deze parameter wordt ingesteld op "Ja", wordt het testrapport (of niet-normaal
testrapport) gevolgd door een diagnostisch rapport voor elke niet-normale systeemstatus.
Raadpleeg Parameters Gehele centrale > Rapportrouting > Diagnostische rapporten, pagina 78
voor een lijst van inbegrepen rapporten.
Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Telefoon en telefoonparameters > Testrapport uitbreiden

4.1.8 PSTN-compatibiliteit
Standaard: VS
Selecties:

Algerije
Argentinië
Armenië
Australië
Oostenrijk
Bahama's
Bahrein
Wit-Rusland
België
Bermuda
Brazilië
Brunei
Bulgarije
Canada
Caraïbisch gebied
Chili
China
Colombia

El Salvador
Ecuador
Estland
Finland
Frankrijk
Georgië
Duitsland
Ghana
Griekenland
Guadeloupe
Guam
Hongkong
Hongarije
IJsland
India
Indonesië
Ierland
Israël

Libanon
Lesotho
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Macau
Maleisië
Malta
Martinique
Mexico
Moldova
Marokko
Nederland
Nieuw-Zeeland
Nigeria
Noorwegen
Oman
Pakistan

Réunion
Roemenië
Rusland
Saoedi-Arabië
Singapore
Slowakije
Slovenië
Zuid-Afrika
Spanje
Sri-Lanka
Zweden
Zwitserland
Taiwan
Thailand
Tunesië
Turkije
Verenigde Arabische
Emiraten
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Costa Rica
Kroatië
Cyprus
Tsjechische Republiek
Denemarken
Dominicaanse
Republiek
Dubai
Egypte

Italië
Japan
Jordanië
Kazachstan
Korea
Koeweit
Kirgizië
Letland

Paraguay
Peru
Filipijnen
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Puerto Rico
Qatar

Oekraïne
Verenigd Koninkrijk
Uruguay
VS
Oezbekistan
Venezuela
Jemen
Zambia

Deze parameter configureert de inbraakcentrale en het stekkercontact van de B430-
telefooncommunicator voor openbare telefoonnetwerken (PSTN).

Bericht!
PSTN-eis voor Australië / Nieuw-Zeeland, uitschakelen RPS-antwoord ingeschakeld/
uitgeschakeld
Als u deze parameter voor PSTN-compatibiliteit instelt op Australië of Nieuw-Zeeland, moet u
Parameters Gehele centrale > RPS-parameters > Antwoord ingeschakeld en Antwoord
uitgeschakeld op 0 (uitgeschakeld) instellen.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Telefoon en telefoonparameters > PSTN-compatibiliteit

4.2 Ingebouwde ethernet (IP)-kiezer

4.2.1 IPv6-modus
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja: gebruik IPv6-modus (internetprotocolversie 6) voor IP-communicatie
– Nee: gebruik IPv4-modus (internetprotocolversie 4) voor IP-communicatie
Wanneer "IPv6 inschakelen" is ingesteld op "Ja", stelt u TCP/auto-IP inschakelen in op "Ja".
Wanneer "IPv6 inschakelen" is ingesteld op "Nee", worden de IPv6-parameters grijs
weergegeven (niet te bewerken).
Wanneer "IPv6 inschakelen" is ingesteld op "Ja", worden de IPv4-parameters grijs
weergegeven (niet te bewerken).
Locaties RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Ingebouwde ethernetkiezer > IPv6-modus

4.2.2 IPv6 DHCP
Standaard: ingeschakeld (Ja)
Selecties:
– Ingeschakeld (Ja) - DHCP stelt automatisch het IP-adres, standaard-IP-gateway en IP

DNS-serveradres in. Met Auto-IP kunt u om dynamische IP-adressen bij het opstarten aan
apparaten toewijzen.

– Uitgeschakeld (Nee) - stel deze parameter in op "Uitgeschakeld" als er geen DHCP-service
is. Stel het IP-adres, standaard-IP-gateway en IP DNS-serveradres handmatig in.

Voor DHCP is een DHCP-server nodig.
Locaties RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Ingebouwde ethernetkiezer > IPv6 DHCP
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4.2.3 IPv4 DHCP/AutoIP inschakelen
Standaard: ingeschakeld (Ja)
Selecties:
– Ingeschakeld (Ja) - DHCP stelt automatisch het IP-adres, standaard-IP-gateway en IP

DNS-serveradres in. Met Auto-IP kunt u dynamische IP-adressen bij het opstarten aan
apparaten toewijzen.

– Uitgeschakeld (Nee) - stel deze parameter in op "Uitgeschakeld" als er geen DHCP-service
is. Stel het IP-adres, standaard-IP-gateway en IP DNS-serveradres handmatig in.

Voor DHCP is een DHCP-server nodig.
Als deze parameter is ingesteld op "Ja", worden het IPv4-adres, IPv4-subnetmasker en
standaard-IPv4-gateway grijs weergegeven. U kunt ze dan niet wijzigen.
Wanneer de parameter IPv6-modus is ingesteld op "Ja", wordt deze parameter grijs
weergegeven (niet te bewerken).
Locaties RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Ingebouwde ethernetkiezer > IPv4 DHCP/auto-IP inschakelen

4.2.4 IPv4-adres
Standaard: 0.0.0.0
Selecties: 0.0.0.0 tot 255.255.255.255
Als IPv4 DHCP/Auto IP inschakelen is ingesteld op "Ja", wordt deze parameter grijs
weergegeven (niet te bewerken).
Als IPv4 DHCP/Auto IP inschakelen is ingesteld op "Nee", voert u het IPv4-adres hier in.

Meer informatie
Notatie van IP-adres en domeinnaam, pagina 283
Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Ingebouwde ethernetkiezer > IPv4-adres

4.2.5 IPv4-subnetmasker
Standaard: 255.255.255.0
Selecties: 0.0.0.0 tot 255.255.255.255
Als IPv4 DHCP/Auto IP inschakelen is ingesteld op "Ja", wordt deze parameter grijs
weergegeven (niet te bewerken).
Als IPv4 DHCP/Auto-IP inschakelen is ingesteld op "Nee", voert u hier het IPv4-
subnetwerkmasker in.
De inbraakcentrale maakt gebruik van het subnetmasker om het netwerk en de knooppunten
van het adres efficiënter te bepalen.

Meer informatie
Notatie van IP-adres en domeinnaam, pagina 283
Locaties RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Ingebouwde ethernetkiezer > IPv4-subnetmasker

4.2.6 IPv4 Default Gateway
Standaard: 0.0.0.0
Selecties: 0.0.0.0 tot 255.255.255.255
Als IPv4 DHCP/Auto IP inschakelen is ingesteld op "Ja", wordt deze parameter grijs
weergegeven (niet te bewerken).
Als IPv4 DHCP/Auto IP inschakelen is ingesteld op "Nee", voert u het standaardgatewayadres
hier in.

Meer informatie
Notatie van IP-adres en domeinnaam, pagina 283
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Locaties RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Ingebouwde ethernetkiezer > Standaard IPv4-gateway 4
standaard gateway

4.2.7 IPv4 DNS Server IP Address (IP-adres DNS-server IPv4)
Standaard: 0.0.0.0
Selecties: 0.0.0.0 tot 255.255.255.255
Een domeinnaamserver (DNS) gebruikt internetdomeinnamen of hostnamen om de
overeenkomstige IP-adressen te verstrekken. In DHCP-modus wordt de standaard-DNS van de
DHCP-server gebruikt. Als u een aangepaste DNS-server wilt gebruiken in DHCP-modus, voert
u hier het IP-adres van de aangepaste DNS-server in.

Meer informatie
Notatie van IP-adres en domeinnaam, pagina 283
Locaties RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Ingebouwde ethernetkiezer > IP-adres IPv4 DNS-server

4.2.8 IPv6 DNS Server IP Address
Standaard:
Selecties: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 tot
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Met deze parameter wordt het IPv6 DNS-serveradres voor de statische IP-modus ingesteld.
Als dit adres is ingesteld door de DHCP-service, wijzig het dan niet.
Een domeinnaamserver (DNS) gebruikt internetdomeinnamen of hostnamen om de
overeenkomstige IP-adressen te verstrekken. In DHCP-modus wordt de standaard-DNS van de
DHCP-server gebruikt. Als u een aangepaste DNS-server in DHCP-modus wilt gebruiken, wijzigt
u de parameter in het IP-adres van de aangepaste DNS-server.
Dit IPv6 DNS-serveradres is het enige IPv6-adres dat wordt ingevoerd als nummer.

Meer informatie
Notatie van IP-adres en domeinnaam, pagina 283
Locaties RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Ingebouwde ethernetkiezer > IP-adres IPv6 DNS-server

4.2.9 UPnP (universele plug-and-play) inschakelen
Standaard: Ja
Selecties:
Ja (ingeschakeld): gebruik UPnP om een doorstuurfunctie voor de poort te openen voor
inkomende aansluitingen voor RPS en RSC (Remote Security Control)
Nee (uitgeschakeld): gebruik geen UPnP
De parameter UPnP heeft geen invloed op het rapporteren van gebeurtenissen aan de
ontvanger van een meldkamer.
Als deze parameter is ingesteld op "Ja", stuurt de inbraakcentrale een verzoek naar de router
in het pand om een doorstuurfunctie voor de poort te openen. De doorstuurfunctie van de
poort maakt inkomende aansluitingen voor RPS en RSC (Remote Security Control) mogelijk.

Bericht!
Voor UPnP is een IP-adres nodig / hostnaam en poort centrale
Controleer in het Centralegegevens – Weergave, tabblad Netwerk of de parameters IP-adres /
Hostnaam en Poort centrale zijn ingevoerd.

Locaties RPS-menu
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Parameters Gehele centrale > Ingebouwde ethernetkiezer > UPnP (Universal Plug and Play)
inschakelen

4.2.10 ARP Cache Timeout (seconden)
Standaard: 600
Selecties: 1 tot 600 (seconden)
Met deze parameter wordt de time-out voor ARP-cachegegevens opgegeven.
Locaties RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Ingebouwde ethernetkiezer > ARP Cache Timeout

4.2.11 Hostnaam van module
Standaard: Leeg
Selecties: maximaal drieënzestig tekens (letters, cijfers, punten en gedachtestreepjes)
De hostnaam identificeert de IP-kiezer (ingebouwde of SDI2-module) in het netwerk. Laat
deze parameter leeg om de standaardfabrieksinstelling voor de hostnaam te gebruiken.

Bericht!
Laat deze parameter leeg om de standaardfabrieksinstelling voor de hostnaam te
gebruiken
De standaardfabrieksinstelling voor de hostnaam begint met de letter B, gevolgd door de
laatste zes cijfers van het MAC-adres van de module.
Gebruik RPS-diagnose of installatieprogrammadiagnose (bedieningspaneel) om de hostnaam
te bekijken.

Gebruik de hostnaam op een lokaal netwerk met behulp van DHCP. Om de hostnaam extern te
gebruiken, moet u de hostnaam op de DNS-server invoeren.
U kunt de hostnaam gebruiken om verbinding te maken met de inbraakcentrale met RPS of
RSC (Remote Security Control), of voor webconfiguratie van module en diagnose.
Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Ingebouwde ethernetkiezer > Hostnaam module

4.2.12 TCP/UDP Port Number (Poortnummer TCP/UDP)
Standaard: 7700
Selecties: 0 - 65535
Gebruik voor IP-communicatie met RPS, automatisering of RSC (Remote Security Control) in
standaardinstallaties de TCP/UDP-poort met standaardwaarden

Bericht!
Beperk ongewenst verkeer; kies een poortnummer hoger dan 1023
Als u ervoor kiest het poortnummer te wijzigen in een ander nummer dan het
standaardnummer, selecteert u een poortnummer hoger dan 1023 om ongewenst
netwerkverkeer te verlagen.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Ingebouwde ethernetkiezer > TCP/UDP-poortnummer

4.2.13 Keep-alive-tijd TCP
Standaard: 4 minuten
Selecties: Uit - 8 uur
De tijd tussen TCP keep-alive berichten kan worden ingesteld in minuten of uren. Keep-alive
berichten zorgen ervoor dat een verbinding actief blijft.
Locaties RPS-menu
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Parameters Gehele centrale > Ingebouwde ethernetkiezer > Keep-alive-tijd TCP

4.2.14 IPv4 Test Address (Testadres IPv4)
Standaard: 8.8.8.8
Selecties: IPv4-adres of domeinnaam
De inbraakcentrale pingt het IPv4-testadres om ervoor te zorgen dat de netwerkconfiguratie-
instellingen correct zijn en dat het netwerk werkt.
Het standaardtestadres werkt voor de meeste netwerken.

Meer informatie
Notatie van IP-adres en domeinnaam, pagina 283
Locaties RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Ingebouwde ethernetkiezer > IPv4-testadres

4.2.15 IPv6 Testadres
Standaard: 2001:4860:4860::8888
Selecties: IPv6-adres of domeinnaam
De inbraakcentrale pingt het IPv6-testadres om ervoor te zorgen dat de netwerkconfiguratie-
instellingen correct zijn en dat het netwerk werkt.
Het standaardtestadres werkt voor de meeste netwerken.

Meer informatie
Notatie van IP-adres en domeinnaam, pagina 283
Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Ingebouwde ethernetkiezer > IPv6-testadres.

4.2.16 Alternatief IP-adres DNS-server IPv4
Standaard: 0.0.0.0
Selecties: 0.0.0.0 tot 255.255.255.255
Als de IP-communicator geen adres van de primaire server kan ophalen, wordt de alternatieve
DNS-server geprobeerd. Voer het IP-adres in voor de alternatieve IPv4 DNS-server.

Meer informatie
Notatie van IP-adres en domeinnaam, pagina 283
Locaties RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Ingebouwde ethernetkiezer > Alternatief IPv4 DNS-server
IP-adres

4.2.17 Alternatief IP-adres IPv6 DNS-server
Standaard:
Selecties: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 tot
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Als de IP-kiezer geen adres van de primaire server kan ophalen, wordt de alternatieve DNS-
server geprobeerd. Voer het IP-adres in voor de alternatieve IPv6 DNS-server.

Meer informatie
Notatie van IP-adres en domeinnaam, pagina 283
Locaties RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Ingebouwde ethernetkiezer > Alternatief IP-adres IPv6 DNS-
server



60 nl | Parameters Gehele centrale Control Panel

2019.10 | 18 | F.01U.368.350 Program Entry Guide Bosch Security Systems B.V.

4.3 Mobiele insteekmodule

4.3.1 Inbound SMS (Inkomende SMS)
Standaard: Ja
Selecties:
– Ingeschakeld (Ja) - u kunt de module configureren met inkomende sms-tekstberichten.
– Uitgeschakeld (Nee) - de module verwerkt geen inkomende sms-tekstberichten.

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Mobiele insteekmodule > Inkomende SMS B450 mobiel >
Inkomende SMS

4.3.2 Periode keep-alive sessie (minuten)
Standaard: 0
Selecties: 0 (uitgeschakeld) tot 1000 (minuten)
Tijd in minuten tussen keep-alive berichten. Keep-alive berichten zorgen ervoor dat een
verbinding actief blijft.
Wijzig de standaardinstelling alleen voor streng beveiligde commerciële UL1610-installaties.

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Mobiele insteekmodule > Periode keep-alive sessie

4.3.3 Time-out door inactiviteit (minuten)
Standaard: 0
Selecties: 0 (uitschakelen) tot 1000 (minuten)
– 0 (uitgeschakeld) - centrale bewaakt gegevensverkeer niet.
– 1 tot 1000 - de tijd zonder gegevensverkeer voordat de inbraakcentrale een sessie

beëindigt.
Wijzig de standaardwaarde alleen voor streng beveiligde commerciële UL 1610-installaties
waarbij melding van een laag signaal vereist is.

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Mobiele insteekmodule > Time-out door inactiviteit

4.3.4 Reporting Delay for Low Signal Strength (sec.) (Vertraging melden voor
lage signaalsterkte)
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
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Selecties: 0 (uitgeschakeld), 1-3600 (seconden)
Tijd van lage signaalsterkte (rode LED op mobiele communicator) voordat de inbraakcentrale
een gebeurtenis genereert voor laag mobiel signaal.
De inbraakcentrale maakt een herstelgebeurtenis voor een zwak mobiel signaal wanneer de
signaalsterkte goed is (groene led op de mobiele communicatiemodule) voor de tijd die u
invoert bij deze parameter voor het melden van vertragingen voor lage signaalsterkte.

Bericht!
UL-vereisten
Om te voldoen aan UL-vereisten, mag de invoer voor deze parameter niet langer zijn dan 200
seconden.

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Mobiele insteekmodule > Vertraging melden voor lage
signaalsterkte

4.3.5 Vertraging melden voor geen masten (sec.)

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Standaard: 0
Selecties: 0 (uitgeschakeld), 1-3600 (seconden)
Wanneer de mobiele insteekmodule geen masten vindt gedurende het aantal seconden dat
met deze parameter is ingesteld, registreert de centrale een gebeurtenis voor geen masten en
een gebeurtenis voor geen IP-adres.
De centrale registreert een herstelgebeurtenis voor geen masten wanneer de mobiele
insteekmodule een of meerdere masten detecteert gedurende het aantal seconden dat met
deze parameter is ingesteld.
De centrale registreert een herstelgebeurtenis voor geen IP-adres wanneer de mobiele
insteekmodule bij één of meerdere masten wordt geregistreerd en binnen 60 seconden een IP-
adres ontvangt.

Bericht!
Wanneer een of meerdere masten beschikbaar zijn, is er een vertraging van 60 seconden
voor een gebeurtenis zonder IP-adres
Als de mobiele insteekmodule bij één of meerdere masten wordt geregistreerd, maar niet
binnen 60 seconden een IP-adres ontvangt, creëert de inbraakcentrale een gebeurtenis
zonder IP-adres.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Mobiele insteekmodule > Vertraging melden voor geen masten
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4.3.6 Reporting Delay for Single Tower (Vertraging melden voor enkele mast)

Bericht!
Alleen inbraakcentrales uit B-serie met firmwareversie v2.xx
Deze parameter is uitsluitend beschikbaar voor inbraakcentrales uit B-serie met
firmwareversie 2.xx.

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Standaard: 1800
Selecties: 0 (uitgeschakeld), 1-3600 (seconden)
Behoud voor deze parameter de standaardinstelling, tenzij een vertegenwoordiger van Bosch
Security Systems, Inc. iets anders aanraadt.
Wanneer de mobiele insteekmodule slechts één mast detecteert gedurende het aantal
seconden dat met deze parameter is ingesteld, registreert de centrale een gebeurtenis voor
één mast.
Wanneer de mobiele communicator twee of meer masten detecteert gedurende het aantal
seconden dat met deze parameter is ingesteld, registreert de inbraakcentrale een
herstelgebeurtenis voor één mast.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Mobiele insteekmodule > Vertraging melden voor een enkele
mast

4.3.7 Uitgaande SMS-lengte

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Standaard: 160
Selecties: 0 (uitgeschakeld) tot 3600 (tekens)
Mobiele providers stellen de maximale lengte van SMS-berichten in op 160 tekens
(standaard). De providers weigeren langere SMS-berichten.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Mobiele insteekmodule > Lengte uitgaand SMS-bericht

4.3.8 Network Access Point Name (APN) (Naam van netwerktoegangspunt)

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Standaard: eaaa.bosch.vzwentp
Selecties: 0-9, A-Z, a-z, - , : , . (max. 99 tekens)
U kunt de standaardnaam van het netwerktoegangspunt (APN) wijzigen. De naam kan
maximaal 99 tekens lang zijn. Het veld is hoofdlettergevoelig.
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Firmware van inbraakcentrale versie 3.07 of hoger
Als er geen APN wordt ingevoerd, gebruikt de inbraakcentrale vanaf firmwareversie 3.07 een
interne lijst met waarden voor de Network Access Point Name (APN). Als er een B442 of B443
mobiele insteekcommunicatiemodule is aangesloten, luidt de interne lijst:
– Iotst.aer.net
– gne
– wyless.apn
– wyless.com.attz
Als er een B444 mobiele insteekcommunicatiemodule is aangesloten, luidt de interne lijst:
– bssd.vzwentp
– eaaa.bosch.vzwentp

Bericht!
De standaardwaarde, eaaa.bosch.vzwentp, is nieuw
De vorige APN-standaardwaarde, wyless.apn, is nog steeds geldig. De APN hoeft niet te
worden gewijzigd voor bestaande accounts.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Mobiele insteekmodule > Naam van netwerktoegangspunt

4.3.9 Network Access Point User Name (Gebruikersnaam netwerktoegangspunt)
Standaard: Leeg
Selecties: ASCII-tekens (maximaal 30)
Voer maximaal 30 ASCII-tekens in voor de gebruikersnaam van het netwerktoegangspunt.
De gebruikersnaam is hoofdlettergevoelig.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Mobiele insteekmodule > Gebruikersnaam netwerktoegangspunt

4.3.10 Network Access Point Password (Wachtwoord voor netwerktoegangspunt)

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Standaard: Leeg
Selecties: ASCII-tekens (maximaal 30 tekens)
Voer maximaal 30 ASCII-tekens in voor het wachtwoord voor het netwerktoegangspunt.
Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Mobiele insteekmodule > Wachtwoord voor
netwerktoegangspunt

4.3.11 SIM PIN

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Standaard: Leeg
Selecties: 0-9 (minimaal 4 cijfers, maximaal 8 cijfers)
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Gebruik deze parameter alleen als een PIN-code nodig is voor SIM-kaarten.
Als een SIM-PIN niet nodig is, laat dan het veld leeg.
De SIM-pincode wordt weergegevens met asterisken (*) als u deze invoert. Als u een ongeldige
SIM-pincode invoert, wordt een gebeurtenis opgenomen. Alleen als de rapportfunctie is
ingesteld, wordt een rapport verzonden.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Mobiele insteekmodule > SIM-pincode

4.4 Cloud (Remote Connect)

4.4.1 Cloud (Remote Connect) Ethernet
Standaard: inschakelen
Selectie: inschakelen, uitschakelen
Gebruik deze parameter voor het inschakelen van de service op basis van Bosch-cloud,
Remote Connect, voor communicatie via een ethernetverbinding.

Bericht!
Abonnement Bosch Installer Services, Remote Connect vereist
Voordat u Remote Connect voor RPS- of RSC-aansluitingen kunt gebruiken, moet u zich eerst
registreren bij Bosch Installer Services. Ga naar https://installerservices.boschsecurity.com/.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Cloud (Remote Connect) > Cloud (Remote Connect) via
ethernet

4.4.2 Cloud (Remote Connect) mobiel
Standaard: uitschakelen
Selectie: inschakelen, uitschakelen
Gebruik deze parameter voor het inschakelen van de service op basis van de Bosch-cloud,
Remote Connect, voor communicatie via een mobiele verbinding.

Bericht!
Abonnement Bosch Installer Services, Remote Connect vereist
Voordat u Remote Connect voor RPS- of RSC-aansluitingen kunt gebruiken, moet u zich eerst
registreren bij Bosch Installer Services. Ga naar https://installerservices.boschsecurity.com/.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Cloud (Remote Connect) > Cloud (Remote Connect) via
ethernet

4.5 IP-camera's
De B5512 ondersteunt camera's 1 tot 4. De B4512 ondersteunt camera's 1 tot 2.

4.5.1 Cameranaam (eerste taal)
Standaard: cameranr.
Selecties: 0-32 tekens (Latijns-1 8-bits [ISO/IEC 8859-1] tekens ingesteld)
Voer een naam in voor een Bosch IP-camera in de eerste taal van de inbraakcentrale.
Stel de eerste en tweede talen in in het venster Centralegegevens - Weergave. Zie venster
Centralegegevens - weergave > tabblad Centrale info > Aanvullende informatie.
Taalopties zijn: Engels, Spaans, Frans en Portugees.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > IP-camera's > Cameranaam

https://installerservices.boschsecurity.com/
https://installerservices.boschsecurity.com/
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4.5.2 Cameranaam (tweede taal)
Standaard: Leeg
Selecties: 0-32 tekens (Latijns-1 8-bits [ISO/IEC 8859-1] tekens ingesteld)
Voer een naam in voor een Bosch IP-camera in de tweede taal van de inbraakcentrale.
Stel de eerste en tweede talen in in het venster Centralegegevens - Weergave. Zie venster
Centralegegevens - weergave > tabblad Centrale info > Aanvullende informatie.
Taalopties zijn: Engels, Spaans, Frans en Portugees.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > IP-camera's > Cameranaam (tweede taal)

4.5.3 URL of IP-adres
Standaard: Leeg
Selecties: 0-128 ASCII-tekens
Met deze parameter wordt de URL of het IP-adres ingesteld voor de Bosch IP-camera.
De inbraakcentrale of RSC-toepassing maakt gebruik van de URL of het IP-adres van de
camera om via een netwerk met de camera te communiceren.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > IP-camera's > URL of IP-adres

4.6 Op Bosch aangesloten camera's
Producten
– B5512 en B4512 met ingebouwde IP-communicatiemodule
– Alle Bosch IP-camera's

Toepassingen
Bosch IP-camera's zijn het beste voor toepassingen in kleine bedrijven of huishoudens
waarvoor conventionele video-integratiehardware en -toepassingen onbetaalbaar zijn.

Implementatie
Deze inbraakcentrale communiceert met Bosch IP-camera's met behulp van een low-leveltaal
(RCP+).
Configureer compatibele inbraakcentrales voor gebruik van Bosch IP-camera's als ingangen,
uitgangen, of een combinatie daarvan.

Omgeving
Installeer compatibele inbraakcentrales en Bosch IP-camera's op het hetzelfde netwerk (LAN).

Configuratie centrale
Configureer de inbraakcentrale met het IP-adres van elke camera. Parameters voor RCP+-
poortnummer, servicewachtwoord en bewakingsperiode (seconden) configureren
netwerkcommunicatie en bewaking met aangesloten Bosch IP-camera's.

Andere centraleconfiguratie voor het gebruik van IP-camera's
Nieuwe zonebronoptie "IP-camera" (Ref.punten > Zonetoewijzingen > Bron)
Nieuwe uitgangsbronoptie "IP-camera" (Ref.uitgangsparameters > Uitvoerconfiguraties >
Uitgangsbron)

4.6.1 RCP+-poortnummer
Standaard: 1756
Selecties: 0-65535
Met deze parameter wordt het poortnummer ingesteld waarmee een Bosch IP-camera het RCP
+-protocol controleert.
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Wijzig de standaardinstelling, 1756, alleen als een IP-camera is geconfigureerd voor controle
van een andere poort.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > IP-camera's > Op Bosch aangesloten camera > RCP+-
poortnummer

4.6.2 Servicewachtwoord
Standaard: Leeg
Selecties: leeg (uitschakelen), 1-32 tekens
Voer het wachtwoord in dat nodig is voor toegang tot gegevens van de Bosch IP-camera.
Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > IP-camera's > Op Bosch aangesloten camera >
Servicewachtwoord

4.6.3 Bewakingsperiode (sec.)
Standaard: 0
Selecties: 0 (uitgeschakeld), 30-255 (seconden)
De tijdsduur dat een Bosch IP-camera moet ontbreken voordat de inbraakcentrale een
gebeurtenis voor ontbrekende camera maakt.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > IP-camera's > Op Bosch aangesloten camera >
Bewakingsperiode

4.7 Live (video)
Producten
– B5512 en B4512 met ingebouwde IP-communicatiemodule
– Alle Bosch IP-camera's
– RSC (Remote Security Control)

Toepassingen
Live video is het beste voor toepassingen in kleine bedrijven of huishoudens waarvoor
conventionele video-integratiehardware en -toepassingen onbetaalbaar zijn.

Implementatie
Deze inbraakcentrale communiceert met Bosch IP-camera's met behulp van een low-leveltaal
(RCP+).
Configureer de inbraakcentrales voor gebruik van Bosch IP-camera's als ingangen, uitgangen,
of een combinatie daarvan.
De configuratie van het apparaat is onafhankelijk, maar systeemeigen.

Omgeving
Installeer inbraakcentrales en Bosch IP-camera's op het hetzelfde netwerk (LAN).

Configuratie centrale
RSC maakt gebruik van de parameters poortnummer, HTTPS gebruik?, gebruikersnaam en
wachtwoord om videobeelden in de IP-camera's te openen.

4.7.1 Poortnr.
Standaard: 80
Selecties: 0-65535
Voer het poortnummer in dat de toepassing RSC (Remote Security Control) gebruikt voor IP-
communicatie en live video met de camera.
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Als de URL van de liveviewer is toegewezen aan een router, configureert u de router met het
poortnummer dat u hier invoert.
Bij gebruik van HTTPS stelt u dit poortnummer in op 443.
De B5512 ondersteunt camera's 1 tot 4. De B4512 ondersteunt camera's 1 tot 2. De B3512
ondersteunt geen camera's.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > IP-camera's > Live (video) > Poortnummer

4.7.2 HTTPS gebruiken?
Standaard: Nee
Selecties:
Ja: HTTPS inschakelen (versleutelt gegevens voor veilige Bosch IP-camera bij RSC-
communicatie).
Nee: HTTPS uitschakelen
Instellen op Ja als HTTPS nodig is voor de liveviewer.
Wanneer HTTPS is ingesteld op Ja, stelt u Parameters Gehele centrale > IP-camera's > Live
(video) > poortnummer in op 443
De B5512 ondersteunt camera's 1 tot 4. De B4512 ondersteunt camera's 1 tot 2. De B3512
ondersteunt geen camera's.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > IP-camera's > Live (video) > HTTPS gebruiken?

4.7.3 User Name (Gebruikersnaam)
Standaard: live
Selecties: A-Z, a-z, 0-9, maximaal 32 tekens.
Voer de gebruikersnaam in zoals die is ingevoerd in de camera. De RSC-toepassing gebruikt de
gebruikersnaam en het wachtwoord om video van de camera weer te geven.
De B5512 ondersteunt camera's 1 tot 4. De B4512 ondersteunt camera's 1 tot 2. De B3512
ondersteunt geen camera's.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > IP-camera's > Live (video) > Gebruikersnaam

4.7.4 Wachtwoord
Standaard: Leeg
Selecties: A-Z, a-z, 0-9, maximaal 32 tekens.
Voer het wachtwoord in zoals het is ingevoerd in de camera. De RSC-toepassing gebruikt de
gebruikersnaam en het wachtwoord om video van de camera weer te geven.
De B5512 ondersteunt camera's 1 tot 4. De B4512 ondersteunt camera's 1 tot 2. De B3512
ondersteunt geen camera's.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > IP-camera's > Live (video) > Wachtwoord
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4.8 Rapportage-overzicht

Afbeelding 4.1:

1 - Rapporten beginnen met gebeurtenissen
De inbraakcentrale controleert zones, modules, bedieningspanelen en centralevoeding (AC en
accu) voor afwijkende omstandigheden. Wanneer de centrale een afwijkende toestand
detecteert (of een herstel van een afwijkende toestand), genereert deze een gebeurtenis. De
inbraakcentrale voegt gebeurtenissen toe aan het logboek en kan gebeurtenissen als
rapporten verzenden naar de ontvanger van een meldkamer of naar gebruikers in de vorm van
persoonlijke alarmmeldingen.
Als de inbraakcentrale rapporten moet verzenden, worden die eerst gesorteerd in de
routegroepen (1 tot 4). Elke routegroep heeft zijn eigen communicatiemodule, met een
apparaat voor primaire bestemming, en maximaal 3 back-upbestemmingsapparaten (back-
upbestemmingen), om de rapporten in de routegroep te verzenden naar een ontvanger van de
meldkamer.

2 - Parameters rapportrouting
Gebruik de parameters voor Rapportrouting, pagina 70 voor het configureren van de vier
routegroepen (1 tot 4). Met de parameters onder de kop Rapportrouting worden rapporten op
categorie toegewezen aan routegroepen (bijvoorbeeld alle brandrapporten of alle
inbraakrapporten) of afzonderlijk (bijvoorbeeld brandalarm).
U kunt rapporten toewijzen aan een of meer routegroepen.

3 - Parameters communicatiemodule
Met de parameters onder de kop Communicatiemodule, overzicht, pagina 82 worden een
apparaat voor primaire bestemming en maximaal 3 back-upbestemmingsapparaten
toegewezen aan elke routegroep. De inbraakcentrale maakt eerst gebruik van het apparaat
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voor primaire bestemming van de routegroep om rapporten te verzenden. Als het apparaat
voor de primaire bestemming het rapport niet kan verzenden, genereert de inbraakcentrale
een gebeurtenis voor communicatieproblemen en schakelt deze over naar het eerste back-
upbestemmingsapparaat en, indien geconfigureerd, het tweede back-upbestemmingsapparaat
en ten slotte het derde back-upbestemmingsapparaat.
De inbraakcentrale doet maximaal tien communicatiepogingen en schakelt tussen de
apparaten voor primaire en back-upbestemmingsapparaten om rapporten van een routegroep
te verzenden. Als de centrale er na 10 pogingen nog niet in slaagt, wordt een gebeurtenis voor
communicatiestoringen gemaakt.

4 - Bestemmingen
De inbraakcentrale verzendt rapporten van elke routegroep met behulp van de apparaten voor
primaire bestemming en back-upbestemmingsapparaten naar bestemmingen die zijn
geconfigureerd voor het apparaat. 
Configureer hier voor ingebouwde IP-bestemmingen: Ingebouwde ethernet (IP)-kiezer, pagina 55
en hier: Geavanceerde communicatie, pagina 87.
Configureer hier voor insteekmodule mobiele IP-bestemmingen: Mobiele insteekmodule, pagina
60 en hier Geavanceerde communicatie, pagina 87. Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina
281 voor meer informatie.
Configureer hier voor insteekmodule telefoonbestemmingen: Telefoon en telefoonparameters,
pagina 52. 
Configureer hier voor SDI2-adresbestemmingen: (B42x) IP Communicator, pagina 263 of hier:
B450 mobiel, pagina 268 en hier: Geavanceerde communicatie, pagina 87.

Prioriteit routegroep
Routegroep 1 heeft de hoogste prioriteit. Routegroep 4 heeft de laagste prioriteit. Als er in
meer dan één rapportgroep rapporten tegelijkertijd moeten worden verzonden, verzendt de
inbraakcentrale eerst het rapport uit de routegroep met de hoogste prioriteit. Als bijvoorbeeld
routegroep 2 en routegroep 3 rapporten bevatten, verzendt de inbraakcentrale eerst het
rapport in routegroep 2.

Prioriteit in een routegroep
In een routegroep krijgen te verzenden rapporten prioriteit zoals geïllustreerd. De
inbraakcentrale stuurt eerst het rapport met de hoogste prioriteit. 1 is de hoogste prioriteit.
1. Diagnostische rapporten: Watchdog Reset, Reboot. 

RPS-rapporten: Externe reset.
2. Brandrapporten: brandalarm.
3. Gasrapporten: gasalarm.
4. Rapporten met persoonlijke noodoproepen: medisch alarm, stil/overvalalarm,

paniekalarm, Uitschakelen onder dwang.
5. Inbraakrapporten: alarmrapport.
6. Brandrapporten: annuleren brand.

Gasrapporten: annuleren gas.
Inbraakrapporten: annuleren geen brand.
Diagnostische rapporten: storing SDI2-apparaat, controlesom parameter fout, storing
telefoonlijn, stroomstoring, noodbatterij ontbreekt, accu bijna leeg, herstel accu, storing
routecommunicatie, herstel storing routecommunicatie.

7. Brandrapporten: herstel brand (na alarm), brand ontbreekt, brandalarmprobleem,
brandbewaking, herstel brand (na probleem), brandbewaking ontbreekt, herstel
brandbewaking.
Gasrapporten: gasherstel van alarm, gas ontbreekt, gasalarmprobleem, gasbewaking,
gasherstel van probleem, gasbewaking ontbreekt, gasbewaking.



70 nl | Parameters Gehele centrale Control Panel

2019.10 | 18 | F.01U.368.350 Program Entry Guide Bosch Security Systems B.V.

Inbraakrapporten: niet-brandalarm bewaking.
Rapporten met persoonlijke noodoproepen: herstel medisch alarm, herstel stil/
overvalalarm, herstel paniekalarm.

8. Inbraakrapporten: herstel inbraakalarm (na probleem), ontbrekend alarm,
probleemrapport, ontbrekend probleem, storing zonebus, herstel zonebus, alarmherstel,
bewaking ontbreekt, niet-geverifieerde gebeurtenis.

9. Gebruikersrapporten: geforceerde zone, was geforceerd Ingeschakeld, geforceerd
sluiten, direct geforceerd sluiten, vertraagd geforceerd sluiten. 
Diagnostische rapporten: service-rookmelder, herstel Service-rookmelder.
Uitgangrapporten: sensor resetten, uitgang instellen, uitgang resetten.
Rapporten betreffende automatische functie: tijdschema uitgevoerd, tijdschema
gewijzigd, uitvoeren mislukt (tijdschema).
Zonerapporten: overbruggen, herstel overbruggen.
Gebruikerswijzigingsrapporten: niveau wijzigen.

10. Inbraakrapporten: sabotage gebruikerscode.
Gebruikersrapporten: openen mislukt, sluiten mislukt, verlengde sluitingstijd, rapport
openen, rapport sluiten, punt openen, punt sluiten, gedeeltelijk aan direct, gedeeltelijk
aan vertraging. 
Testrapporten: statusrapport, testrapport.
Diagnostische rapporten: herstel SDI2-apparaat, herstel telefoonlijn, herstel
hoofdvoeding, fout checksum, netwerkfout(en herstel), netwerkstatus, RF-interferentie
(en herstel), apparaatdefect (en herstel), communicatieprobleem persoonlijke
alarmmelding (en herstel).
RPS-rapporten: drempel gebeurtenissenlogboek, gebeurtenissenlogboek vol, parameters
gewijzigd, RPS-toegang OK, RPS-toegang mislukt, externe reset, programmatoegang OK,
programmatoegang mislukt. 
Zonerapporten: begin service, einde service, start looptest brand, einde looptest brand,
start zonetest, einde zonetest, extra zone, RF-batterij bijna leeg, herstel RF-batterij.
Gebruikerswijzigingsrapporten: datum gewijzigd, tijd gewijzigd, gebruiker verwijderen,
wijziging gebruikerscode, gebiedscontrole, afstandsbediening toegewezen,
afstandsbediening verwijderd, niveau wijzigen.
Toegangsrapporten: toegang verleend, geen toegang, deur opengelaten, deur roteren,
deur ontgrendeld, deur beveiligd, verzoek deur, deur afgesloten.

4.9 Rapportrouting
Standaard:

Rapportcategorie
Routegroep 1 Routegroep 2 Routegroep 3 Routegroep 4

Brandrapporten., pagina
71

Ja Ja Ja Gedeeltelijk

Gasrapporten, pagina 72 Ja Ja Ja Gedeeltelijk

Inbraakrapporten, pagina
72

Ja Ja Ja Gedeeltelijk

Rapporten met persoonlijke
noodoproepen, pagina 72

Ja Ja Ja Gedeeltelijk

Gebruikersrapporten,
pagina 72

Gedeeltelijk Gedeeltelijk Gedeeltelijk Gedeeltelijk
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Rapportcategorie
Routegroep 1 Routegroep 2 Routegroep 3 Routegroep 4

Testrapporten, pagina 73 Ja Ja Ja Nee

Diagnostische rapporten,
pagina 73

Gedeeltelijk Gedeeltelijk Gedeeltelijk Gedeeltelijk

Uitgang apporten, pagina
73

Ja Ja Ja Gedeeltelijk

Rapporten betreffende
automatische functie,

pagina 74

Ja Ja Ja Nee

RPS-rapporten, pagina 74 Gedeeltelijk Gedeeltelijk Gedeeltelijk Nee

Zone rapporten, pagina 74 Ja Ja Ja Nee

Gebruikerswijzigingsrapport
en, pagina 74

Ja Ja Ja Nee

Selectie:
– Ja: alle rapporten in deze categorie toewijzen aan de routegroep.
– Nee: geen rapporten uit deze categorie toewijzen aan de routegroep.
Gedeeltelijk: u kunt Gedeeltelijk niet selecteren. Gedeeltelijk wordt weergegeven voor een
categorie als ten minste één van de rapporten in de categorie afzonderlijk is geconfigureerd.

Bericht!
Configuratie voor afzonderlijke rapporten verloren bij wijziging van Gedeeltelijk naar Ja of
Nee
Als Gedeeltelijk wordt weergegeven voor een categorie rapporten, wil dat zeggen dat niet alle
rapporten dezelfde instellingen hebben (allemaal Ja of allemaal Nee). De rapporten zijn
afzonderlijk ingesteld.
Als u de rapporten voor een categorie wijzigt van Gedeeltelijk in Ja of Nee, gaat de
configuratie voor de afzonderlijke rapporten in de categorie verloren. Om rapporten van een
rapportcategorie afzonderlijk opnieuw toe te wijzen aan een routegroep, moet u in de
menustructuur op de rapportcategorie klikken, bijvoorbeeld op Brandrapporten., pagina 75.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Rapportrouting

Brandrapporten.
Rapporten in de categorie Brand:
– Brandalarm
– Herstel brand (na alarm)
– Brand ontbreekt
– Brandalarmprobleem
– Brandalarmbewaking
– Herstel brand (na probleem)
– Annuleren brand
– Brandbewaking ontbreekt
– Herstel brandbewaking
Als u rapporten van de categorie Brand afzonderlijk wilt toewijzen aan een routegroep, klikt u
in de menustructuur op Brandrapporten., pagina 75.
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Gasrapporten
Rapporten in de categorie Gas:
– Gasalarm
– Gasherstel van alarm
– Gas ontbreekt.
– Gasalarmprobleem
– Gasalarmbewaking
– Gasherstel van probleem
– Annuleren gas
– Gasbewaking ontbreekt
– Herstel gasbewaking
Als u rapporten van de categorie Gas afzonderlijk wilt toewijzen aan een routegroep, klikt u in
de menustructuur op Gasrapporten, pagina 75.

Inbraakrapporten
Rapporten in de categorie Inbraak:
– Alarmrapport
– Herstel inbraakalarm (na probleem)
– Uitgeschakeld onder dwang
– Ontbrekend alarm
– Sabotage gebruikerscode
– Probleemrapport
– Probleem ontbreekt
– Niet-brandalarm bewaking
– Storing zonebus
– Herstel zonebus
– Annuleren geen brand
– Alarm herstel
– Bewaking ontbreekt
– Niet-geverifieerde gebeurtenis
Als u rapporten van de categorie Inbraak afzonderlijk wilt toewijzen aan een routegroep, klikt u
in de menustructuur op Inbraakrapporten, pagina 76.

Rapporten met persoonlijke noodoproepen
Rapporten in de categorie Persoonlijke noodoproepen:
– Medisch alarm
– Herstel medisch alarm (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
– Stil/overvalalarm
– Herstel stil/overvalalarm
– Paniekalarm
– Herstel paniekalarm (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
Als u rapporten van de categorie Persoonlijke noodoproepen afzonderlijk wilt toewijzen aan
een routegroep, klikt u in de menustructuur op Rapporten met persoonlijke noodoproepen,
pagina 77.

Gebruikersrapporten
Rapporten in de categorie Gebruiker:
– Geforceerde zone: rapportage over gebeurtenis van geforceerde zone.
– Zone openen: rapportage over gebeurtenis van openen van een zone.
– Zone sluiten: rapportage over gebeurtenis van sluiten van een zone.
– Werd geforceerd Ingeschakeld: rapportage over geforceerde Inschakeling van een zone.
– Openen mislukt: rapportage over mislukte openingsgebeurtenis.
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– Sluiten mislukt: rapportage over mislukte sluitingsgebeurtenis.
– Verlengde sluitingstijd: rapportage over gebeurtenis met verlengde sluitingstijd.
– Rapport openen: rapportage over openingsgebeurtenissen.
– Geforceerd sluiten
– Rapport sluiten
– Direct geforceerd sluiten
– Vertraagd geforceerd sluiten
– Onmiddellijk Gedeeltelijk Aan
– Vertraging Gedeeltelijk Aan
Als u rapporten van de categorie Gebruiker afzonderlijk wilt toewijzen aan een routegroep,
klikt u in de menustructuur op Gebruikersrapporten, pagina 77.

Testrapporten
Rapporten in de categorie Test:
– Statusrapport
– Testrapport
Als u rapporten van de categorie Test afzonderlijk wilt toewijzen aan een routegroep, klikt u in
de menustructuur op Testrapporten, pagina 78.

Diagnostische rapporten
Rapporten in de categorie Diagnose:
– Storing SDI2-apparaat
– Herstel SDI2-apparaat
– Watchdog reset
– Fout checksum
– Opnieuw opstarten
– Storing telefoonlijn
– Herstel telefoonlijn
– Storing AC
– Herstel hoofdvoeding
– Noodbatterij ontbreekt
– Batterij bijna leeg
– Herstel batterij
– Storing routecommunicatie
– Herstel routecommunicatie
– Fout checksum
– Netwerkfout
– Herstel netwerk
– Netwerkstatus
– RF-interferentie
– Herstel RF-interferentie
– Apparaatdefect
– Herstel apparaatdefect
– Service rookmelder
– Herstel service rookmelder
– Communicatieprobleem persoonlijke alarmmelding
– Herstel communicatieprobleem persoonlijke alarmmelding
Als u rapporten van de categorie Diagnose afzonderlijk wilt toewijzen aan een routegroep, klikt
u in de menustructuur op Diagnostische rapporten, pagina 78.

Uitgang apporten
Rapporten in de categorie Uitgang:
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– Sensor resetten
– Uitgang instellen
– Uitgang resetten
Als u rapporten van de categorie Uitgang afzonderlijk wilt toewijzen aan een routegroep, klikt
u in de menustructuur op Uitgang rapporten, pagina 79.

Rapporten betreffende automatische functie
Rapporten in de categorie Automatische functie:
– Tijdschema uitgevoerd
– Tijdschema gewijzigd
– Uitvoeren mislukt
Als u rapporten van de categorie Automatische functie afzonderlijk wilt toewijzen aan een
routegroep, klikt u in de menustructuur op Rapporten betreffende automatische functie, pagina
80.

RPS-rapporten
Rapporten in de categorie RPS:
– Drempel gebeurtenissenlogboek
– Gebeurtenissenlogboek vol
– Parameters gewijzigd
– RPS-toegang OK
– RPS-toegang mislukt
– Externe reset
– Programmatoegang OK
– Programmatoegang mislukt
Als u rapporten van de categorie RPS afzonderlijk wilt toewijzen aan een routegroep, klikt u in
de menustructuur op RPS-rapporten, pagina 80.

Zone rapporten
Rapporten in de categorie Zone:
– Begin service
– Einde service
– Start brandlooptest
– Einde brandlooptest
– Start zonetest
– Einde zonetest
– Extra zone
– Zonetekst verzenden
– RF batterij bijna leeg
– Herstel RF batterij bijna leeg
– Overbruggen
– Herstel overbruggen
Als u rapporten van de categorie Zone afzonderlijk wilt toewijzen aan een routegroep, klikt u in
de menustructuur op Zone rapporten, pagina 80.

Gebruikerswijzigingsrapporten
Rapporten in de categorie Gebruikerswijziging:
– Datum gewijzigd
– Tijd gewijzigd
– Gebruiker verwijderen
– Wijziging gebruikerscode
– Gebiedscontrole
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– Handzender toegewezen
– Handzender verwijderd
– Niveau wijzigen
Als u rapporten van de categorie Gebruikerswijziging afzonderlijk wilt toewijzen aan een
routegroep, klikt u in de menustructuur op Gebruikerswijzigingsrapporten, pagina 81.
Als u rapporten van de categorie Toegang afzonderlijk wilt toewijzen aan een routegroep, klikt
u in de menustructuur op Toegangsrapporten.

4.9.1 Brandrapporten.
Standaard:

Brandrapporten.
Routegroep 1 Routegroep 2 Routegroep 3 Routegroep 4

Brandalarm Ja Ja Ja Ja

Herstel brand (na alarm) Ja Ja Ja Nee

Brand ontbreekt Ja Ja Ja Nee

Brandalarmprobleem Ja Ja Ja Nee

Brandalarmbewaking Ja Ja Ja Nee

Herstel brand (na
probleem)

Ja Ja Ja Nee

Annuleren brand Ja Ja Ja Nee

Brandbewaking ontbreekt Ja Ja Ja Nee

Herstel brandbewaking Ja Ja Ja Nee

Selectie:
– Ja, wijs dit rapport toe aan de routegroep.
– Nee, wijs dit rapport niet toe aan de routegroep.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Rapportrouting > Brandrapporten.

4.9.2 Gasrapporten
Standaard:

Gasrapporten
Routegroep 1 Routegroep 2 Routegroep 3 Routegroep 4

Gasalarm Ja Ja Ja Ja

Gasherstel van alarm Ja Ja Ja Nee

Gas ontbreekt Ja Ja Ja Nee

Gasalarmprobleem Ja Ja Ja Nee

Gasalarmbewaking Ja Ja Ja Nee

Gasherstel van probleem Ja Ja Ja Nee

Annuleren gas Ja Ja Ja Nee

Gasbewaking ontbreekt Ja Ja Ja Nee
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Gasrapporten
Routegroep 1 Routegroep 2 Routegroep 3 Routegroep 4

Herstel gasbewaking Ja Ja Ja Nee

Selectie:
– Ja, wijs dit rapport toe aan de routegroep.
– Nee, wijs dit rapport niet toe aan de routegroep.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Rapportrouting > Gasrapporten.

4.9.3 Inbraakrapporten
Standaard:

Inbraakrapporten
Routegroep 1 Routegroep 2 Routegroep 3 Routegroep 4

Alarmrapport Ja Ja Ja Ja

Herstel inbraakalarm (na
alarm)

Ja Ja Ja No (Nee)

Uitgeschakeld onder dwang Ja Ja Ja Ja

Ontbrekend alarm Ja Ja Ja No (Nee)

Gebruikerscode sabotage * Ja Ja Ja No (Nee)

Probleemrapport Ja Ja Ja No (Nee)

Ontbrekend probleem Ja Ja Ja No (Nee)

Bewaking niet-brandalarm Ja Ja Ja No (Nee)

Storing zonebus Ja Ja Ja No (Nee)

Herstel zonebus Ja Ja Ja No (Nee)

Niet-brandalarm annuleren Ja Ja Ja No (Nee)

Alarm herstel Ja Ja Ja No (Nee)

Bewaking ontbreekt Ja Ja Ja No (Nee)

Niet-geverifieerde
gebeurtenis

Ja Ja Ja No (Nee)

Selecties:
– Ja: wijs dit rapport toe aan de routegroep.
– Nee: wijs dit rapport niet toe aan de routegroep.
* Een centrale stuurt een gebeurtenis Gebruikerscode sabotage wanneer een gebruiker 7 maal
op rij een ongeldige PIN-code invoert op het bedieningspaneel.
Voor Modus 2-verbindingstypen, zoals RSC of automatisering, stuurt een centrale een
gebeurtenis Gebruikerscode sabotage wanneer de gebruiker 15 maal op rij een ongeldige PIN-
code invoert.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Rapportrouting > Inbraakrapporten.
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4.9.4 Rapporten met persoonlijke noodoproepen
Standaard:

Rapporten met persoonlijke
noodoproepen

Routegroep 1 Routegroep 2 Routegroep 3 Routegroep 4

Medisch alarm Ja Ja Ja Ja

Herstel medisch alarm Ja Ja Ja Nee

Stil/overvalalarm Ja Ja Ja Ja

Herstel stil/overvalalarm Ja Ja Ja Nee

Paniekalarm Ja Ja Ja Ja

Herstel paniekalarm Ja Ja Ja Nee

Selectie:
– Ja, wijs dit rapport toe aan de routegroep.
– Nee, wijs dit rapport niet toe aan de routegroep.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Rapportrouting > Rapporten met persoonlijke noodoproepen.

4.9.5 Gebruikersrapporten
Standaard:

Gebruikersrapporten
Routegroep 1 Routegroep 2 Routegroep 3 Routegroep 4

Geforceerde zone Ja Ja Ja Nee

Zone openen Ja Ja Ja Nee

Zone sluiten Ja Ja Ja Nee

Was geforceerd
Ingeschakeld

Ja Ja Ja Nee

Openen mislukt Ja Ja Ja Nee

Sluiten mislukt Ja Ja Ja Nee

Verlengde sluitingstijd Ja Ja Ja Nee

Rapport openen Nee Nee Nee Nee

Geforceerd sluiten Nee Nee Nee Nee

Rapport sluiten Nee Nee Nee Nee

Direct geforceerd sluiten Nee Nee Nee Nee

Vertraagd geforceerd
sluiten

Nee Nee Nee Nee

Onmiddellijk Gedeeltelijk
Aan

Nee Nee Nee Nee

Vertraging Gedeeltelijk Aan Nee Nee Nee Nee

Gebruikerstekst verzenden Ja Ja Ja Ja
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Selectie:
– Ja, wijs dit rapport toe aan de routegroep.
– Nee, wijs dit rapport niet toe aan de routegroep.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Rapportrouting > Gebruikersrapporten.

4.9.6 Testrapporten
Standaard:

Testrapporten
Routegroep 1 Routegroep 2 Routegroep 3 Routegroep 4

Statusrapport Ja Ja Ja Nee

Testrapport Ja Ja Ja Nee

Selectie:
– Ja, wijs dit rapport toe aan de routegroep.
– Nee, wijs dit rapport niet toe aan de routegroep.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Rapportrouting > Testrapporten.

4.9.7 Diagnostische rapporten
Standaard:

Diagnostische rapporten
Routegroep 1 Routegroep 2 Routegroep 3 Routegroep 4

Storing SDI2-apparaat Ja Ja Ja Nee

Herstel SDI2-apparaat Ja Ja Ja Nee

Watchdog reset Ja Ja Ja Nee

Fout checksum Ja Ja Ja Nee

Opnieuw opstarten Ja Ja Ja Nee

Storing telefoonlijn Ja Ja Ja Nee

Herstel storing telefoonlijn Ja Ja Ja Nee

Storing AC Ja Ja Ja Nee

Herstel hoofdvoeding Ja Ja Ja Nee

Noodbatterij ontbreekt Ja Ja Ja Nee

Batterij bijna leeg Ja Ja Ja Nee

Herstel batterij Ja Ja Ja Nee

Storing routecommunicatie Ja Ja Ja Nee

Herstel routecommunicatie Ja Ja Ja Nee

Fout checksum Ja Ja Ja Nee

Netwerkfout Nee Nee Nee Nee

Herstel netwerk Nee Nee Nee Nee
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Diagnostische rapporten
Routegroep 1 Routegroep 2 Routegroep 3 Routegroep 4

Netwerkstatus Nee Nee Nee Nee

RF-interferentie Ja Ja Ja Nee

Herstel RF-interferentie Ja Ja Ja Nee

Apparaatdefect Ja Ja Ja Nee

Herstel apparaatdefect Ja Ja Ja Nee

Service rookmelder Ja Ja Ja Nee

Herstel service-rookmelder Ja Ja Ja Nee

Communicatieprobleem
persoonlijke alarmmelding

Nee Nee Nee Nee

Herstel
communicatieprobleem

persoonlijke alarmmelding

Nee Nee Nee Nee

Versietekst verzenden Ja Ja Ja Ja

Selectie:
– Ja, wijs dit rapport toe aan de routegroep.
– Nee, wijs dit rapport niet toe aan de routegroep.
Rapporten storing routecommunicatie en herstel routecommunicatie in slechts één routegroep
inschakelen.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Rapportrouting > Diagnostische rapporten.

4.9.8 Uitgang rapporten
Standaard:

Uitgang rapporten
Routegroep 1 Routegroep 2 Routegroep 3 Routegroep 4

Sensor resetten Ja Ja Ja Nee

Uitgang instellen Ja Ja Ja Nee

Uitgang resetten Ja Ja Ja Nee

Tekst naam uitgang
verzenden

Ja Ja Ja Ja

Selectie:
– Ja, wijs dit rapport toe aan de routegroep.
– Nee, wijs dit rapport niet toe aan de routegroep.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Rapportrouting > Uitgang rapporten.
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4.9.9 Rapporten betreffende automatische functie
Standaard:

Rapporten betreffende
automatische functie

Routegroep 1 Routegroep 2 Routegroep 3 Routegroep 4

Tijdschema uitgevoerd Ja Ja Ja Nee

Tijdschema gewijzigd Ja Ja Ja Nee

Uitvoeren mislukt Ja Ja Ja Nee

Selectie:
– Ja, wijs dit rapport toe aan de routegroep.
– Nee, wijs dit rapport niet toe aan de routegroep.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Rapportrouting > Rapporten betreffende automatische functie.

4.9.10 RPS-rapporten
Standaard:

RPS-rapporten
Routegroep 1 Routegroep 2 Routegroep 3 Routegroep 4

Drempel
gebeurtenissenlogboek

Ja Ja Ja Nee

Gebeurtenissenlogboek vol Ja Ja Ja Nee

Parameters gewijzigd Ja Ja Ja Nee

RPS-toegang OK Ja Ja Ja Nee

RPS-toegang mislukt Nee Nee Nee Nee

Externe reset Ja Ja Ja Nee

Programmatoegang OK Ja Ja Ja Nee

Programmatoegang mislukt Ja Ja Ja Nee

Selectie:
– Ja, wijs dit rapport toe aan de routegroep.
– Nee, wijs dit rapport niet toe aan de routegroep.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Rapportrouting > RPS-rapporten.

4.9.11 Zone rapporten
Standaard:

Puntrapporten
Routegroep 1 Routegroep 2 Routegroep 3 Routegroep 4

Begin service Ja Ja Ja Nee

Einde service Ja Ja Ja Nee

Start looptest brand Ja Ja Ja Nee
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Puntrapporten
Routegroep 1 Routegroep 2 Routegroep 3 Routegroep 4

Einde looptest brand Ja Ja Ja Nee

Start zonetest Ja Ja Ja Nee

Einde zonetest Ja Ja Ja Nee

Extra zone Ja Ja Ja Nee

Zonetekst verzenden Ja Ja Ja Nee

RF batterij bijna leeg Ja Ja Ja Nee

Herstel RF batterij bijna
leeg

Ja Ja Ja Nee

Overbruggen Ja Ja Ja Nee

Herstel overbruggen Ja Ja Ja Nee

Zonesabotage-alarm Ja Ja Ja Ja

Zonesabotage-alarm
herstellen

Ja Ja Ja Ja

Selectie:
– Ja, wijs dit rapport toe aan de routegroep.
– Nee, wijs dit rapport niet toe aan de routegroep.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Rapportrouting > Zone rapporten.

4.9.12 Gebruikerswijzigingsrapporten
Standaard:

Gebruikerswijzigingsrappor
ten

Routegroep 1 Routegroep 2 Routegroep 3 Routegroep 4

Datum gewijzigd Ja Ja Ja Ja

Tijd gewijzigd Ja Ja Ja Nee

Gebruiker verwijderen Ja Ja Ja Nee

Wijziging gebruikerscode Ja Ja Ja Nee

Gebiedscontrole Ja Ja Ja Nee

Handzender toegewezen Ja Ja Ja Nee

Handzender verwijderd Ja Ja Ja Nee

Niveau wijzigen Ja Ja Ja Ja

Selectie:
– Ja, wijs dit rapport toe aan de routegroep.
– Nee, wijs dit rapport niet toe aan de routegroep.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Rapportrouting > Gebruikerswijzigingsrapporten.
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4.10 Communicatiemodule, overzicht
Er zijn vier routegroepen. Rapporten worden op categorie (brandrapporten of
inbraakrapporten) of afzonderlijk (brandalarm) toegewezen aan routegroepen. Zie Rapportage-
overzicht, pagina 68 voor informatie over het toewijzen van rapporten aan routegroepen.
Gebruik de parameters om een apparaat voor primaire bestemming en maximaal 3 back-
upbestemmingsapparaten toe te wijzen aan elke routegroep.
Als het apparaat voor primaire bestemming het rapport niet kan verzenden, schakelt de
inbraakcentrale over naar het eerste back-upbestemmingsapparaat en gaat deze vervolgens
verder met de volgende geconfigureerde back-upbestemmingsapparaten (tweede en derde)
tot het rapport is verzonden.

Bericht!
B5512-, B4512- en B3512 V2-centrales hebben geen tweede of derde back-
upbestemmingsapparaat.

De inbraakcentrale doet maximaal tien pogingen om rapporten in een routegroep te verzenden
met de primaire en back-upbestemmingsapparaten. De inbraakcentrale schakelt tussen het
apparaat voor de primaire bestemming en het back-upbestemmingsapparaat, zoals in de tabel
is weergegeven. Na 10 mislukte pogingen genereert de inbraakcentrale een gebeurtenis voor
communicatiestoringen.
Als er geen back-upbestemmingsapparaten zijn geconfigureerd, maakt de inbraakcentrale
gebruik van het apparaat voor primaire bestemming bij alle tien pogingen.

Geconfigureerde
bestemmingen

Primaire en eerste
back-
upbestemmingsappar
aten

Apparaat voor
primaire, eerste en
tweede back-
upbestemming

Primaire, eerste,
tweede en derde
back-
upbestemmingsapp
araten

Verzendingspoging:

1 Primaire-
bestemmingsapparaat

Primaire-
bestemmingsappara
at

Apparaat voor
primaire
bestemming

2 Apparaat voor
primaire bestemming

Primaire-
bestemmingsappara
at

Primaire-
bestemmingsappara
at

3 Eerste back-
upbestemmingsappar
aat

Eerste back-
upbestemmingsapp
araat

Eerste back-
upbestemmingsapp
araat

4 Eerste back-
upbestemmingsappar
aat

Eerste back-
upbestemmingsapp
araat

Eerste back-
upbestemmingsapp
araat

5 Primaire-
bestemmingsapparaat

Tweede back-
upbestemmingsapp
araat

Tweede back-
upbestemmingsapp
araat
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6 Eerste back-
upbestemmingsappar
aat

Tweede back-
upbestemmingsapp
araat

Tweede back-
upbestemmingsapp
araat

7 Primaire-
bestemmingsapparaat

Primaire-
bestemmingsappara
at

Derde back-
upbestemmingsapp
araat

8 Eerste back-
upbestemmingsappar
aat

Eerste back-
upbestemmingsapp
araat

Derde back-
upbestemmingsapp
araat

9 Primaire-
bestemmingsapparaat

Tweede back-
upbestemmingsapp
araat

Primaire-
bestemmingsappara
at

10 Eerste back-
upbestemmingsappar
aat

Primaire-
bestemmingsappara
at

Eerste back-
upbestemmingsapp
araat

COMMUNICATIEPROBLEMEN, gebeurtenissen voor COMMUNICATIESTORING
Als het apparaat voor primaire bestemming na twee pogingen nog steeds geen verbinding kan
maken met de ontvanger van de meldkamer, schakelt de inbraakcentrale over op het apparaat
voor back-upbestemming. De inbraakcentrale stuurt het originele rapport samen met een
rapport COMMUNICATIEPROBLEMEN. Als er geen back-upbestemmingsapparaten zijn
geconfigureerd, wordt een rapport COMMUNICATIEPROBLEMEN verzonden.
De inbraakcentrale stuurt een gebeurtenis COMMUNICATIE HERSTELD wanneer deze een
rapport met behulp van het apparaat voor primaire bestemming verzendt.
Als het apparaat voor primaire bestemming een IP-bestemming (ingebouwde IP, mobiele IP-
insteekmodule, SDI2-adres 1 of SDI2-adres 2) is, verzendt de inbraakcentrale de originele
gebeurtenis samen met een rapport COMMUNICATIEPROBLEMEN met daarin een SDI2-
nummeraanpassing (SDI2##). De SDI2-nummeraanpassing geeft het type IP-
bestemmingsapparaat aan, zoals weergegeven in de tabellen:

IP-
bestemmingstype

SDI2-
nummeraanpassi

ng voor IP-
bestemming 1

SDI2-
nummeraanpassi

ng voor IP-
bestemming 2

SDI2-
nummeraanpassi

ng voor IP-
bestemming 3

SDI2-
nummeraanpassi

ng voor IP-
bestemming 4

Ingebouwd
ethernet

10 20 30 40

Mobiele
insteekmodule

18 28* 38 48

SDI2-adres 1 11 21 31 41

*Een rapport COMMUNICATIEPROBLEMEN voor routegroep 1 met het apparaat voor primaire
bestemming, bijvoorbeeld, die is toegewezen aan mobiele insteekmodule of ingebouwd
mobiel, bestemming 2 krijgt de naam: COMMUNICATIEPROBLEMEN RG1 SDI228.
De inbraakcentrale maakt gebeurtenissen COMMUNICATIEPROBLEMEN wanneer geen
positieve bevestiging van de ontvanger van de meldkamer op peilingen wordt ontvangen na
het aantal geconfigureerde pogingen.
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Als alle pogingen bij zowel het apparaat voor primaire bestemming als bij de back-
upbestemmingsapparaten mislukken, maakt de inbraakcentrale een gebeurtenis
COMMUNICATIESTORING RG-nummer. De inbraakcentrale maakt geen gebeurtenissen
COMMUNICATIE HERSTELD voor eerder opgewekte gebeurtenissen COMMUNICATIESTORING.

Bericht!
CAN/ULC S304-vereisten, wis geen rapporten die in behandeling zijn
Wanneer CAN/ULC S304 is ingesteld op Ja, wist de inbraakcentrale rapporten die in
behandeling zijn niet voordat er een gebeurtenis VOOR COMMUNICATIESTORINGEN is
gemaakt. Het systeem blijft rapporten in de wachtrij zetten voor de uitgevallen route totdat
een van de mislukte routes in de routegroep is hersteld. Als de wachtrij de maximale
capaciteit van het gebeurtenissenlogboek van de inbraakcentrale bereikt, worden de oudste
rapporten gewist (overschreven).

4.10.1 Apparaat voor primaire bestemming
Standaard: geen apparaat

Selecties:
– Geen apparaat
– Ingebouwde IP-bestemming 1
– Ingebouwde IP-bestemming 2
– Ingebouwde IP-bestemming 3
– Ingebouwde IP-bestemming 4
– (Insteekbare) mobiele module bestemming 1
– (Insteekbare) mobiele module bestemming 2
– (Insteekbare) mobiele module bestemming 3
– (Insteekbare) mobiele module bestemming 4
– (Insteekmodule) telefoonbestemming 1
– (Insteekmodule) telefoonbestemming 2
– (Insteekmodule) telefoonbestemming 3
– (Insteekmodule) telefoonbestemming 4
– SDI2-adres 1 bestemming 1
– SDI2-adres 1 bestemming 2
– SDI2-adres 1 bestemming 3
– SDI2-adres 1 bestemming 4
Selecteer het apparaat voor primaire bestemming voor routegroepen. De inbraakcentrale
maakt gebruik van het apparaat om rapporten naar de ontvanger van meldkamer te verzenden.
Met de selectie van het apparaat voor primaire bestemming wordt een communicatiemodule
(ingebouwde IP-communicatiemodule, mobiele insteekcommunicator, telefooncommunicator
[stekkercontact] of SDI2-module) toegewezen aan een bestemming (Netwerkadres, pagina 88
of Telefoon en telefoonparameters, pagina 52)

Meer informatie
Raadpleeg Rapportage-overzicht, pagina 68 en Communicatiemodule, overzicht, pagina 82 voor
meer informatie over hoe de inbraakcentrale rapporten verzendt.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Communicatiemodule > Apparaat voor primaire bestemming

4.10.2 Apparaten voor back-upbestemming
Standaard: geen apparaat
Selecties:
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– Geen apparaat
– Ingebouwde IP-bestemming 1
– Ingebouwde IP-bestemming 2
– Ingebouwde IP-bestemming 3
– Ingebouwde IP-bestemming 4
– (Insteekbare) mobiele module bestemming 1
– (Insteekbare) mobiele module bestemming 2
– (Insteekbare) mobiele module bestemming 3
– (Insteekbare) mobiele module bestemming 4
– (Insteekmodule) telefoonbestemming 1
– (Insteekmodule) telefoonbestemming 2
– (Insteekmodule) telefoonbestemming 3
– (Insteekmodule) telefoonbestemming 4
– SDI2-adres 1 bestemming 1
– SDI2-adres 1 bestemming 2
– SDI2-adres 1 bestemming 3
– SDI2-adres 1 bestemming 4
Selecteer maximaal 3 back-upbestemmingsapparaten (eerste, tweede, derde) voor een
routegroep. De inbraakcentrale maakt gebruik van het back-up-apparaat om rapporten naar de
ontvanger van de meldkamer te verzenden wanneer het primaire apparaat uitvalt.
Met de selecties van apparaten voor back-upbestemming wordt een communicatiemodule
(ingebouwde IP-communicatiemodule, mobiele insteekcommunicator, telefooncommunicator
[stekkercontact] of SDI2-module) toegewezen aan een bestemming (Netwerkadres, pagina 88
of Telefoon en telefoonparameters, pagina 52).
Selecteer niet hetzelfde bestemmingsapparaat voor zowel het apparaat voor primaire
bestemming als voor back-upbestemming voor een routegroep.

Meer informatie
Raadpleeg Rapportage-overzicht, pagina 68 en Communicatiemodule, overzicht, pagina 82 voor
meer informatie over hoe de inbraakcentrale rapporten verzendt.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Communicatiemodule > Apparaat voor back-upbestemming

4.10.3 RG zelfde netwerkontvanger
Standaard: Ja
Selecties:
– Ja - de inbraakcentrale gebruikt dezelfde verificatiesleutel voor de primaire en de back-

upbestemmingen.
– Nee, de inbraakcentrale gebruikt afzonderlijke authenticatietoetsen voor de primaire en

de back-upbestemmingen.
Stel deze parameter in op Ja wanneer:
– De apparaten voor primaire bestemming en voor back-upbestemming worden ingesteld

op IP-apparaten (ingebouwd, mobiel of SDI2) en bestemmingen die zijn geconfigureerd
bij Geavanceerde communicatie.

– De bestemmingen worden geconfigureerd voor dezelfde ontvanger van de meldkamer,
maar met andere IP-adressen die kunnen worden bereikt via andere netwerken
(bijvoorbeeld, LAN/WAN en het internet).
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Als deze parameter is ingesteld op Ja en de primaire bestemming en de back-upbestemming
maken gebruik van verschillende pollingfrequenties, en de inbraakcentrale detecteert een
communicatieprobleem op het apparaat voor de primaire bestemming of back-upbestemming,
schakelt het werkende bestemmingsapparaat onmiddellijk over op de snellere
pollingfrequentie.
Als deze parameter is ingesteld op Nee en de inbraakcentrale detecteert een
communicatieprobleem op het apparaat voor de primaire bestemming of back-upbestemming,
blijft het werkende bestemmingsapparaat de geconfigureerde pollingfrequentie gebruiken.
Deze parameter wordt gewoonlijk ingesteld op Nee wanneer een van de
bestemmingsapparaten is ingesteld op een ingebouwd IP- of SDI2-apparaat, en het andere op
een insteekbaar mobiel IP-apparaat. Pollingfrequentie voor mobiele bestemmingen wordt
gewoonlijk ingesteld op een tragere frequentie (4 uur).
Bij pollingfrequenties van 5 minuten of sneller wordt uw mobiele data-abonnement mogelijk
overschreden. Los communicatieproblemen zo snel mogelijk op.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Communicatiemodule > RG zelfde netwerkontvanger

4.10.4 Tijdsynchronisatie
Standaard:
Routegroep 1: ja
Routegroepen 2-4: nee
Selecties:
– Ja, synchroniseer tijd en datum op de inbraakcentrale met de ontvanger van de

meldkamer.
– Nee, synchroniseer tijd en datum op de inbraakcentrale niet met de ontvanger van de

meldkamer.
Wanneer tijdsynchronisatie is ingesteld op Ja, moet u:
– het apparaat voor primaire bestemming of het apparaat/de apparaten met back-

upbestemming instellen op ingebouwde IP, IP met mobiele insteekmodule of SDI2,
– de rapportage-indeling voor de bestemming instellen op Modem4.
Tijdsynchronisatie is beschikbaar voor alle routegroepen, maar kan alleen voor één routegroep
tegelijkertijd worden ingesteld op Ja.

Tijd inbraakcentrale loopt 30 minuten of korter achter
Wanneer de tijd op de inbraakcentrale 30 minuten of minder ernaast zit en de tijd van de
inbraakcentrale achterloopt, telt de inbraakcentrale seconden sneller dan één per seconde.
Als de tijd van de inbraakcentrale voorloopt op de juiste tijd, telt de inbraakcentrale seconden
langzamer dan één per seconde.
De inbraakcentrale telt seconden in deze modus totdat de tijd op de inbraakcentrale
synchroon loopt met de ontvanger van de meldkamer. Elke seconde loopt en er worden geen
seconden herhaald. Daarom worden er geen tijdschema's, geplande gebeurtenissen of starten
en stoppen van vensters overgeslagen of herhaald.

Tijd inbraakcentrale loopt meer dan 30 minuten voor
Wanneer de tijd op de inbraakcentrale meer dan 30 minuten voorloopt, stelt de
inbraakcentrale zijn datum en tijd in op de tijd en datum van de ontvanger van de meldkamer.
Als de tijd van de inbraakcentrale voorloopt door de verandering, worden tijdschema's,
geplande gebeurtenissen of starten of stoppen van vensters mogelijk overgeslagen. Als de tijd
van de inbraakcentrale achterloopt door de verandering, worden tijdschema's, geplande
gebeurtenissen of starten en stoppen van vensters mogelijk herhaald.
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Locatie RPS-menu:
Parameters Gehele centrale > Communicatiemodule > Tijdsynchronisatie

4.11 Geavanceerde communicatie

4.11.1 Rapporteringsformaat
Standaard: Conettix: Modem4
Selecties:
– Conettix: Modem4: de inbraakcentrale stuurt uitgebreide Modem4-

communicatieformaatrapporten naar de ontvanger van de meldkamer.
– Conettix: Contact-ID: gebruik deze indeling wanneer de ontvanger van de meldkamer

Modem4 niet ondersteunt.
– DC-09: Contact-ID, TCP - de inbraakcentrale stuurt de contact-ID via SIA DC-09 TCP-

alarmtransmissieprotocol naar ontvangers en toepassingen.
– DC-09: Contact-ID, UDP - de inbraakcentrale stuurt de contact-ID via SIA DC-09 UDP-

alarmtransmissieprotocol naar ontvangers en toepassingen.
– DC-09: SIA, TCP - de inbraakcentrale stuurt SIA-communicatieformaatrapporten via het

SIA DC-09 TCP-alarm transmissieprotocol naar ontvangers en toepassingen.
– DC-09: SIA, UDP - de inbraakcentrale stuurt SIA-communicatieformaatrapporten via het

SIA DC-09 UDP-alarm transmissieprotocol naar ontvangers en toepassingen.
Selecteer het rapportageformaat dat de inbraakcentrale gebruikt, om rapporten naar de
ontvanger van de meldkamer te verzenden.

Bericht!
DC-09 rapportindelingsselecties zijn niet beschikbaar wanneer Europese toepassing niet is
ingeschakeld (ingesteld op Nee) in de conformiteitsinstellingen.

Bericht!
Contact-ID ondersteunt tijdsynchronisatie niet
Als u Contact-ID selecteert, moet u de parameter Tijdsynchronisatie, pagina 86 instellen op
Nee.

Bericht!
De aanbevolen instelling voor Tijd bewaking ontvanger is 300 seconden of langer bij gebruik
van DC09: SIA, TCP-alarmtransmissieprotocol voor rapporteringsformaat.

Locatie RPS-menu:
Parameters Gehele centrale > Geavanceerde communicatie > Rapporteringsformaat

4.11.2 Ontvanger
Standaard: n.v.t.
rapportagebestemmingen configureren voor gebruik van tot 4 verschillende ontvangers (A-D).
Selecties:
– A
– B
– C
– D
Wijs een gedeeld A-, B-, C- of D-label toe om bestemmingen aan te duiden met gebruikmaking
van één enkele ontvanger. Wijs een uniek A-, B-, C- of D-label toe om verschillende ontvangers
aan te duiden.
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Locatie RPS-menu:
Parameters Gehele centrale > Geavanceerde communicatie > Ontvanger

4.11.3 Netwerkadres
Standaard: Leeg
Selecties: IPv4-adres (0.0.0.0 tot 255.255.255.255) of hostnaam (maximaal 255 tekens)
Om gebeurtenissen naar een IP-adres (in een particuliere lokale toepassing of WAN-
toepassing) te leiden, selecteert u een bestemming (bestemming 1 – bestemming 4) en voert
u het IP-adres voor die bestemming hier in.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Geavanceerde communicatie > Netwerkadres (bestemmingen
1-4)

4.11.4 Poortnummer
Standaard: 7700
Selecties: 1 tot 65.535
Houd in standaardinstallaties de poort op de standaardwaarde voor IP-communicatie met een
ontvanger van een meldkamer.

Bericht!
Beperk ongewenst verkeer; kies een poortnummer hoger dan 1023
Als u ervoor kiest het poortnummer te wijzigen in een ander nummer dan het
standaardnummer, selecteert u een poortnummer hoger dan 1023 om ongewenst
netwerkverkeer te verminderen.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Geavanceerde communicatie > Poortnummer (bestemming 1 tot
4)

4.11.5 Tijd bewaking ontvanger
Standaard: 4 uur - middelmatige beveiliging
Selecties:
– 200 seconden - UL1610
– 300 seconden - NFPA 72 2010
– 1 uur - NFPA 72 2013
– 4 uur - middelmatige beveiliging
– 24 uur - dagelijks
– 25 - uur
– 90 seconden - strenge beveiliging
– Geen polling
– 95-195, 205-1275 seconden - selecties beschikbaar met tussenpozen van 5 seconden
– 2, 3, 5-23, 26-255 uur
– Gedeeltelijk
Buiten de selectie Gedeeltelijk worden met de selectie van de Tijd bewaking ontvanger
automatisch de parameters Pollingfrequentie, ACK-wachttijd en Aantal nieuwe pogingen
ingesteld.
Met de parameters Pollingfrequentie, ACK-wachttijd en Aantal nieuwe pogingen samen wordt
de bewaking van netwerkaansluitingen met de ontvanger van de meldkamer voor
bestemmingen 1 tot 4 geconfigureerd.
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Bericht!
De aanbevolen instelling voor Tijd bewaking ontvanger is 300 seconden of langer bij gebruik
van DC09: SIA, TCP-alarmtransmissieprotocol voor rapporteringsformaat.

Met de parameter Pollingfrequentie wordt de hoeveelheid tijd ingesteld tussen de polling van
de supervisie van de bestemming die de inbraakcentrale naar de ontvanger van de meldkamer
stuurt.
Met de parameter ACK-wachttijd stelt u in hoelang de inbraakcentrale op de ontvanger van de
meldkamer wacht met het versturen van de bevestiging (ACK) van een polling van de
supervisie van de bestemming.
Als de bevestiging niet ontvangen wordt, stuurt de inbraakcentrale de polling van de
supervisie van de bestemming net zo vaak als is ingesteld bij de parameter Aantal nieuwe
pogingen. Wanneer het aantal nieuwe pogingen voor verzenden is bereikt, maakt de
inbraakcentrale een gebeurtenis voor aantal (##) communicatiestoringen. (Zie onderstaande
tabel voor de juiste waarde voor ##.)

Apparaat Bestemming 1 Bestemming 2 Bestemming 3 Bestemming 4

SDI2-1 11 21 31 41

Ingebouwde
ethernet

10 20 30 40

Ingebouwd
mobiel

18 28 38 48

Zelfs na een gebeurtenis voor aantal (##) communicatiestoringen, blijft de inbraakcentrale de
polling van de supervisie van de bestemming om de 10 seconden verzenden totdat die een
bevestiging ontvangt.
Wanneer de inbraakcentrale een bevestiging van de meldkamer ontvangt, keert de
inbraakcentrale terug naar de normale pollingfrequentie.

Meer dan één netwerkbestemming
Wanneer er meer dan één netwerkbestemming is geconfigureerd, gebruikt de inbraakcentrale
deze achtereenvolgens. Als bevestiging van bestemming 1 bijvoorbeeld niet binnen 10
seconden ontvangen is, wijkt de inbraakcentrale uit naar bestemming 2 voor het verzenden
van de polling van de supervisie van de bestemming, en wacht vervolgens op de bevestiging
vooraleer terug te keren naar SDI-bestemming 1 om de polling van de supervisie van de
bestemming opnieuw te verzenden.
Als de polling van de supervisie van de bestemming die is verzonden door een SDI-
bestemming en ACK-wachttijd (bestemmingen 1 tot 4) wordt overschreden, treedt een
gebeurtenis voor aantal (##) communicatiestoringen op. Als deze gebeurtenis optreedt, gaan
alle gebeurtenissen die naar deze bestemming worden geleid, onmiddellijk naar de back-
upbestemming.

Bericht!
Voor het verzenden van rapporten naar de ontvanger van een meldkamer via een
netwerkbestemming stelt u deze parameter in op een waarde die niet nul is. Als u het nalaat
een waarde bij deze parameter in te vullen, kan het voorkomen dat een uitgevallen
netwerkcommunicatiebestemming weer wordt hersteld.
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Als de inbraakcentrale is geprogrammeerd voor het verzenden van een polling van de
supervisie van de bestemming naar de meldkamer, wordt de virtuele koppeling in de meeste
netwerkconfiguraties bij een snelheid van 75 seconden gehandhaafd. Als u de waarde voor
deze parameter verlaagt, neemt de hoeveelheid inactieve communicatie tussen het SDI2-
apparaat en de ontvanger van de meldkamer toe. Bij meer inactieve communicatie tussen de
inbraakcentrale en ontvanger vermindert de efficiëntie van de inbraakcentrale voor het
rapporteren van gebeurtenissen.
De inbraakcentrale past de pollingfrequentie voor supervisie van de bestemming tijdelijk aan
van minder dan 300 seconden naar 300 seconden wanneer deze online is met RPS. De
pollingfrequentie keert terug naar de ingestelde waarde na afloop van de RPS-sessie.
De eerste keer dat u Gedeeltelijk selecteert, is de standaardwaarde voor de parameters
Pollingfrequentie (sec.), pagina 90, ACK-wachttijd (sec.), pagina 91 en Aantal nieuwe pogingen,
pagina 91 nul. Nadat u de standaardwaarde van deze parameters hebt gewijzigd, behoudt
RPS de waarden, zelfs als u de parameter Tijd bewaking ontvanger van de selectie Gedeeltelijk
wijzigt. Als Gedeeltelijk opnieuw wordt geselecteerd, worden de parameters Pollingfrequentie,
ACK-wachttijd en Aantal nieuwe pogingen teruggezet naar de opgeslagen waarden.

Bericht!
De instelling Tijd bewaking ontvanger is van essentieel belang voor optimale mobiele service
Om te voorkomen dat u maandelijks te veel moet betalen en om ervoor te zorgen dat deze
parameter correct is ingesteld, raadpleegt u Configuratie voor Cellular Service, pagina 281.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Geavanceerde communicatie > Tijd bewaking ontvanger

4.11.6 Pollingfrequentie (sec.)
Standaard: 12600 (wanneer de parameter Tijd bewaking ontvanger is ingesteld op de
standaardwaarde van 4 uur, 0 als de parameter Tijd bewaking ontvanger eerst wordt ingesteld
op Gedeeltelijk)
Selecties: (seconden)
– 0: de polling van de supervisie van de bestemming is uitgeschakeld.
– 5 tot 65534: maakt de pollingfrequentie mogelijk voor de duur die hier is

geprogrammeerd (in seconden).
– 65535: de polling van de supervisie van de bestemming gebeurt een keer per dag.
De parameter Tijd bewaking ontvanger moet worden ingesteld op Gedeeltelijk als u deze
parameter Pollingfrequentie wilt bewerken. Voer het interval (in seconden) in dat de
inbraakcentrale een polling van de supervisie van de bestemming naar de ontvanger van de
meldkamer verzendt.
– 5 minuten = 300 seconden
– 1 uur = 3600 seconden
– 12 uur = 43.200 seconden
– 18 uur = 64.800 seconden
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Bericht!
Als u de parameters Pollingfrequentie (sec.), pagina 90, ACK-wachttijd (sec.), pagina 91 en
Aantal nieuwe pogingen, pagina 91 wilt bewerken, stelt u de parameter Tijd bewaking
ontvanger, pagina 88 in op Gedeeltelijk.
De eerste keer dat u Gedeeltelijk selecteert, is de standaardwaarde voor de parameters
Pollingfrequentie (sec.), pagina 90, ACK-wachttijd (sec.), pagina 91 en Aantal nieuwe pogingen,
pagina 91 nul. Nadat u de standaardwaarde van deze parameters hebt gewijzigd, behoudt
RPS de waarden, zelfs als u de parameter Tijd bewaking ontvanger van de selectie
Gedeeltelijk wijzigt. Als Gedeeltelijk opnieuw wordt geselecteerd, worden de parameters
Pollingfrequentie, ACK-wachttijd en Aantal nieuwe pogingen teruggezet naar de opgeslagen
waarden.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Geavanceerde communicatie > Pollingfrequentie

4.11.7 ACK-wachttijd (sec.)
Standaard: 300 (wanneer de parameter Tijd bewaking ontvanger is ingesteld op de
standaardwaarde van 4 uur, 0 als de parameter Tijd bewaking ontvanger eerst wordt ingesteld
op Gedeeltelijk)
Selecties: 5 tot 65535 (seconden)
De parameter Tijd bewaking ontvanger moet worden ingesteld op Gedeeltelijk als u deze
parameter ACK-wachttijd wilt bewerken. Voer de tijd in dat de inbraakcentrale wacht op een
bevestiging (ACK) van de ontvanger van de meldkamer voor polling van de supervisie van de
bestemming of rapporten (gebeurtenissen). Bij rapporten wacht de inbraakcentrale maximaal
15 seconden voor het verzenden van de volgende poging.

Bericht!
Als u de parameters Pollingfrequentie (sec.), pagina 90, ACK-wachttijd (sec.), pagina 91 en
Aantal nieuwe pogingen, pagina 91 wilt bewerken, stelt u de parameter Tijd bewaking
ontvanger, pagina 88 in op Gedeeltelijk.
De eerste keer dat u Gedeeltelijk selecteert, is de standaardwaarde voor de parameters
Pollingfrequentie (sec.), pagina 90, ACK-wachttijd (sec.), pagina 91 en Aantal nieuwe pogingen,
pagina 91 nul. Nadat u de standaardwaarde van deze parameters hebt gewijzigd, behoudt
RPS de waarden, zelfs als u de parameter Tijd bewaking ontvanger van de selectie
Gedeeltelijk wijzigt. Als Gedeeltelijk opnieuw wordt geselecteerd, worden de parameters
Pollingfrequentie, ACK-wachttijd en Aantal nieuwe pogingen teruggezet naar de opgeslagen
waarden.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Geavanceerde communicatie > ACK-wachttijd

4.11.8 Aantal nieuwe pogingen
Standaard: 5 (wanneer de parameter Tijd bewaking ontvanger is ingesteld op de
standaardwaarde van 4 uur, 0 als de parameter Tijd bewaking ontvanger eerst wordt ingesteld
op Gedeeltelijk)
Selecties:
0: continue pogingen. Geen gebeurtenissen voor communicatiestoringen van polling van de
supervisie van de bestemming.
1 tot 255: aantal keren dat de inbraakcentrale de polling van de supervisie van de bestemming
opnieuw verzendt.
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Voer het aantal keren in dat de inbraakcentrale de polling van de supervisie van de
bestemming opnieuw verzendt, voordat er een gebeurtenis voor aantal (##)
communicatiestoringen SDI2 wordt gemaakt. (Zie onderstaande tabel voor de juiste waarde
voor ##.)

Apparaat Bestemming 1 Bestemming 2 Bestemming 3 Bestemming 4

SDI2-1 11 21 31 41

Ingebouwde
ethernet

10 20 30 40

Ingebouwd
mobiel

18 28 38 48

Bericht!
Als u de parameters Pollingfrequentie (sec.), pagina 90, ACK-wachttijd (sec.), pagina 91 en
Aantal nieuwe pogingen, pagina 91 wilt bewerken, stelt u de parameter Tijd bewaking
ontvanger, pagina 88 in op Gedeeltelijk.
De eerste keer dat u Gedeeltelijk selecteert, is de standaardwaarde voor de parameters
Pollingfrequentie (sec.), pagina 90, ACK-wachttijd (sec.), pagina 91 en Aantal nieuwe pogingen,
pagina 91 nul. Nadat u de standaardwaarde van deze parameters hebt gewijzigd, behoudt RPS
de waarden, zelfs als u de parameter Tijd bewaking ontvanger van de selectie Gedeeltelijk
wijzigt. Als Gedeeltelijk opnieuw wordt geselecteerd, worden de parameters
Pollingfrequentie, ACK-wachttijd en Aantal nieuwe pogingen teruggezet naar de opgeslagen
waarden.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Geavanceerde communicatie > Aantal nieuwe pogingen

4.11.9 AES Key Size (grootte van de AES-sleutel)
Standaard: Geen codering
Selecties:
– Geen codering
– 128 bits - 16 bytes
– 192 bits - 24 bytes
– 256 bits - 32 bytes
Selecteer de grootte van de AES-sleutel.

Locatie RPS-menu:
Parameters Gehele centrale > Geavanceerde communicatie > Lengte van de AES-sleutel

4.11.10 AES-coderingssleutel
Standaard: <standaard> (niet versleuteld)
Selecties: 32 hexadecimale tekens, weergegeven door een ID (1 tot 100).
Gebruik deze parameter om elke bestemming van een ontvanger te configureren met een
unieke AES-coderingssleutel.
De AES-coderingssleutel is gebaseerd op de AES Key Size (grootte van de AES-sleutel), pagina
92. Voor de configuratie van de coderingssleutel worden alleen de sleutel-ID en -naam
weergegeven.
Als twee of meer netwerkbestemmingen hetzelfde netwerkadres hebben, waarschuwt RPS de
operator dat dezelfde coderingssleutel voor die netwerkbestemmingen moet worden gebruikt.
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AES-sleutelreeksen worden geconfigureerd in Configuratie > Systeem > Tabblad
Coderingssleutel

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Geavanceerde communicatie > AES-coderingssleutel

4.12 SDI2 RPS / Geavanceerde communicatie

4.12.1 Geavanceerde communicatie inschakelen?
Standaard: Ja
Selecties:
– Ja: rapportage is mogelijk met behulp van een IP-communicatiemodule (ingebouwd,

mobiele insteekmodule of SDI2).
– Nee: rapportage met behulp van een IP-communicatiemodule wordt uitgeschakeld.
Als u rapportage met behulp van een IP-communicatiemodule (ingebouwd, mobiele
insteekmodule of SDI2) wilt inschakelen, stelt u deze parameter in op Ja.
Stel het Apparaat voor primaire bestemming, pagina 84 of Apparaten voor back-upbestemming,
pagina 84 in voor ten minste één routegroep voor een apparaat met ingebouwde IP, mobiele
insteekmodule of SDI2.

4.12.2 RPS beantwoorden via netwerk?
Standaard: Ja
Selecties:
– Ja, schakelt automatisch met RPS geïnitieerde aansluitingen in via de ingebouwde

ethernetkiezer of een netwerkinterfacemodule op de SDI2-bus.
– Nee, voorkomt automatisch met RPS geïnitieerde aansluitingen via het netwerk.
Indien ingesteld op Nee, kunnen met RPS geïnitieerde aansluitingen worden geaccepteerd op
een bedieningspaneel door Antwoord te selecteren in het RPS-menu (Acties > RPS >
Antwoord).

Bericht!
Servicemodus maakt RPS-aansluitingen via het netwerk mogelijk
Wanneer de inbraakcentrale in de servicemodus staat, accepteert de inbraakcentrale
automatisch met RPS geïnitieerde aansluitingen via het netwerk, zelfs als deze parameter is
ingesteld op Nee.
Om de inbraakcentrale in installateursmodus te zetten, houdt u de knop Resetten op de
inbraakcentrale ingedrukt totdat het Heartbeat-ledlampje snel knippert. Op
bedieningspanelen wordt SERVICEMODUS weergegeven en u wordt gevraagd om de
installateurscode. Voer de installateurscode in en druk op [ENTER].

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > SDI RPS/Geavanceerde communicatie > RPS beantwoorden via
netwerk

4.12.3 RPS-adresverificatie
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja, de inbraakcentrale controleert of het IP-adres waarmee RPS verbinding probeert te

maken overeenkomt met het RPS-netwerkadres.
– Nee: RPS kan verbinding maken met de inbraakcentrale vanaf elk IP-adres.

Meer informatie
RPS-netwerkadres, pagina 94
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Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > SDI RPS/Geavanceerde communicatie > RPS-adresverificatie

4.12.4 RPS-netwerkadres
Standaard: Leeg
Selecties: IPv4-adres of hostnaam
Voer het IP-adres of hostnaam in voor RPS.
Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor het IP-adres of de hostnaam waaraan uw
RPS-computer is gekoppeld.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > SDI RPS/Geavanceerde communicatie > RPS-netwerkadres

4.12.5 RPS-poortnummer
Standaard: 7750
Selecties: 1 – 65535
Voer de bestemmings-UDP-poort in voor met inbraakcentrale geïnitieerde RPS-netwerksessies.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > SDI RPS/Geavanceerde communicatie > RPS-poortnummer

4.13 Bewaking voeding

4.13.1 Stroomstoringstijd
Standaard: 01:00
Selecties: 00:01 tot 90:00 (minuten:seconden)
Voer de tijd in waarvoor de netvoeding aanhoudend onderbroken moet zijn vooraleer de
inbraakcentrale een stroomuitvalrapport verzendt.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Bewaking voeding > Stroomstoringstijd

4.13.2 Stroomuitval opnieuw verzenden
Standaard: geen rapporten
Selecties:
– Geen rapport: verzend stroomuitvalrapport niet opnieuw.
– Na 6 uur: verzend stroomuitvalrapport na 6 uur opnieuw naar de meldkamer.
– Na 12 uur: verzend stroomuitvalrapport na 12 uur opnieuw naar de meldkamer.
De tijd zonder herstel van netvoeding dat het systeem wacht voor het opnieuw verzenden van
het stroomuitvalrapport.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Bewaking voeding > Stroomuitval opnieuw verzenden

4.13.3 Weergave stroomuitval
Standaard: 60
Selecties: 10 tot 300 (seconden) (stappen van 5)
De tijd dat de inbraakcentrale wacht voordat bedieningspanelen stroomuitval weergeven.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Bewaking voeding > Weergave stroomuitval

4.13.4 Rapport stroomuitval/-herstel
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja, verzend stroomuitval- en -herstelrapporten.
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– Nee, stroomuitval- en -herstelrapporten niet verzenden.
De inbraakcentrale wacht de tijd die is ingesteld bij de parameter Stroomstoringstijd voeding,
alvorens stroomuitvalrapporten te verzenden.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Bewaking voeding > Stroomuitval-/-herstelrapport

4.13.5 "Mee te reizen" hoofdvoeding
Standaard: Ja
Selecties:
– Ja - alleen verzenden als er een andere gebeurtenis optreedt terwijl AC niet normaal is.
– Nee - geen stroomuitvalrapporten verzenden als 'mee te reizen' gebeurtenissen.
De inbraakcentrales verzenden alleen 'mee te reizen' stroomuitvalrapporten als zich een
andere gebeurtenis voordoet terwijl de netvoeding niet normaal was.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Bewaking voeding > "Mee te reizen" hoofdvoeding.

4.13.6 Hoofdvoedings-/accuzoemer
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja: probleemtoon in de gehele centrale bij alle bedieningspanelen laten klinken bij

stroomuitval, batterij bijna leeg en ontbrekende accu.
– Nee: probleemtoon niet in de gehele centrale laten klinken bij stroomuitval, accu bijna

leeg en ontbrekende accu.
Met deze parameter wordt niet voorkomen dat stroomuitval of bijna lege batterij wordt
weergegeven op het bedieningspaneel.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Bewaking voeding > Hoofdvoedings-/accuzoemer

4.13.7 Rapport uitval/herstel batterij
Standaard: ja
Selecties:
– Ja, de inbraakcentrales verzenden rapporten over stroomuitval en -herstel naar de

ontvanger van de meldkamer.
– Nee, rapporten over batterijstoring en -herstel worden NIET naar de meldkamer

verzonden. Deze parameter bepaalt of een rapport wordt verzonden als de batterij bijna
leeg is of ontbreekt.

Rapporten over stroomuitval en -herstel worden geleid naar bestemmingsapparaten die zijn
toegewezen aan routegroepen die zijn geconfigureerd voor diagnostische rapporten.
De batterij moet worden ontladen tot minder dan 12,1 VDC gedurende 16 seconden voordat
de inbraakcentrale reageert op een bijna lege batterij. Het duurt tussen 10 en 60 seconden
voordat een ontbrekende batterij wordt gedetecteerd.
Modemrapporten: ontbrekend of kortsluiting ONTBREKENDE BATTERIJ; ontladen tot minder
dan 12,1 VDC BATTERIJ BIJNA LEEG
Contact-ID-rapporten: ontbrekend of kortsluiting BATTERIJ ONTBREEKT/DOOD; ontladen tot
minder dan 12,1 VDC SYSTEEMNOODBATTERIJ BIJNA LEEG

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Bewaking voeding > Rapport uitval/herstel batterij.
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4.14 RPS-parameters

4.14.1 RPS toegangscode
Standaard: 999999
Selecties: 6 tot 24 alfanumerieke tekens (gebruik geen spaties in de PIN-code; de PIN-code is
hoofdlettergevoelig).
Dit is de PIN-code die RPS opslaat en gebruikt om een verbinding tot stand te brengen met de
centrale.

Bericht!
BELANGRIJK! Alle centrales worden geproduceerd met een af fabriek ingestelde PIN-code.
Stel in de configuratie van het account van de centrale een nieuwe, niet-standaard RPS-PIN-
code in en synchroniseer deze om de toegang te beveiligen en verbindingen met uw centrale
te beheren.

Voor de aanvankelijke verbinding met de centrale moet de fabrieksinstelling van de PIN-code
worden gebruikt als RPS-PIN-code in het verbindingsvenster. Nadat gebruikers verbonden zijn,
kunnen zij de RPS-PIN-code wijzigen door deze te configureren of te synchroniseren.
– Gebruik voor nieuwe centrales met firmware v3.09+ en B465-modules met firmware

v2.09+ de af fabriek ingestelde cloud-ID-PIN-code. U vindt deze PIN-code, die uniek is
voor elke centrale, op het etiket van elke fysieke centrale.

– Voor oudere centrales met een eerdere firmwareversie dan 3.09 en B465-modules met
een eerdere firmwareversie dan 2.09, gebruikt u de af fabriek ingestelde PIN-code
999999.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > RPS-parameters > RPS-PIN-code

4.14.2 Log % vol
Standaard: 0
Selecties: 0 (uitgeschakeld), 1-99 (%)
Wanneer de inbraakcentrale dit volledige percentage registreert, voegt de inbraakcentrale een
logboekdrempelwaardegebeurtenis toe aan het logboek en verzendt een rapport naar de
ontvanger van de meldkamer.
Voer 0 in als u de gebeurtenissen Logboekdrempelwaarde en Logboek vol wilt uitschakelen (er
worden geen gebeurtenissen toegevoegd aan het logboek of rapporten verzonden).
Het logboekdrempelwaarderapport waarschuwt de meldkamer om verbinding te maken met
de inbraakcentrale en om het logboek van de inbraakcentrale te kopiëren voordat
gebeurtenissen worden overschreven.
De inbraakcentrale blijft gebeurtenissen registeren zelfs na verzending van het
logboekdrempelwaarderapport. Wanneer 100% capaciteit wordt bereikt (logboek is vol en
opgeslagen gebeurtenissen worden overschreven), maakt de inbraakcentrale een lokale
gebeurtenis Logboek vol.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > RPS-parameters > Logboek % vol.

4.14.3 Neem contact op met RPS als logboek % vol is
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja, de inbraakcentrale neemt automatisch contact op met RPS en wanneer de

drempelwaarde "Logboek % vol" is bereikt.
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– Nee, de inbraakcentrale neemt niet automatisch contact op met RPS wanneer de
drempelwaarde "Logboek % vol" is bereikt.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > RPS-parameters > Contact opnemen met RPS als logboek % vol.

4.14.4 RPS terugbellen
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja, nadat de inbraakcentrale de RPS PIN-code van RPS ontvangt, wordt de verbinding

verbroken en belt de inbraakcentrale het RPS-telefoonnummer om verbinding te maken
met RPS.

– Nee, de inbraakcentrale maakt verbinding met RPS nadat de RPS PIN-code is geverifieerd.
Bij gebruik van de functie RPS terugbellen met DTMF kiezen voert u een "C" in als het laatste
cijfer van het RPS-telefoonnummer.

Meer informatie
RPS-telefoonnummer, pagina 98

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > RPS-parameters > RPS terugbellen

4.14.5 RPS-lijnbewaking
Standaard: ja
Selecties:
– Ja, als de inbraakcentrale de RPS-lijnbewakingstoon hoort na een antwoordapparaat,

ander apparaat of een persoon die een inkomende oproep beantwoordt, neemt de
inbraakcentrale de telefoonlijn in beslag.

– Nee, de inbraakcentrale neemt de telefoonlijn niet in beslag om verbinding te maken met
RPS als die de RPS-lijnbewakingstoon hoort.

U moet Antwoord indien Ingeschakeld, pagina 97 en/of Antwoord Uitgeschakeld, pagina 98
instellen, en de inbraakcentrale moet in de gerelateerde Ingeschakelde status (In- of
Uitgeschakeld) staan.
Als u deze RPS-lijnbewakingsparameter op Ja instelt, stelt u de antwoordapparaten die de
telefoonlijn delen met de inbraakcentrale zodanig in dat er na twee of meer ringtonen wordt
opgenomen.
Als RPS terugbellen, pagina 97 is ingesteld op Ja, verbreekt de inbraakcentrale de
telefoonverbinding nadat de RPS PIN-code is ontvangen. Daarna wordt het RPS-
telefoonnummer gebeld.

Bericht!
Stel RPS-lijnbewaking in op Nee als de inbraakcentrale de telefoonlijn ten onrechte in
beslag neemt
Onterechte inbeslagname van de telefoonlijn geeft aan dat een apparaat die de telefoonlijn
deelt een toon gebruikt met dezelfde frequentie als de RPS-lijnbewakingstoon.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > RPS-parameters > RPS-lijnbewaking

4.14.6 Antwoord indien Ingeschakeld
Standaard: 7
Selecties: 0-15 (ringtonen)
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– 1 tot 15: de inbraakcentrale wacht dit aantal ringtonen af om op te nemen (de telefoonlijn
in beslag te nemen) wanneer alle gebieden op Alle aan zijn Ingeschakeld. Als de
inbraakcentrale de telefoonlijn deelt met een antwoordapparaat, voert u een aantal in dat
2 ringtonen hoger ligt dan het aantal voor het antwoordapparaat.

– 0 (uitgeschakeld): de inbraakcentrale reageert niet (neemt de telefoonlijn in beslag)
wanneer alle gebieden op Alle Aan zijn Ingeschakeld.

Bericht!
Voor RPS komt Gedeeltelijk Aan overeen met een Uitgeschakelde status.

Als een gebied Gedeeltelijk Aan of Uit staat, gebruikt de inbraakcentrale de ringtoonteller
Antwoord Uitgeschakeld, pagina 98.

Bericht!
PSTN-eis voor Australië / Nieuw-Zeeland, uitschakelen RPS-antwoord ingeschakeld/
uitgeschakeld
Als u de Parameters Gehele centrale > Telefoonparameters > Parameter PSTN-compatibiliteit
instelt op Australië of Nieuw-Zeeland, moet u de parameter Antwoord Ingeschakeld en
Antwoord Uitgeschakeld instellen op 0 (uitgeschakeld).

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > RPS-parameters > Antwoord Ingeschakeld.

4.14.7 Antwoord Uitgeschakeld
Standaard: 7
Selecties: 0-15 (ringtonen)
– 1 tot 15: de inbraakcentrale wacht dit aantal ringtonen af om op te nemen (de telefoonlijn

in beslag te nemen) wanneer minstens één gebied is Uitgeschakeld (Uit) of op
Gedeeltelijk Aan is gezet. Als de inbraakcentrale de telefoonlijn deelt met een
antwoordapparaat, voert u een aantal in dat 2 ringtonen hoger ligt dan het aantal voor het
antwoordapparaat.

– 0 (uitgeschakeld): de inbraakcentrale reageert niet (neemt de telefoonlijn in beslag)
wanneer minstens één gebied is Uitgeschakeld (Uit) of op Gedeeltelijk Inschakelen staat.

Bericht!
Voor RPS komt Gedeeltelijk Aan overeen met een Uitgeschakelde status.

Bericht!
PSTN-eis voor Australië / Nieuw-Zeeland, uitschakelen RPS-antwoord Ingeschakeld/
Uitgeschakeld
Als u de Parameters Gehele centrale > Telefoonparameters > Parameter PSTN-compatibiliteit
instelt op Australië of Nieuw-Zeeland, moet u de parameter Antwoord Ingeschakeld en dit
Antwoord Uitgeschakeld instellen op 0 (uitgeschakeld).

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > RPS-parameters > Antwoord Uitgeschakeld.

4.14.8 RPS-telefoonnummer
Standaard: leeg



Control Panel Parameters Gehele centrale | nl 99

Bosch Security Systems B.V. Program Entry Guide 2019.10 | 18 | F.01U.368.350

Selecties: maximaal 24 tekens
Voer het telefoonnummer in dat de inbraakcentrale belt om verbinding met RPS te maken.
De inbraakcentrale belt RPS voor de volgende gebeurtenissen:
– Log % vol, pagina 96-drempel is bereikt (indien ingeschakeld).
– RPS belt de inbraakcentrale en de parameter RPS terugbellen, pagina 97 is ingesteld op

Ja.
– Op een bedieningspaneel selecteert een gebruiker MENU > Acties > RPS > Via telefoon

bellen (er wordt slechts één poging gedaan).
Als deze parameter leeg is, kiest de inbraakcentrale geen telefoonnummer voor RPS.
Raadpleeg voor meer informatie over de tekens die de inbraakcentrale kan kiezen,
Telefoonbestemming 1 (tot 4), pagina 52.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > RPS-parameters > RPS-telefoon

4.14.9 RPS-modemsnelheid
Standaard: 1200
Selecties:
– 300
– 1200
– 2400
Stel de baudrate voor communicatie van RPS-naar-inbraakcentrale in bij gebruik van een
PSTN-verbinding.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > RPS-parameters > RPS-modemsnelheid.

4.15 Diverse

4.15.1 Type Uitschakeling onder dwang
Standaard: 0
Selecties:
– 0: uitgeschakeld, geen rapporten voor alarm Uitschakelen onder dwang.
– 1: +1, gebruikers voegen 1 toe aan het laatste cijfer van hun PIN-code om een rapport

voor alarm Uitschakelen onder dwang te verzenden wanneer ze de PIN-code op een
bedieningspaneel invoeren.

– 2: +2, gebruikers voegen 2 toe aan het laatste cijfer van hun PIN-code om een rapport
voor alarm Uitschakelen onder dwang te verzenden wanneer ze de PIN-code op een
bedieningspaneel invoeren.

– 3: de inbraakcentrale verzendt een rapport voor alarm Uitschakelen onder dwang
wanneer een gebruiker die is toegewezen aan een bevoegdheidsniveau met Uitschakeling
onder dwang verzenden dat is ingesteld op Ja, zijn PIN-code invoert op een
bedieningspaneel.

Bijvoorbeeld wanneer type Uitschakeling onder dwang is ingesteld op 1 (+1):
– Als de PIN-code 6123 is, activeert 6124 een alarm Uitschakeling onder dwang.
– Als het laatste cijfer van de PIN-code 0 is, wordt een alarm Uitschakeling onder dwang

geactiveerd wanneer de gebruiker 1 invoert als het laatste cijfer van de PIN-code.
– Als het laatste cijfer van de PIN-code 9 is, wordt een alarm Uitschakeling onder dwang

geactiveerd wanneer de gebruiker 0 invoert als het laatste cijfer van de PIN-code.
Bijvoorbeeld wanneer type Uitschakeling onder dwang is ingesteld op 2 (+2):
– Als het laatste cijfer van de PIN-code 8 is, wordt een alarm Uitschakeling onder dwang

geactiveerd wanneer de gebruiker 0 invoert als het laatste cijfer van de PIN-code.
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– Als het laatste cijfer van de PIN-code 9 is, wordt een alarm Uitschakeling onder dwang
geactiveerd wanneer de gebruiker 1 invoert als het laatste cijfer van de PIN-code.

Wanneer Type Uitschakeling onder dwang is ingesteld op 3 en gebruikers die zijn toegewezen
aan een bevoegdheidsniveau met Uitschakeling onder dwang verzenden, pagina 195 is ingesteld
op Ja, hun PIN-code op een bedieningspaneel invoeren, verzendt de inbraakcentrale centrale
een alarm Uitschakeling onder dwang.
Rapportage van alarm Uitgeschakeld onder dwang wordt ingeschakeld of uitgeschakeld per
gebied in Parameters gebied, Uitgeschakeld onder dwang inschakelen, pagina 121.

Bericht!
SIA CP-01-vereisten reductie van onbedoeld alarm
Om te voldoen aan SIA CP-01 Reductie van onbedoeld alarm, stelt u deze parameter in op 3.
Zie SIA CP-01 verificatie voor meer informatie

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Type Uitschakeling onder dwang.

4.15.2 Annuleringsrapporten
Standaard: ja
Selecties:
– Ja, annulerings-, brandannulerings- en gasannuleringsrapporten verzenden.
– Nee, geen annulerings-, brandannulerings- en gasannuleringsrapporten verzenden.
Een annulerings-, brandannulerings- en gasannuleringsrapport wordt gemaakt wanneer een
PIN-code wordt ingevoerd om een alarmsirene, gasalarmsirene of brandsirene te stoppen
voordat de sirenetijd is verstreken.

Bericht!
SIA CP-01-vereisten reductie van onbedoeld alarm
Om te voldoen aan SIA CP-01 Reductie van onbedoeld alarm, stelt u deze parameter in op Ja.
Zie SIA CP-01 verificatie voor meer informatie.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Annuleringsrapporten

4.15.3 Tekst Bel uw installateur - eerste taal
Standaard: neem contact op met uw dealer
Selecties: voer maximaal 32 tekens aan letters, cijfers, symbolen of spaties in.
De tekst Bel uw installateur wordt weergegeven op bedieningspanelen voor gebeurtenissen
met systeemproblemen.
Spaties voor, na en binnen een tekstreeks zijn inbegrepen in de limiet van 32 tekens.
Op bedieningspanelen worden de eerste 20 tekens weergegeven en daarna moet steeds naar
de overige tekens op het scherm gebladerd worden. Als u weer wilt bladeren, drukt u op
[ESC].
De eerste en tweede talen worden bij het instellen van het account voor de inbraakcentrale
geprogrammeerd in het venster Centralegegevens. Ondersteunde talen zijn Engels, Spaans,
Frans en Portugees. Als u de talen die zijn geselecteerd tijdens het instellen van het account
wilt bekijken, raadpleegt u Parameters Gehele centrale > Persoonlijke alarmmelding >
Gebruikerstaal.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Tekst Bel uw installateur - Engels
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4.15.4 Tekst Bel uw installateur - tweede taal
Standaard: Leeg
Standaard: neem contact op met uw dealer
Selecties: voer maximaal 32 tekens aan letters, cijfers, symbolen of spaties in.
De tekst Bel uw installateur wordt weergegeven op bedieningspanelen voor gebeurtenissen
met systeemproblemen.
Spaties voor, na en binnen een tekstreeks zijn inbegrepen in de limiet van 32 tekens.
Op bedieningspanelen worden de eerste 20 tekens weergegeven en daarna moet steeds naar
de overige tekens op het scherm gebladerd worden. Als u weer wilt bladeren, drukt u op
[ESC].
De eerste en tweede talen worden bij het instellen van het account voor de inbraakcentrale
geprogrammeerd in het venster Centralegegevens. Ondersteunde talen zijn Engels, Spaans,
Frans en Portugees. Als u de talen die zijn geselecteerd tijdens het instellen van het account
wilt bekijken, raadpleegt u Parameters Gehele centrale > Persoonlijke alarmmelding >
Gebruikerstaal.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Tekst Bel uw installateur - tweede taal

4.15.5 On-site autorisatie voor firmware-update
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja, on-site autorisatie voor firmware-update is verplicht.
– Nee, on-site autorisatie is niet verplicht.
Voor deze parameter is bevoegd plaatselijk personeel nodig om de autorisatiecode in te
voeren op een van de bedieningspanelen op het aangegeven tijdstip tijdens het firmware-
updateproces op afstand.

Bericht!
Firmware-updates op afstand moeten ter plaatse worden geautoriseerd voor systemen met
UL-listing
Stel deze parameter in op "Ja" voor systemen met UL-listing.

Voer een volledige systeemtest uit wanneer firmware ter plaatse of op afstand is bijgewerkt.

Meer informatie
Firmware bijwerken, pagina 199

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > On-site autorisatie voor firmware-update.

4.15.6 Respons op systeemsabotage
Standaard: probleem
Selecties:
– Probleem: systeemsabotages zijn probleemgebeurtenissen.
– Altijd Alarm: systeemsabotages zijn hoorbare en zichtbare alarmgebeurtenissen.
– Alarm indien Uitgeschakeld: als ten minste één gebied is Ingeschakeld, zijn

systeemsabotages stille en onzichtbare alarmgebeurtenissen. Wanneer alle gebieden zijn
Uitgeschakeld, zijn systeemsabotages hoorbare en zichtbare alarmgebeurtenissen.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Respons op systeemsabotage
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4.15.7 Sabotagebeveiliging van behuizing inschakelen
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja, schakel de sabotage-ingang van de inbraakcentrale in.
– Nee, schakel de sabotage-ingang van de inbraakcentrale uit.
Wanneer de sabotage-ingang van de behuizing is ingeschakeld, creëert de inbraakcentrale een
sabotagegebeurtenis voor de behuizing wanneer de behuizing van de inbraakcentrale wordt
geopend.
Sabotagegebeurtenissen hebben geen invloed op het proces van Inschakelen of Uitschakelen.
Wanneer u de parameter van Nee in Ja wijzigt, maakt de inbraakcentrale geen
sabotagegebeurtenissen totdat het systeem de sabotage-ingang in de normale status ziet
(deur behuizing is gesloten).
Als u deze parameter van Ja in Nee wijzigt en er is een bestaande sabotagegebeurtenis voor
een behuizing, wordt de gebeurtenis gewist. Er is geen herstelgebeurtenis geregistreerd of
gemeld.
Wanneer de inbraakcentrale is opgestart, of om een of andere reden herstart, wordt de
sabotage-ingang genegeerd totdat de inbraakcentrale de sabotage-ingang in de normale
toestand ziet.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Sabotagebeveiliging van behuizing inschakelen

4.15.8 Samenvatting brand- en gasbeveiliging
Standaard: Ja
Selecties:
– Ja, Samenvatting branduitgang en Samenvatting gasuitgang blijven actief na de opdracht

Alarm stoppen.
– Nee, Samenvatting branduitgang en Samenvatting gasuitgang zijn actief totdat alle

gestopte brand- of gaszones in het systeem naar de normale toestand terugkeren.
Stel in op Ja om brand- of gasflitslampen aan te houden nadat brandalarm- of gasalarmsirenes
zijn gestopt.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Samenvatting brand- en gasbeveiliging

4.15.9 Gebeurtenistype brandbewaking
Standaard: herstel brandbewaking
Selecties:
– Herstel brandalarmprobleem - de inbraakcentrale verzendt een rapport voor herstel

brandalarmprobleem wanneer een brandbewakingszone weer is hersteld.
– Herstel brandalarm - de inbraakcentrale verzendt een rapport voor herstel brandalarm

wanneer een brandbewakingszone weer is hersteld.
– Herstel brandbewaking - de inbraakcentrale verzendt een rapport voor herstel

brandbewaking wanneer een brandbewakingszone weer is hersteld.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Gebeurtenistype brandbewaking

4.15.10 Herhaling geluidssignaal voor brand- en gasalarm
Standaard: geen
Selecties:
– Geen: bedieningspanelen herhalen de probleemtoon niet.
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– Middag: bedieningspanelen herhalen de probleemtoon om 12:00 uur. (middag) als een
brand- of gasalarmzone die binnen het bereik van een bedieningspaneel valt, zich in een
afwijkende toestand bevindt.

– Middernacht: bedieningspanelen herhalen de probleemtoon om 00:00 uur. (middernacht)
als een brand- of gasalarmzone die binnen het bereik van een bedieningspaneel valt, zich
in een afwijkende toestand bevindt.

Als herhaling geluidsignaal is ingeschakeld, wordt de probleemtoon voor eerder bevestigde en
gestopte brandalarm- of gasalarmproblemen automatisch herhaald.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Herhaling geluidsignaal brand- en gasalarm

4.15.11 Tijd vroege hinderlaag
Standaard: 10
Selecties: 5 tot 30 (stappen van 1 minuut)
Voer in hoeveel tijd een gebruiker tijdens het Uitschakelen heeft om een tweede PIN-code in te
voeren op het bedieningspaneel. Als er geen tweede PIN-code wordt ingevoerd voordat de Tijd
vroege hinderlaag teneinde is, maakt de inbraakcentrale een gebeurtenis voor Uitschakelen
onder dwang aan.
Zie de parameter Gebied, Vroege hinderlaag?, pagina 124 om de functie voor vroege hinderlaag
in te schakelen.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Tijd vroege hinderlaag

4.15.12 Tweede hinderlaagcode
Standaard: uniek
Selecties:
– Uniek: de tweede PIN-code die wordt ingevoerd voor het proces Vroege hinderlaag, moet

anders zijn dan de eerste PIN-code die is ingevoerd om het gebied Uit te schakelen.
– Willekeurig: de tweede PIN-code die wordt ingevoerd voor Vroege hinderlaag kan anders

zijn dan de eerste PIN-code die is ingevoerd voor het Uitschakelen van het gebied, of deze
kan dezelfde PIN-code zijn.

Zie de parameter Gebied, proces Vroege hinderlaag?, pagina 124.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Tweede hinderlaagcode

4.15.13 Afbreekperiode
Standaard: 30 seconden
Selecties: 15 tot 45 (seconden) (stappen van 1 sec)
Voer het aantal seconden in dat de inbraakcentrale wacht voordat een alarmrapport voor een
zone dat toegewezen is aan een zoneprofiel met de functie Alarm afbreken ingeschakeld,
wordt verstuurd.
Zie Alarm afbreken, pagina 233 voor een beschrijving van de functie Alarm afbreken.

Bericht!
UL-vereisten
Om te voldoen aan UL-vereisten, mogen de gecombineerde Inloopvertraging, pagina 224 en
duur van de afbreekperiode niet langer zijn dan 60 sec.
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Bericht!
SIA CP-01-vereiste
Voor SIA CP-01-conformiteit is Afbreekperiode een vereiste parameter.

Als een gebruiker het alarm stopt voordat het venster Afbreekperiode verloopt, wordt het
alarmrapport afgebroken (niet verzonden) en wordt op het bedieningspaneel een optioneel
bericht getoond (zie Weergave Afgebroken, pagina 141).
Deze functie is niet van toepassing op brandalarmen of alarmen van onzichtbare zones.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Afbreekperiode

4.15.14 Lengte PIN-code
Standaard: uitgeschakeld
Selecties:
– Uitgeschakeld
– 3, 4, 5 of 6 cijfers
Bij een instelling met 3, 4, 5 of 6 cijfers staat de lengte van de PIN-code vast voor alle PIN-
codes. Gebruikers hoeven niet op de Enter-toets te drukken na het invoeren van hun PIN-code.
Bij uitschakeling staat de lengte van de PIN-code niet vast. Individuele PIN-codes kunnen 3 tot
6 cijfers lang zijn. Gebruikers moeten op de Enter-toets drukken na het invoeren van hun PIN-
code.

Bericht!
SIA CP-01-vereiste
Om te voldoen aan SIA CP-01 Reductie van onbedoeld alarm, stelt u deze parameter in op
tussen 3 en 6 cijfers. Zie SIA CP-01 verificatie voor meer informatie.

Als door het wijzigen van de lengte van de PIN-code er dubbele of onbruikbare PIN-codes
ontstaan, wordt een WAARSCHUWING gegeven. Het venster Dubbele/onbruikbare PIN-codes
aanwezig wordt geopend.
Dubbele PIN-codes worden vetgedrukt in het rood weergegeven.
Onbruikbare PIN-codes (hun lengte is korter of langer dan ingevoerd bij deze parameter)
worden vetgedrukt en blauw weergegeven.
Als u dubbele of onbruikbare PIN-codes wilt corrigeren:
1. Selecteer de PIN-code (klik op de cel in de kolom PIN-code gebruiker).
2. Druk op de toets [Backspace] op uw bedieningspaneel om de cel te wissen.
3. Voer de nieuwe PIN-code in.
4. Klik op Gecorrigeerde PIN-codes opslaan om uw wijzigingen op te slaan. Alle PIN-codes

die zijn gemarkeerd als dubbel of onbruikbaar, moeten zijn gecorrigeerd voordat u op OK
klikt.
- of - 
klik op Lengte van de PIN-code uitschakelen en sla de gegevens onder dit account op.
Met deze optie schakelt u de parameter Lengte PIN-code uit en kunt u PIN-codes met
verschillende lengtes opslaan onder het RPS-account.
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Bericht!
Wijziging in parameter Lengte PIN-code
Op RPS wordt het dialoogvenster met het volgende bericht weergegeven: "Met deze
bewerking wordt de lengte van de PIN-code uitgeschakeld, wordt de parameter SIA CP-01-
verificatie ingesteld op Nee en worden reeds bestaande RPS PIN-codegegevens opgeslagen.
Wilt u echt doorgaan?"

Vergelijkbare en dubbele PIN-codes
– Vergelijkbare PIN-codes: als de PIN-code die u invoert op een andere bestaande PIN-code

lijkt, verschijnt de bestaande PIN-code in het veld Bestaande vergelijkbare PIN-codes.
– Dubbele PIN-codes: als u een PIN-code invoert die overeenkomt met een bestaande PIN-

code, verschijnen de bestaande PIN-codes in het veld Dubbele/Afgedwongen PIN-codes.
PIN-codes die overeenkomen, zijn gebaseerd op dubbele gegevens met de lengte die is
ingesteld op de laagste waarde die voldoet aan SIA CP-01 (3).

Als u, bijvoorbeeld, "478123" als een PIN-code voor gebruiker 2 en "478321" als een PIN-code
voor gebruiker 3 invoert, en u stelt de lengte van de PIN-code in op drie cijfers, verschijnen de
PIN-codes voor gebruikers 2 en 3 in het veld Dubbele/Afgedwongen PIN-codes omdat beide
PIN-codes "478" delen als de eerst drie cijfers. Als de lengte van de PIN-code zou worden
gewijzigd van vier cijfers naar drie cijfers, zouden al deze PIN-codes dubbele PIN-codes van
"478" worden.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Lengte PIN-code

4.15.15 Telling swinger overbrugging
Standaard: 2
Selecties: 1 tot 4
Met deze parameter stelt u het maximale aantal toegestane storingen op een gecontroleerde
zone in binnen een Inschakelcyclus voordat het punt te maken krijgt met een swinger
overbrugging.

Bericht!
Om te voldoen aan SIA CP-01 Reductie van onbedoeld alarm, stelt u deze parameter in op 1
of 2. Zie SIA CP-01 verificatie voor meer informatie.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Telling swinger overbrugging

4.15.16 Externe waarschuwing
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja, als een gebied op afstand wordt Ingeschakeld, laat de inbraakcentrale de alarmsirene

eenmaal afgaan. Als het gebied op afstand is Uitgeschakeld, gaat de alarmsirene
tweemaal af.

– Nee, geen externe waarschuwing voor Inschakelen op afstand.
Gebruikers kunnen op afstand In- of Uitschakelen met behulp van een RADION-handzender,
draagbare Inovonics-zender, sleutelschakelaar of externe software.
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Bericht!
SIA CP-01 verificatie
Om te voldoen aan SIA CP-01 Reductie van onbedoeld alarm, stelt u deze parameter in op Ja.
Zie SIA CP-01 verificatie voor meer informatie.

Meer informatie
Alarmsirene, pagina 154

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Externe waarschuwing

4.15.17 Aanpassing kristaltijd
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja, de inbraakcentrale maakt gebruik van de ingebouwde kristalfrequentie om de tijdklok

te regelen.
– Nee, de inbraakcentrale maakt gebruik van AC-frequentie (van primaire voedingsbron) om

de tijdklok te regelen.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Aanpassing kristaltijd

4.15.18 uitgang Gedeeltelijk Aan
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja, de uitgangfunctie Inschakelen mislukt wordt de uitgangfunctie Gedeeltelijk Aan.

Uitgangen Gedeeltelijk Inschakelen worden geactiveerd als alle gebieden die zijn
toegewezen aan dezelfde uitgang Ingeschakeld zijn op Gedeeltelijk Inschakelen of
Vertraging gedeeltelijk Aan.

– Nee, de uitgangen van Inschakelen mislukt werken wanneer de sluitingsperiode voor het
opgegeven gebied verloopt.

Wanneer deze parameter Gedeeltelijk inschakelen is ingesteld op Ja, gebruikt u de parameter
Vroegtijdige uitgang voor Ingeschakeld gebied, pagina 106 om in te stellen of de uitgang
Gedeeltelijk Inschakelen aan het begin van de uitlooptijd of aan het einde van uitlooptijd
wordt geactiveerd. Standaard wordt de uitgang aan het einde van uitlooptijd geactiveerd.

Meer informatie
Fout bij Sluiten/Gedeeltelijk Ingeschakeld, pagina 155

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Uitgang Gedeeltelijk Aan

4.15.19 Vroegtijdige uitgang voor Ingeschakeld gebied
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja: de uitgang Gebied Ingeschakeld of Gedeeltelijk Inschakelen wordt geactiveerd aan het

begin van de uitlooptijd.
– Nee: de uitgang Gebied Ingeschakeld of Gedeeltelijk Inschakelen wordt geactiveerd aan

het einde van de uitlooptijd.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Vroegtijdige uitgang voor Ingeschakeld gebied

4.15.20 Zomer-/wintertijd
Standaard: VS DST
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Selecties:
– Geen DST: de inbraakcentrale past zijn klok niet aan op zomer-/wintertijd.
– VS DST
– Brazilië DST
– Mexico DST
– Paraguay DST
– Australië DST
– Nieuw-Zeeland DST
– EU DST
De klok van de inbraakcentrale volgt de richtlijnen voor zomer-/wintertijd voor de aangegeven
landen.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Zomer-/wintertijd

4.15.21 Datumindeling
Standaard: mm dd jj
Selecties:
– mm dd jj
– dd mm jj
– jj mm dd
Kies hoe de maand, dag en jaar worden gescheiden in de parameter Datumscheidingsteken.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diversen > Datumindeling

4.15.22 Datumscheidingsteken
Standaard: / (slash)
Selecties:
– / (slash)
– . (punt)
– - (gedachtestreepje)
Selecteer hoe de maand (mm), de dag (dd) en het jaar (jj) moeten worden gescheiden.
Kies hoe de maand, de dag en het jaar worden weergegeven in de parameter voor de
datumindeling.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diverse > Datumscheidingsteken

4.15.23 Tijdnotatie
Standaard: 12-uursnotatie (met a.m./p.m.)
Selecties:
– 12-uursnotatie (met a.m./p.m.)
– 24-uursnotatie
Kies 12-uursnotatie, uu:mm a.m./p.m. of 24-uursnotatie, uu:mm (00:00 tot 23:59).

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diverse > Tijdnotatie

4.15.24 Tijdzone
Standaard: UTC-5 (Eastern Standard Time, VS en Canada)
Selecties: Tijdzones en UTC
Met deze parameter wordt aangegeven in welke tijdszone de inbraakcentrale is geïnstalleerd.
(UTC-12) Internationale datumgrens west
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(UTC-11) Midway-eilanden, Samoa
(UTC-10) Hawaii
(UTC-9) Alaska
(UTC-8) Pacific Standard Time (VS en Canada)
(UTC-8) Tijuana, Baja California
(UTC-7) Arizona
(UTC-7) Chihuahua, La Paz, Mazatlan
(UTC-7) Mountain Standard Time (VS en Canada)
(UTC-6) Midden-Amerika
(UTC-6) Central Standard Time (VS en Canada)
(UTC-6) Guadalajara, Mexico City, Monterrey
(UTC-6) Saskatchewan
(UTC-5) Bogota, Lima, Quito
(UTC-5) Eastern Standard Time (VS en Canada)
(UTC-5) Indiana (oost)
(UTC-4:30) Caracas
(UTC-4) Asuncion
(UTC-4) Atlantic Standard Time (Canada)
(UTC-4) Georgetown, La Paz, San Juan
(UTC-4) Manaus
(UTC-4) Santiago
(UTC-3:30) Newfoundland
(UTC-3) Brasilia
(UTC-3) Buenos Aires
(UTC-3) Cayenne
(UTC-3) Groenland
(UTC-3) Montevideo
(UTC-2) Mid-Atlantisch
(UTC-1) Azoren
(UTC-1) Kaapverdië
(UTC) Casablanca
(UTC) Coordinated Universal Time
(UTC) Dublin, Edinburgh, Lissabon, Londen
(UTC) Monrovia, Reykjavik
(UTC+1) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen
(UTC+1) Belgrado, Bratislava, Boedapest, Ljubljana, Praag
(UTC+1) Brussel, Kopenhagen, Madrid, Parijs
(UTC+1) Sarajevo, Skopje, Warschau, Zagreb
(UTC+1) Westelijk Centraal-Afrika
(UTC+2) Amman
(UTC+2) Athene, Boekarest, Istanboel
(UTC+2) Beiroet
(UTC+2) Caïro
(UTC+2) Harare, Pretoria
(UTC+2) Helsinki, Kiev, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
(UTC+2) Jeruzalem
(UTC+2) Minsk
(UTC+2) Windhoek
(UTC+3) Bagdad
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(UTC+3) Koeweit, Riyad
(UTC+3) Moskou, St. Petersburg, Wolgograd
(UTC+3) Nairobi
(UTC+3) Tbilisi
(UTC+3:30) Teheran
(UTC+4) Abu Dhabi, Muscat
(UTC+4) Bakoe
(UTC+4) Port Louis
(UTC+4) Jerevan
(UTC+4:30) Kaboel
(UTC+5) Jekaterinenburg
(UTC+5) Islamabad, Karachi
(UTC+5) Tasjkent
(UTC+5:30) Chennai, Calcutta, Mumbai, New Delhi
(UTC+5:30) Sri Jayawardenepura
(UTC+5:45) Kathmandu
(UTC+6) Alma-Ata, Novosibirsk
(UTC+6) Astana, Dhaka
(UTC+6:30) Rangoon
(UTC+7) Bangkok, Hanoi, Jakarta
(UTC+7) Krasnojarsk
(UTC+8) Peking, Chongqing, Hong Kong, Ürümqi
(UTC+8) Irkoetsk, Ulaanbaatar
(UTC+8) Kuala Lumpur, Singapore
(UTC+8) Perth
(UTC+8) Taipei
(UTC+9) Osaka, Sapporo, Tokio
(UTC+9) Seoul
(UTC+9) Jakoetsk
(UTC+9:30) Adelaide
(UTC+9:30) Darwin
(UTC+10) Brisbane
(UTC+10) Canberra, Melbourne, Sydney
(UTC+10) Guam, Port Moresby
(UTC+10) Hobart
(UTC+10) Vladivostok
(UTC+11) Magadan, Salomonseilanden, Nieuw-Caledonië
(UTC+12) Auckland, Wellington
(UTC+12) Fiji, Marshall-eilanden
(UTC+12) Petropavlovsk-Kamtsjatski
(UTC+13) Nuku'alofa

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diverse > Tijdzone



110 nl | Parameters Gehele centrale Control Panel

2019.10 | 18 | F.01U.368.350 Program Entry Guide Bosch Security Systems B.V.

4.15.25 Eigen tekstindeling

Bericht!
Alleen-lezen parameter
U kunt deze parameter niet wijzigen.
RPS stelt deze automatisch in wanneer u de Centralegegevens - Weergeven > Centrale-info >
Parameters eerste taal en tweede taal instelt.

Selecties (alleen-lezen):
– Standaard - RPS stelt deze parameter voor de eigen tekstindeling in op Standaard

(tekenset Latijns-1) wanneer Centralegegevens - Weergeven > Centrale-info > Parameters
eerste taal en tweede taal beide zijn ingesteld op Engels, Nederlands, Frans, Duits,
Hongaars, Italiaans, Portugees, Spaans of Zweeds.

– Uitgebreid - RPS stelt deze parameter voor de eigen tekstindeling in op Uitgebreid (UTF-8
Unicode-tekenset) wanneer Centralegegevens - Weergeven > Centrale-info > Parameter
eerste taal of Parameter tweede taal is ingesteld op Chinees, Grieks of Pools, of als beide
parameters zijn ingesteld op Chinees, Grieks of Pools.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Diverse > Eigen tekstindeling

4.16 Bestemmingen persoonlijke meldingen

4.16.1 Beschrijving
Standaard: leeg (tekst dient alleen ter referentie)
Selecties: 0 tot 32 tekens lang
Voer tekst in om het apparaat voor persoonlijke meldingen of de geadresseerde voor
meldingen aan te geven.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Persoonlijke alarmmelding > Bestemmingen persoonlijke
alarmmelding > Beschrijving.

4.16.2 Telefoonnummer voor sms-berichten/E-mailadres
Standaard: Leeg
Selecties: Maximaal 255 alfanumerieke tekens
Voer een telefoonnummer in om alarmmeldingen via sms te ontvangen, of een e-mailadres om
deze via e-mail te ontvangen.

Telefoonnummer voor sms:
De inbraakcentrale stuurt persoonlijke alarmmeldingen naar een mobiele telefoon wanneer het
opgegeven mobiele nummer alleen getallen van 0 t/m 9 bevat. Streepjes zijn niet toegestaan.

E-mailadres
De inbraakcentrale stuurt persoonlijke alarmmeldingen naar e-mailaccounts wanneer de
bestemming een e-mailadres is.

Bericht!
Persoonlijke alarmmelding niet verzonden vanwege onjuiste invoeren
Als uw invoer geen correct telefoonnummer of correct e-mailadres is, verzendt de
inbraakcentrale geen persoonlijke alarmmelding. De inbraakcentrale registreert een sms-
verzendfout.
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Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Persoonlijke alarmmelding > Bestemmingen persoonlijke
alarmmelding > Telefoonnummer voor sms/ e-mailadres

4.16.3 Gebruikerstaal
Standaard: 1: [taal ingesteld als eerste taal in Centralegegevens - Weergeven]
Selecties:
– 1: [taal ingesteld als eerste taal in Centralegegevens - Weergeven]
– 2: [taal ingesteld als tweede taal in Centralegegevens - Weergeven]
Selecteer de taal waarin persoonlijke alarmmeldingen worden verzonden.
De eerste en tweede talen worden bij het instellen van het account voor de inbraakcentrale
geprogrammeerd in het venster Centralegegevens - Weergeven.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Persoonlijke alarmmelding > Bestemmingen persoonlijke
alarmmeldingen > Gebruikerstaal.

4.16.4 Methode
Standaard: Sms aan insteekbare mobiele module
Selecties:
– Geen
– Sms aan insteekbare mobiele module - kan worden geselecteerd als u een B44x

insteekbare mobiele module hebt.
– E-mail aan insteekbare mobiele module - kan worden geselecteerd als u een B44x

insteekbare mobiele module hebt.
– Sms aan mobiel busapparaat - kan worden geselecteerd als u een v2 B450 v2-module

hebt.
– E-mail aan busapparaat - kan worden geselecteerd als u een B450 v2- of een B426 v3-

module hebt.
– E-mail bij on-board ethernet - kan worden geselecteerd als uw verbinding on-board IP is.
Selecteer de bestemming voor persoonlijke alarmmeldingen en het apparaat waarheen de
alarmmelding moet worden verzonden.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Persoonlijke alarmmelding > Bestemmingen persoonlijke
alarmmeldingen > Methode

4.17 Rapporten persoonlijke alarmmeldingen
BELANGRIJKE INFORMATIE MOBIELE DIENSTEN

Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor belangrijke informatie over hoe u uw
inbraakcentrale moet instellen voor goede mobiele communicatie met de ontvanger van de
meldkamer.
Standaard:
Routegroepen 1-3 - 0 (uitgeschakeld)
Routegroep 4 - Persoonlijke alarmmelding 1-4 (firmware 3. xx en hoger), naam gebruiker
mobiele telefoon 1-4 (firmware v2.xx)
Selecties: 1-16 (bestemming)
Gebruik deze parameter om persoonlijke alarmmeldingen toe te wijzen aan bestemmingen en
routegroepen.
De inbraakcentrale verzendt persoonlijke alarmmeldingen naar een mobiel apparaat wanneer
de bestemming het nummer van een mobiele telefoon is.
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De inbraakcentrale stuurt persoonlijke alarmmeldingen naar e-mailaccounts wanneer de
bestemming een e-mailadres is.

Bericht!
Persoonlijke alarmmelding niet verzonden vanwege onjuiste bestemming
Als de bestemming niet is ingesteld op een correct telefoonnummer of een correct e-
mailadres, verzendt de inbraakcentrale de persoonlijke alarmmelding niet. De inbraakcentrale
registreert een sms-verzendfout.

Bericht!
Mobiele IP voor apparaat van primaire bestemming of apparaat van back-upbestemming
niet vereist
Voor een goede werking hoeven de parameters voor het apparaat van de primaire
bestemming of het apparaat van de back-upbestemming niet te worden ingesteld op IP
mobiel voor persoonlijke alarmmelding via sms.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Persoonlijke alarmmelding > Rapporten persoonlijke
alarmmeldingen > Persoonlijke alarmmelding 1-4

4.18 Routeringspogingen persoonlijke alarmmelding
Standaard: 3
Selecties: 1-6
Stel in hoeveel pogingen de inbraakcentrale doet om een persoonlijke alarmmelding te
verzenden.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Persoonlijke alarmmelding > Routeringspogingen persoonlijke
alarmmeldingen

4.19 Configuratie van e-mailserver
U kunt configureren dat de inbraakcentrale persoonlijke alarmmeldingen verzendt naar
maximaal 16 e-mailadressen.
In geval van een gebeurtenis verzendt de inbraakcentrale een rapport aan een e-mailserver via
een IP-netwerk. De SMTP-mailserver (Simple Mail Transfer Protocol) zet de binnenkomende
gegevens om in tekst en stuurt deze vervolgens door naar de door u geconfigureerde
bestemmingen. Dit is eenrichtingscommunicatie van de inbraakcentrale naar de gebruiker.

Ref. cijfer - Omschrijving

1 - Alarmgebeurtenis

2 - Compatibele inbraakcentrale van Bosch

3 - Internet
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Ref. cijfer - Omschrijving

4 - SMTP-mailserver

5 - Computer of ander apparaat dat wordt gebruikt om e-mail te ontvangen

Een e-mailaccount instellen
Een e-mailaccount instellen dat e-mails verzendt naar de bestemmingen voor persoonlijke
alarmmeldingen:
1. Registreer u voor een e-mailaccount van een e-mailprovider (bijvoorbeeld Google, Yahoo,

AOL, Microsoft).
2. Kies een gebruikersnaam waaraan de personen die de alarmmeldingen ontvangen

eenvoudig kunnen zien welke e-mails afkomstig zijn van de inbraakcentrale (bijvoorbeeld
panelacctstore52).

3. Voer het adres in van de SMTP-mailserver die u hebt gekozen in de parameter Naam/
adres e-mailserver.

4. Voer in de parameter Gebruikersnaam voor verificatie de gebruikersnaam in die u hebt
opgegeven toen u zich registreerde voor dit account.

5. Voer in de parameter Wachtwoord voor verificatie het wachtwoord in dat u hebt
opgegeven toen u zich registreerde voor dit account.

4.19.1 Naam/adres e-mailserver
Standaard: Leeg
Selecties: Domeinnaam of IP-adres
Voer de domeinnaam of het domeinadres in van de SMTP-server (Simple Mail Transfer
Protocol) voor de gekozen provider.
De inbraakcentrale maakt gebruik van de domeinnaam (of het domeinadres) van de server om
persoonlijke alarmmeldingen te verzenden naar de aangegeven geadresseerden voor
persoonlijke alarmmeldingen.

SMTP-mailservers
In de onderstaande tabel vindt u enkele veelgebruikte e-mailproviders en de domeinnaam van
hun server. Neem contact op met uw provider om de domeinnaam (of het IP-adres) op te
vragen als deze niet in de tabel staat.

E-mailprovider Domeinnaam

1&1 smtp.1and1.com

Airmail mail.airmail.net

AOL smtp.aol.com

AT&T outbound.att.net

Bluewin smtpauths.bluewin.ch

BT Connect mail.btconnect.tom

Comcast smtp.comcast.net

Earthlink smtpauth.earthlink.net

Gmail smtp.gmail.com

Gmx mail.gmx.net

HotPop mail.hotpop.com
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E-mailprovider Domeinnaam

Libero mail.libero.it

Lycos smtp.lycos.com

O2 smtp.o2.com

Oranje smtp.orange.net

Outlook.com (voorheen Hotmail) smtp.live.com

Tin mail.tin.i

Tiscali smtp.tiscali.co.uk

Verizon outgoing.verizon.net

Virgin smtp.virgin.net

Wanadoo smtp.wanadoo.fr

Yahoo smtp.mail.yahoo.com

Meer informatie
Notatie van IP-adres en domeinnaam, pagina 283

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Persoonlijke alarmmelding > E-mailserverconfiguratie > Naam/
adres e-mailserver

4.19.2 Poortnummer e-mailserver
Standaard: 25
Selecties: 1-65535
Poort 25 is de standaard SMTP-poort voor de meeste uitgaande servers. Als de IP het
standaardpoortnummer weigert (meestal vanwege veel spam- en malwareverkeer), probeer
dan een andere vaakgebruikte poort, zoals poort 587 of poort 465 om de blokkering te
voorkomen.
Voorbeelden van vaak gebruikte providers, e-mailservers, poorten en beveiliging:

Provider URL SMTP-server Poo
rt

Verificatie / codering

Gmail smtp.gmail.com 465 Gecodeerd

Yahoo (niet
gecodeerd)

smtp.mail.yahoo.com 25 Verifiëren

Yahoo (gecodeerd) smtp.mail.yahoo.com 465 Gecodeerd

Verizon smtp.verizon.net 465 Gecodeerd

AT&T AT&T outbound.att.net 465 Gecodeerd

Comcast smtp.comcast.net 465 Gecodeerd

Time Warner smtp-
server.<region>.rr.com

25 Verifiëren

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Persoonlijke alarmmelding > E-mailserverconfiguratie > E-mail
Poortnummer server
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4.19.3 Verificatie/codering van e-mailserver
Standaard: Verifiëren
Selecties:
Basis - geen verificatie, geen codering
Verifiëren - verificatie vereist, geen codering
Gecodeerd - verificatie vereist, codering vereist
Selecteer het beveiligingsniveau dat wordt vereist door de e-mailserver om berichten van de
inbraakcentrale te ontvangen.
Verificatie betekent dat de e-mailserver een gebruikersnaam en wachtwoord nodig heeft ter
verificatie. Dit wordt soms SMTP-AUTH genoemd.
De gebruikte codering is Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS)

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Persoonlijke alarmmelding > E-mailserverconfiguratie
>Verificatie/codering van e-mailserver

4.19.4 Gebruikersnaam voor verificatie
Standaard: Leeg
Selecties: Leeg, 1-255 tekens
Voer de gebruikersnaam in voor het e-mailaccount dat persoonlijke e-mailmeldingen ontvangt
die de inbraakcentrale verzendt.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Persoonlijke alarmmelding > E-mailserverconfiguratie >
Gebruikersnaam voor verificatie

4.19.5 Wachtwoord voor verificatie
Standaard: Leeg
Selecties: Leeg, 1-49 tekens
Voer het wachtwoord in dat de SMTP-server gebruikt om e-mail naar de bestemmingen voor
persoonlijke alarmmeldingen te versturen.

Locatie RPS-menu
Parameters Gehele centrale > Persoonlijke alarmmelding > E-mailserverconfiguratie >
Wachtwoord voor verificatie
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5 Parameters Geheel gebied
5.1 Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten

Een gebied wordt gedefinieerd als een geografisch gegroepeerde set zones.

Configuraties
Voor het programmeren van gebieden is een brede selectie van verschillende
systeemconfiguraties mogelijk. De inbraakcentrale wijst aan elk gebied een accountnummer
toe om de signalering, besturing en rapportagefuncties te definiëren. Indien gewenst kan het
Inschakelen van gebieden afhankelijk worden gemaakt van andere gebieden (master of
gekoppeld). Per gebied kan Inschakeling van de omtrek en de binnenruimte worden
geconfigureerd; voor deze functie is geen afzonderlijk gebied nodig. Koppel meerdere
gebieden aan een gemeenschappelijk gebied dat automatisch wordt beheerd (gang of lobby).
Bij systemen met meer dan één gebied moeten alle gebieden onder de verantwoordelijkheid
van één eigenaar en beheerder vallen. Dit kan een groep aaneengesloten of afzonderlijke
gebouwen zijn en zelfs een combinatie van verschillende adressen, die echter allemaal onder
de verantwoordelijkheid vallen van één persoon (anders dan het bedrijf dat het alarm
installeert). Dit is niet van toepassing op winkelcentra; daar moet elke afzonderlijke
onderneming een eigen alarmsysteem hebben.
Een voorbeeld van een commercieel systeem is een bedrijf dat een kantoorgebied en een
magazijngebied heeft in een gebouw, waarbij elk gebied afzonderlijk In- en Uitgeschakeld kan
worden.
Voor een woning kan bijvoorbeeld een systeem worden opgezet waarbij de garage en het huis
als afzonderlijke gebieden zijn geconfigureerd.
In beide bovenstaande voorbeelden vallen alle gebieden onder de volledige
verantwoordelijkheid van één eigenaar.
In systemen met meerdere gebieden moeten de sirene en de inbraakcentrale zich in een van
de beschermde gebieden bevinden.
De sirene moet zich op een plaats bevinden waar gebruikers die gebieden In- en Uitschakelen
deze kunnen horen.

5.1.1 Tekst naam gebied (eerste taal)
Standaard: gebied # (# = het gebiedsnummer)
Selecties: maximaal 32 tekens, bestaand uit tekst, cijfers, spaties en symbolen
Voer een gebiedsnaam in voor weergave op bedieningspanelen.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Tekst
naam gebied

5.1.2 Tekst naam gebied (tweede taal)
Standaard: Leeg
Selecties: maximaal 32 tekens, bestaand uit tekst, cijfers, spaties en symbolen
Voer een gebiedsnaam in voor weergave op bedieningspanelen.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Tekst
naam gebied
(Tweede taal)

5.1.3 Gebied Aan
Standaard:
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– B5512:
– Gebied 1: Ja
– Gebied 2 t/m 4: Nee

– B4512:
– Gebied 1: Ja
– Gebied 2: Nee

– B3512:
– Gebied 1: Ja

Selecties:
Ja - Gebied is Ingeschakeld.
Nee - Gebied is Uitgeschakeld.

Bericht!
UL 864-vereiste
Om te voldoen aan de UL 864-vereisten voor branddetectiesystemen voor bedrijven, stelt u
deze parameter in op Ja.

Wanneer een gebied is ingesteld op Nee:
– Punten die zijn toegewezen aan dit gebied genereren geen gebeurtenissen.
– Bij het In- en Uitschakelen wordt dit gebiedsnummer niet weergegeven op

bedieningspanelen waarmee dit gebied kan worden bekeken.
– De status voor dit gebied wordt niet gemeld met statusrapporten.
– Alle bevoegdheid van gebruiker in dit gebied is uitgeschakeld terwijl het gebied

uitgeschakeld is.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Gebied
Aan

5.1.4 Accountnummer
Standaard:
– B5512 v3.xx: 0000
– B5512 v2.xx:

– Gebied 1: 1111
– Gebied 2 t/m 4: 0000

– B4512 en B3512: 0000
Selecties: nummer van 4 of 10 tekens, 0-9, B-F
Deze parameter bepaalt het voor dit gebied gerapporteerde accountnummer. Aan elk actieve
gebied moet een accountnummer worden toegewezen.
Als het accountnummer uit 5 of meer tekens bestaat, plaatst RPS automatisch zo veel nullen
vooraan dat het nummer uit tien tekens bestaat.

Bericht!
Controleer of de automatiseringssoftware van de meldkamer compatibel is met
accountnummers met 10 tekens voordat u een accountnummer met 10 tekens programmeert
op de inbraakcentrale.

Bericht!
Accountnummers mogen geen 'A' bevatten.
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Accountnummers worden gebruikt om gebieden te groeperen. Elk gebied kan een ander
accountnummer hebben of meerdere gebieden kunnen één accountnummer delen. De
inbraakcentrale gebruikt het accountnummer als referentie voor het Inschakelen en voor de
weergave van tekst op het bedieningspaneel.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten >
Accountnummer.

5.1.5 Max. geforceerde Inschakeling/overbrugging
Standaard: 2
Selecties:
B5512 - 0 tot 16
B4512 - 0 tot 10
B3512 - 0 tot 10
Voer in hoeveel aangestuurde zones er mogen verstoord of overbrugd zijn bij het Inschakelen
van het gebied
Zie Geforceerde Inschakeling omkeerbaar, pagina 229 en Overbruggen omkeerbaar, pagina 229 in
het zoneprofiel om een zone weer toe te voegen aan het systeem wanneer het teruggaat naar
normaal of wanneer het gebied wordt Uitgeschakeld.

Bericht!
Overbrugbaar, pagina 229 moet voor zones zijn ingesteld op Ja om overbrugging of
geforceerde Inschakeling mogelijk te maken. Geforceerde Inschakeling leidt niet tot
overbrugging van 24-uurszones.

Bericht!
Om te voldoen aan UL1610 stelt u deze parameter in op 0 voor draadloze handzenders.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Max.
geforceerde Inschakeling/overbrugging.

5.1.6 Herstel vertragen
Standaard: Geen vertraging
Selecties:
Geen vertraging - Het herstel van zones wordt geregistreerd en gerapporteerd wanneer de
zone fysiek wordt hersteld.
Vertraging totdat sirene wordt gestopt - Het herstel van zones wordt niet geregistreerd of
gerapporteerd tot de zone fysiek is hersteld en de sirene is gestopt (of de sirenetijd is
verstreken).
Voor alarm-/bewakingszones voor brand/gas wordt het herstel pas vastgelegd of
gerapporteerd als de zone fysiek is hersteld, de sirene is gestopt en de gebeurtenis is gewist
van de bedieningspanelen.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Herstel
vertragen

5.1.7 Uitlooptoon
Standaard: ja
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Selecties:
Ja - Alle bedieningspanelen laten een uitlooptoon horen tijdens de uitlooptijd.
Nee - Schakelt uitlooptonen in/uit voor afzonderlijke bedieningspanelen (in Configuratie
bedieningspaneel).

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten >
Uitlooptoon

5.1.8 Uitlooptijd
Standaard: 60
Selecties: 0 tot 600 (seconden, in stappen van 5)
Stel in hoeveel tijd gebruikers hebben om het pand te verlaten zonder een alarmgebeurtenis te
veroorzaken nadat ze het systeem hebben ingesteld op Alles Aan - Uitloop of Gedeeltelijk Aan -
Uitloop.
Ze moeten het pand verlaten via een zone dat is toegewezen aan een zoneprofiel dat is
geconfigureerd als een gecontroleerd zonetype met een vertraagde alarmreactie (zie
Zonerespons, pagina 212)
Zones waarvoor een onmiddellijke alarmrespons is geprogrammeerd, genereren onmiddellijk
een alarm, zelfs tijdens de uitlooptijd.

Bericht!
Om te voldoen aan SIA CP-01 Reductie van onbedoeld alarm, stelt u deze parameter in op 45
tot 255 seconden. Zie SIA CP-01 Verificatie voor meer informatie.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten >
Uitlooptijd

5.1.9 Automatische controle
Standaard: Handmatig

Selectie:
– Handmatig - gebruikers schakelen de controlemodus handmatig in en uit vanaf een

bedieningspaneel.
– Aan bij Uitschakelen - de inbraakcentrale schakelt de controlemodus automatisch in als

het gebied wordt Uitgeschakeld.
Als een gebied Uitgeschakeld (Uit) is en de controlemodus is ingeschakeld, laten
bedieningspanelen een controletoon horen als zones die zijn geconfigureerd als
controlepunten worden verstoord.
Zie Controlezone, pagina 227 voor instructies voor het configureren van de controlefunctie voor
zones.
Als het gebied gedeeltelijk is Ingeschakeld, klinkt alleen bij binnenzones die zijn
geconfigureerd als controlezones, de controletoon als deze worden verstoord. Perimeterzones
rapporteren verstoringen als alarmen of problemen.
Als deze parameter voor Automatische controle is ingesteld op Handmatig, en de
controlemodus actief is wanneer het gebied Ingeschakeld is (Alles Aan of Gedeeltelijk Aan), is
deze ook actief wanneer het gebied wordt Uitgeschakeld (Uit).

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten >
Automatische controle
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5.1.10 Herstarttijd
Standaard: 5
Selecties: 5 tot 55 (seconden) (in stappen van 1 seconde)
Stel de wachttijd in zodat sensoren kunnen stabiliseren nadat er een alarmverificatiezone is
verstoord en er na de sensorreset weer voeding naar de sensoren gaat.
Alarmverificatie is een functie van automatische brand- en alarmsystemen die bedoeld is om
het aantal ongewenste alarmen te verminderen. Hierbij moeten sensoren gedurende een
minimale tijdsperiode een alarmsituatie melden of alarmsituaties binnen een bepaalde tijd na
een reset bevestigen om te worden geaccepteerd als een geldig alarmbeginsignaal.

Bericht!
Schakel de functie Doorlooppunt niet in voor zoneprofielen die zijn aangewezen als
brandzones.

Bericht!
Controleer op het gegevensblad van de sensor wat de stabilisatietijd is en voer een waarde in
die ten minste 5 seconden langer is dan de langste tijd die voor enige sensor in de lus wordt
gespecificeerd.

Bericht!
Vraag bij uw bevoegde lokale overheid na wat de maximaal toegestane verificatietijd is.

Alarmverificatiezones worden afzonderlijk geprogrammeerd om de verificatiefunctie te
activeren. Zie Zoneprofiel. Elke brandzone met resetfunctie kan de alarmverificatie activeren
voor het gebied waartoe de zone behoort. Bosch raadt aan om afzonderlijke uitgangen voor
gebiedsalarmverificatie te gebruiken.
Om de alarmverificatie voor een zone in te schakelen, stelt u Zonetype in op Brand en
Alarmverificatie en Resetfunctie op Ja.
Wanneer een alarmverificatiezone wordt verstoord, schakelt de inbraakcentrale automatisch
de voeding uit naar alle zones met resetfunctie die zijn aangesloten op de uitgang voor het
resetten van sensoren van het gebied. De voeding wordt 4,5 seconde onderbroken. Wanneer
de voeding weer wordt ingeschakeld, negeert de inbraakcentrale alarmen van de zones met
resetfunctie zo lang als geprogrammeerd is in Herstarttijd. Nadat de herstarttijd is verstreken,
begint een bevestigingsperiode van 65 seconden. Als de alarmverificatiezone nog steeds een
alarm aangeeft of opnieuw wordt verstoord tijdens de bevestigingsperiode, of als er een
andere alarmverificatiezone in het gebied wordt verstoord, wordt er een alarmmelding
gegenereerd.

4.5 sec 10-60 sec 65 sec

Ref. cijfer - Omschrijving

1 - Sensor detecteert mogelijke gebeurtenis.

2 - Voeding naar zones met resetfunctie uitgeschakeld.
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Ref. cijfer - Omschrijving

3 - Voeding naar zones met resetfunctie weer ingeschakeld Herstarttijd begint.

4 - Bevestigingsperiode begint. Elk alarm tijdens deze periode wordt gesignaleerd.

5 - Bevestigingsperiode eindigt. De daaropvolgende keer dat er een alarmverificatiezone
wordt verstoord, wordt deze reeks stappen opnieuw doorlopen.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten >
Herstarttijd

5.1.11 Uitgeschakeld onder dwang inschakelen
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - Alarm Uitgeschakeld onder dwang inschakelen voor dit gebied.
– Nee - Alarm Uitgeschakeld onder dwang uitschakelen voor dit gebied.

Bericht!
SIA CP-01-vereiste
Om te voldoen aan SIA CP-01 stelt u deze parameter in op Ja.

Als een gebruiker de opdracht Verplaatsen gebruikt om het bedieningspaneel te verplaatsen
naar een gebied waar deze parameter is ingesteld op Nee, wordt er geen Uitgeschakeld onder
dwang-rapport verstuurd met een geldige PIN-code voor Uitgeschakeld onder dwang. Als u de
parameter in een bepaald gebied instelt op Nee, is de PIN-code die u gewoonlijk invoert voor
Uitgeschakeld onder dwang niet langer geldig in dat gebied. Als deze parameter is ingesteld
op Nee en er wordt een PIN-code met de juiste bevoegdheid voor Uitschakelen gebruikt om
Uitgeschakeld onder dwang Uit te schakelen voor het gebied, wordt er NIET BEVOEGD
weergegeven op het scherm van het bedieningspaneel.

Meer informatie
Zie Type Uitschakeling onder dwang, pagina 99 voor uitleg over Uitschakeling onder dwang.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten >
Uitschakeling onder dwang inschakelen

5.1.12 Type gebied
Standaard: Normaal
Selecties:
Normaal - In- en Uitschakeling onafhankelijk van andere gebieden.
Master - Voordat een mastergebied wordt Ingeschakeld, moet voor gekoppelde gebieden met
hetzelfde accountnummer als het mastergebied Uitlooptijd of Vertraging Alles Aan zijn
Ingeschakeld. Meerdere mastergebieden kunnen een accountnummer delen.
Associate - Met een gedeeld accountnummer worden gekoppelde gebieden aan
mastergebieden gekoppeld. Gekoppelde gebieden kunnen afzonderlijk van andere gekoppelde
gebieden met hetzelfde accountnummer en het mastergebied worden In- en Uitgeschakeld.
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Gedeeld - Gemeenschappelijke gebieden zijn niet gekoppeld aan andere gebieden door een
accountnummer. Ze worden Ingeschakeld wanneer alle gekoppelde gebieden in de
inbraakcentrale worden Ingeschakeld met Vertraging Alles Aan. Gemeenschappelijke gebieden
worden Uitgeschakeld wanneer ten minste één gekoppeld gebied in de inbraakcentrale niet is
Ingeschakeld met Vertraging Alles Aan (Ingeschakeld als Gedeeltelijk Aan of Uitgeschakeld).

Mastergebieden en gekoppelde gebieden Inschakelen
Als een mastergebied wordt Ingeschakeld terwijl de gekoppelde gebieden niet zijn
Ingeschakeld, wordt er een bericht Controleer gebied weergegeven.
Een mastergebied kan worden Uitgeschakeld ongeacht de status van de andere gebieden van
het account.

Bericht!
Het bereik van het bedieningspaneel heeft Invloed op het Inschakelen van het
mastergebied.
Als een mastergebied wordt Ingeschakeld vanaf een bedieningspaneel waarvoor het bereik is
ingesteld op Gehele centrale of Geheel account, wordt de uitlooptijd voor alle gekoppelde
gebieden (met hetzelfde accountnummer) gestart.

Bericht!
Om een tijdschema te gebruiken voor het Inschakelen van een mastergebied, gebruikt u
eerst tijdschema's voor het nschakelen van gekoppelde gebieden.
U moet eerst een Inschakeltijdschema gebruiken om de gekoppelde gebieden In te schakelen
voordat u een Inschakeltijdschema kunt gebruiken om het mastergebied In te schakelen.

Bericht!
Met RPS, een sleutelschakelaar of de functie Automatisch sluiten worden mastergebieden
Ingeschakeld zonder gekoppelde gebieden In te schakelen.
Als een mastergebied wordt Ingeschakeld met RPS, sleutelschakelaars of de functie
Automatisch sluiten, hoeven niet alle gekoppelde gebieden te zijn Ingeschakeld.

Gemeenschappelijke en gekoppelde gebieden Inschakelen
Als alle gekoppelde gebieden worden Ingeschakeld, worden ook gemeenschappelijke
gebieden Ingeschakeld. Zodra het laatste gekoppelde gebied wordt Ingeschakeld, zal het
gemeenschappelijke gebied automatisch worden Ingeschakeld op basis van de uitlooptijd voor
het gebied waaraan het bedieningspaneel is toegewezen.
Gemeenschappelijke gebieden kunnen niet worden Ingeschakeld met behulp van een PIN-
code, kaart, sleutelschakelaar, tijdschema of RPS.
Gemeenschappelijke gebieden worden automatisch Uitgeschakeld wanneer er een gekoppeld
gebied in de inbraakcentrale wordt Uitgeschakeld. Gemeenschappelijke gebieden kunnen niet
worden Uitgeschakeld door middel van een PIN-code, kaart, sleutelschakelaar of met RPS.

Bericht!
Voor Inschakelopdrachten moet het bereik de hele centrale omvatten.
Inschakelopdrachten die zijn bedoeld voor een gemeenschappelijk gebied, moeten worden
uitgevoerd op een bedieningspaneel met een bereik dat de gehele centrale omvat, door een
gebruiker die bevoegdheid heeft voor alle gekoppelde gebieden.

Als een gemeenschappelijk gebied niet gereed is voor Inschakeling
Als er een zone in het gemeenschappelijke gebied wordt verstoord, wordt op het
bedieningspaneel [CONTROLEER GEBIED] weergegeven voor het laatste gekoppelde gebied
dat werd Ingeschakeld.
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Bericht!
Het bereik van het bedieningspaneel voor gekoppelde gebieden moet ook
gemeenschappelijke gebieden omvatten
Om op het bedieningspaneel van een gekoppeld gebied te zien welk zones van een
gemeenschappelijk gebied zijn verstoord, moeten het gemeenschappelijke gebied en de
gekoppelde gebieden hetzelfde accountnummer delen. Gemeenschappelijke gebieden
moeten behoren tot het bereik van bedieningspanelen die zijn toegewezen aan gekoppelde
gebieden.

Geforceerde Inschakeling van een gemeenschappelijk gebied
Druk als er op het bedieningspaneel [CONTROLEER GEBIED] wordt weergegeven op de toets
VOLGENDE tot de vraag Geforceerd Inschakelen? verschijnt. Door op de toets ENTER te
drukken, wordt het gemeenschappelijke gebied geforceerd Ingeschakeld als de gebruiker de
bevoegdheid heeft om zones te overbruggen, de zone overbrugd kan worden en het aantal
verstoorde zones niet hoger is dan het maximale aantal voor geforceerde Inschakeling voor het
gemeenschappelijke gebied.

Inschakelstatus gemeenschappelijk gebied bekijken
Om de Inschakelstatus van een gemeenschappelijk gebied te bekijken, gebruikt u de opdracht
[TOON GEBIEDSSTATUS]. Gebruikers moeten bevoegdheid hebben voor het
gemeenschappelijke gebied.

Alarmen en problemen in gemeenschappelijke gebieden stoppen
Gebruikers kunnen alarmen en problemen in gemeenschappelijke gebieden stoppen vanaf elk
bedieningspaneel. Gebruikers moeten bevoegdheid hebben voor het gemeenschappelijke
gebied.

Toegangscontrolelezers toegewezen aan gemeenschappelijke gebieden
Als het toegangsgebied is Ingeschakeld en een gemeenschappelijk gebied is, start de
uitlooptijd opnieuw, zodat een gebruiker naar een gekoppeld gebied kan lopen om het Uit te
schakelen. Als de aan het gemeenschappelijke gebied toegewezen kaartlezer gekoppelde
gebieden in het bereik D## KP# (in het gedeelte TOEGANGSCONTROLE) omvat, worden zowel
het gekoppelde als het gemeenschappelijke gebied Uitgeschakeld als de kaart wordt
aangeboden.

Sluitingsrapporten voor gemeenschappelijke gebieden
Om sluitingsrapporten voor gemeenschappelijke gebieden te genereren, moet een gebruiker
een geldig bevoegdheidsniveau voor het gemeenschappelijke gebied hebben.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied> Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Type
gebied

5.1.13 Tweemansregel?
Standaard: Nee
Selecties:
Ja - Om het gebied Uit te schakelen, moeten er twee verschillende PIN-codes worden
ingevoerd op hetzelfde bedieningspaneel.
Nee - Het gebied wordt Uitgeschakeld na het invoeren van één PIN-code.

Bericht!
SIA CP-01-vereiste
Om te voldoen aan SIA CP-01 Reductie van onbedoeld alarm, stelt u deze parameter in op
Nee voor alle Ingeschakelde gebieden. Zie SIA CP-01 verificatie voor meer informatie.
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Gebruik deze parameter in gebieden die zijn Uitgeschakeld vanaf Alles Aan met een
bedieningspaneel met Bereik, pagina 136. Er treedt een alarmgebeurtenis op als de
inloopvertraging verstrijkt voordat de gebruiker de tweede PIN-code invoert.
Als de alarmsirene voor het gebied afgaat, kunt u deze stoppen door de eerste PIN-code in te
voeren. Het gebied wordt Uitgeschakeld door de tweede PIN-code in te voeren.
Als de tweede PIN-code wordt ingevoerd op een ander bedieningspaneel dan de eerste PIN-
code, waarschuwt het tweede bedieningspaneel de gebruiker dat de tweemansregel van
kracht is en beide PIN-codes moeten worden ingevoerd op hetzelfde bedieningspaneel.
U kunt een eigen functie maken waarmee het gebied kan worden Uitgeschakeld met een PIN-
code.
Stel deze parameter in op Ja in faciliteiten waar een hoger beveiligingsniveau nodig is om
toegang te krijgen tot het beveiligde gebied. Een bank kan deze parameter bijvoorbeeld
inschakelen voor toegang tot de kluis.
Als deze parameter is ingeschakeld, stelt u de parameter voor het Bereik, pagina 136 van
bedieningspanelen in de desbetreffende gebieden in op 'Geheel gebied'.
Stel de tweemansregel niet in op Ja voor een gebied waarvoor Vroege hinderlaag?, pagina 124
is ingesteld op Ja.
Deze functie werkt alleen als u Uitschakelt met een PIN-code.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten >
Tweemansregel

5.1.14 Vroege hinderlaag?
Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Vroege
hinderlaag

Raadpleeg
– Tijd vroege hinderlaag, pagina 103
– Tweede hinderlaagcode, pagina 103
– Tweemansregel?, pagina 123

5.1.15 Tijd brand- en gasalarm
Standaard: 6
Selecties: 0 tot 90 (minuten)
Voer in na hoeveel minuten de brandalarmsirene moet worden geactiveerd voor brand- en
gasalarmzones.

Bericht!
Overleg met de bevoegde lokale overheid
Overleg met de bevoegde lokale overheid om de juiste sirenetijd voor de installatie vast te
stellen.

De uitgang die voor deze tijd is geactiveerd, wordt geprogrammeerd in A# Brandalarmsirene.
De A## gasalarmsirene is volledig onafhankelijk van de A## brandalarmsirene, maar maakt
gebruik van dezelfde geprogrammeerde tijd. De sirene begint zodra het brandalarm afgaat. De
sirene wordt uitgeschakeld nadat het geprogrammeerde aantal minuten is verstreken. Stel
deze parameter in op ten minste twee minuten.
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Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Tijd
brand- en gasalarm

5.1.16 Patroon Brandalarm
Standaard: Pulserend
Selecties:
– Continu - Continue uitgang.
– Pulserend - Pulserend marcheersnelheid. 60 tonen per minuut met een gelijkmatig tempo

(0,5 seconde aan, 0,5 seconde uit).
– Californische norm - 10 seconden hoorbaar + 5 seconden stil + 10 seconden hoorbaar + 5

seconden stil.
– Tijdcode 3 - 0,5 seconden aan, 0,5 seconden uit, 0,5 seconden aan, 0,5 seconden uit, 0,5

seconden aan, 1,5 seconden uit.
Selecteer het patroon dat in dit gebied moet worden gebruikt voor alarmen op een brandzone.
Het patroon wordt herhaald tot de brandalarmtijd is verstreken.
Het patroon wordt gedurende ten minste 3 minuten herhaald, met een tolerantie van +10%.
(De NFPA-normen van 1999 staan automatische demping toe zoals goedgekeurd door de
bevoegde lokale overheid. De minimale alarmtijd is 5 minuten.)

Bericht!
Twee zones die een uitgang delen bij alarm
Als er op twee brandzones met dezelfde uitgang een alarm optreedt, krijgt het sirenepatroon
van de meest recente brandalarmgebeurtenis voorrang.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten >
Brandalarmpatroon

5.1.17 Tijd inbraakalarm
Standaard: 6
Selecties: 0 tot 90 (minuten)
Voer de tijdsduur in minuten in voor activering van de alarmsirene voor inbraakalarm zones.

Bericht!
Overleg met de lokale bevoegde autoriteit
Overleg met de lokale bevoegde autoriteit om de juiste sirenetijd voor de installatie vast te
stellen.

Bericht!
SIA CP-01
Om te voldoen aan SIA CP-01 Reductie van onbedoeld alarm, stelt u deze parameter voor alle
ingeschakelde gebieden in op 6 minuten of hoger. Zie SIA CP-01 verificatie voor meer
informatie.

De Alarmsirene, pagina 154-uitgang A# wordt geactiveerd als er een inbraakalarm optreedt
Deze schakelt uit als de tijd voor het inbraakalarm is verstreken.
Stel deze parameter in op ten minste twee minuten.
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Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Tijd
inbraakalarm

5.1.18 Patroon inbraakalarm
Standaard: Continu
Selecties:
– Continu - Continue uitgang.
– Pulserend - Pulserend marcheersnelheid. 60 tonen per minuut met een gelijkmatig tempo

(0,5 seconde aan, 0,5 seconde uit).
– Californische norm - 10 seconden hoorbaar + 5 seconden stil + 10 seconden hoorbaar + 5

seconden stil. Wordt herhaald totdat de tijd voor het brandalarm is verstreken.
– Tijdcode 3 - 0,5 seconden aan, 0,5 seconden uit, 0,5 seconden aan, 0,5 seconden uit, 0,5

seconden aan, 1,5 seconden uit. Wordt herhaald totdat de tijd voor het alarm is
verstreken.

Selecteer het patroon dat de sirene in dit gebied gebruikt voor alarmen in niet-brandalarm
zones. Het patroon wordt herhaald tot de inbraakalarmtijd is verstreken.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Patroon
inbraakalarm

5.1.19 Patroon gasalarm
Standaard: Tijdcode 4
Selecties:
– Continu - Continue uitgang
– Pulserend - Pulserend marcheersnelheid. 60 tonen per minuut met een gelijkmatig tempo

(0,5 seconde aan, 0,5 seconde uit).
– Californische norm - 10 seconden hoorbaar + 5 seconden stil + 10 seconden hoorbaar + 5

seconden stil.
– Tijdcode 3 - 0,5 seconden aan, 0,5 seconden uit, 0,5 seconden aan, 0,5 seconden uit, 0,5

seconden aan, 1,5 seconden uit.
– Tijdcode 4 - 0,1 seconden aan, 0,1 seconden uit, 0,1 seconden aan, 0,1 seconden uit, 0,1

seconden aan, 0,1 seconden uit, 0,1 seconden aan, 5 seconden uit.
Selecteer het sirenepatroon dat in dit gebied wordt gebruikt voor alarmen op een gas zone.
Het patroon wordt herhaald tot de brandalarmtijd is verstreken.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Patroon
gasalarm

5.1.20 Enkele activering
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - De sirene-uitgang wordt na één alarmgebeurtenis niet geactiveerd bij daaropvolgende

alarmgebeurtenissen in niet-brandzones in hetzelfde gebied en tijdens dezelfde
inschakelperiode.

– Nee - De sirene-uitgang wordt voor elke alarmgebeurtenis geactiveerd.
Enkele activering heeft geen invloed op de alarmtoon van het bedieningspaneel en voorkomt
geen meldingen.
Deze optie heeft geen gevolgen voor brandzones en de sirenetijd start bij elk nieuw alarm
opnieuw.
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Enkele activering wordt gereset als de sirene wordt gedempt.

Bericht!
Enkele activering wordt niet gewist met een sleutelschakelaar.
Als er een alarm optreedt in een 24-uurs zone terwijl het gebied is Uitgeschakeld, wordt
Enkele activering niet gereset als dat gebied wordt Ingeschakeld met een sleutelschakelaar.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Enkele
activering

5.1.21 Sirenetest
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - Activeer als sirenetest de alarmsirene-uitgang gedurende twee seconden na ontvangst

van de bevestiging dat de ontvanger van de meldkamer het sluitingsrapport heeft
gekregen (of aan het einde van de uitlooptijd voor inbraakcentrales die geen
sluitingsrapporten verzenden).

– Nee - Sirenetest is uitgeschakeld.

Bericht!
Sirenetest alleen voor Alle Aan Inschakelen
De functie Sirenetest werkt alleen wanneer het gebied is Ingeschakeld als Alle Aan. De functie
Sirenetest werkt niet wanneer het gebied is Ingeschakeld als Gedeeltelijk Aan.

Sirenetest na sluitingsrapport
Voor gebieden die zijn geconfigureerd voor het verzenden van openings- en sluitingsrapporten,
wordt de uitgang van de alarmsirene gedurende twee seconden geactiveerd wanneer de
inbraakcentrale de bevestiging van een sluitingsrapport ontvangt van de ontvanger van de
meldkamer.
Configureer, wanneer deze parameter Sirenetest is ingesteld op Ja, het gebied niet voor
beperkte openings- en sluitingsactiviteiten of tijdvensters voor openen en sluiten.

Sirenetest na uitlooptijd
Wanneer deze parameter Sirenetest is ingesteld op Ja en het gebied niet is geconfigureerd
voor het verzenden van openings- en sluitingsrapporten, wordt de uitgang van de alarmsirene
gedurende twee seconden geactiveerd wanneer de uitlooptijd is verstreken.

Tegelijkertijd meerdere gebieden Inschakelen
Wanneer er meerdere gebieden tegelijkertijd worden Ingeschakeld (bijvoorbeeld met de
functie ALLE GEBIEDEN INSCHAKELEN?), verzendt de inbraakcentrale tegelijkertijd
sluitingsrapporten voor elk gebied naar de ontvanger van de meldkamer. De sirenetest vindt
plaats wanneer de inbraakcentrale de bevestiging voor elk rapport ontvangt.
Als er geen sluitingsrapporten worden verzonden en alle gebieden dezelfde uitlooptijd
hebben, wordt de alarmsirene-uitgang voor elk gebied gedurende twee seconden geactiveerd,
met een tussenpauze van twee seconden.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten >
Sirenetest

5.1.22 Account O/S
Standaard: Nee
Selecties:
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– Ja - Verzend openings- en sluitingsrapporten per account voor dit gebied.
– Nee - Verzend geen openings- en sluitingsrapporten per account.
De inbraakcentrale verzendt een accountsluitingsrapport wanneer het laatste gebied van de
account wordt afgesloten (Ingeschakeld).
De inbraakcentrale verzendt een accountopeningsrapport wanneer het eerste gebied van een
account wordt geopend (Uitgeschakeld).
Na verzending van het accountopeningsrapport wordt er niet nog een accountopeningsrapport
gegenereerd als er andere gebieden van de account worden Uitgeschakeld. Openings- en
sluitingsrapporten voor een account bevatten geen informatie over het gebied.
Stel deze parameter in op dezelfde optie voor alle gebieden in het account.
Controleer of het accountnummer hetzelfde is voor alle gebieden die bij het account horen.
Als er een openings- of sluitingsrapport wordt gegenereerd voor een account terwijl er een
openings- of sluitingsperiode van kracht is voor dit gebied, en O/S binnen tijdvenster
uitschakelen, pagina 128 is ingesteld op Ja, wordt het rapport niet verzonden. Bosch raadt aan
om voor alle gebieden die hetzelfde accountnummer delen, dezelfde openings- en
sluitingsperioden te gebruiken.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Account
O/S

5.1.23 Gebied O/S
Standaard: ja
Selecties:
– Ja - De gebiedsinformatie wordt opgenomen in openings- en sluitingsrapporten voor dit

gebied. Er worden rapporten verzonden voor afzonderlijke gebieden.
– Nee - Geen openings- en sluitingsrapporten voor dit gebied.
Wanneer deze parameter is ingesteld op Ja en de parameter Account O/S, pagina 127 op Nee,
bevatten de openings- en sluitingsrapporten informatie over het gebied. De inbraakcentrale
verzendt rapporten voor afzonderlijke gebieden.
Als Account O/S is ingesteld op Ja, verstuurt de inbraakcentrale een sluitingsrapport voor het
account (geen informatie over het gebied) nadat het laatste gebied met hetzelfde
accountnummer is Ingeschakeld. De inbraakcentrale verzendt een openingsrapport voor het
account (geen informatie over het gebied) nadat het eerste gebied met hetzelfde
accountnummer is Uitgeschakeld.
Stel deze parameter niet in op Ja als de inbraakcentrale rapporten verzendt naar een
automatiseringssysteem dat niet openings-/sluitingsrapporten voor meerdere gebieden kan
interpreteren.
Openings-/sluitingsrapporten worden alleen verzonden voor gebruikers met de volgende
Bevoegdheidsniveaus, pagina 182
:
– Gereed voor Inschakeling: Gebied openen/sluiten = E
– Niet gereed voor Inschakeling (geforceerde Inschakeling/overbrugging inschakelen):

beperkt openen/sluiten = E
– Inschakelen Gedeeltelijk Aan: Gedeeltelijk Aan openen/sluiten = E

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Gebied
O/S

5.1.24 O/S binnen tijdvenster uitschakelen
Standaard: ja
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Selecties:
– Ja - Geen openings- en sluitingsrapporten verzenden naar de meldkamer als de openings-

of sluitingsgebeurtenis plaatsvindt binnen een actief tijdvenster.
– Nee - Er worden zelfs openings- en sluitingsrapporten naar de meldkamer verstuurd

wanneer de opening of sluiting plaatsvindt binnen een geprogrammeerd tijdvenster.
Als deze parameter is ingesteld op Ja en er een openings- of sluitingsgebeurtenis plaatsvindt
buiten een tijdvenster, verzendt de inbraakcentrale het openings- of sluitingsrapport met een
vroeg- of laat-aanpassing. Zie Tijdvensters O/S
Als deze parameter is ingesteld op Nee en er een openings- of sluitingsgebeurtenis plaatsvindt
buiten het desbetreffende tijdvenster, neemt de inbraakcentrale geen vroeg- of laat-
aanpassingen op in openings- of sluitingsrapporten.
Openings- en sluitingsgebeurtenissen worden altijd in het logboek opgenomen.
Als u alle openings- en sluitingsactiviteiten wilt bewaken, maar functies van het de openings-
en sluitingsperioden wilt gebruiken, stelt u deze parameter in op Nee en programmeert u
tijdvensters voor O/S.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > O/S
binnen tijdvenster uitschakelen

5.1.25 Automatisch sluiten
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - Het gebied schakelt automatisch Vertraging Alles Aan in aan het einde van de

sluitingsperiode. Wanneer het gebied automatisch wordt Ingeschakeld, verzendt de
inbraakcentrale een sluitingsrapport als de gebieds- en/of accountrapporten daarvoor zijn
geprogrammeerd.

– Nee - Het gebied wordt niet automatisch Ingeschakeld aan het einde van de
sluitingsperiode.

Onafhankelijk van Max. geforceerde Inschakeling/overbrugging, pagina 118 of Overbrugbaar,
pagina 229 treedt er een onvoorwaardelijke geforceerde Inschakeling op, waardoor er
verstoorde punten buiten het systeem worden gelaten. Zie Geforceerde Inschakeling
omkeerbaar, pagina 229 of Overbruggen omkeerbaar, pagina 229 voor gegevens over het weer
inschakelen van deze punten.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten >
Automatisch sluiten

5.1.26 Openen mislukt
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - De inbraakcentrale verzendt het rapport Openen mislukt als het gebied niet is

Uitgeschakeld op de tijd voor Stop openingstijdvenster.
– Nee - Er worden geen rapporten over mislukte openingsacties verzonden voor dit gebied.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Openen
mislukt

5.1.27 Sluiten mislukt
Standaard: Nee
Selecties:
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– Ja - De inbraakcentrale verzendt het rapport Sluiten mislukt als het gebied niet is
Ingeschakeld op de tijd Stop sluitingstijdvenster.

– Nee - Er worden geen rapporten over mislukte sluitingsacties verzonden voor dit gebied.
Openings- en sluitingsrapporten hoeven niet te worden geprogrammeerd voor de verzending
van rapporten over mislukte sluitingsacties.
Er moet een uitlooptijd worden geprogrammeerd in Uitlooptijd, pagina 119.
Als Automatisch sluiten, pagina 129 is ingesteld op Ja, wordt er een rapport verzonden omdat
dit gebeurt als de tijd voor Stop sluitingstijdvenster optreedt.
Als O/S binnen tijdvenster uitschakelen, pagina 128 is ingesteld op Ja, wordt het rapport Sluiten
mislukt gevolgd door een rapport over een late sluitingsactie of geforceerde late sluitingsactie.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Sluiten
mislukt

5.1.28 Laatste sluitingstijd
Standaard: uitgeschakeld
Selecties:
– Uitgeschakeld - functie is uitgeschakeld voor het gebied.
Gebruik Laatste sluitingstijd in combinatie met de functie Sluitingstijd verlengen, pagina 254
om de verlenging van de sluitingstijd voor een gebied te beperken. Als Laatste sluitingstijd
bijvoorbeeld is ingesteld op 19:30, kunt u de verwachte sluitingstijd niet verder verlengen dan
tot 19:29.
Als de laatste sluitingstijd is ingesteld op een waarde anders dan nul, kan de tijd van de dag
die is gespecificeerd in de parameter Start sluitingsvenster, pagina 245 niet later zijn dan of
gelijk aan de instelling voor de laatste sluitingstijd. Als de parameter voor de laatste
sluitingstijd bijvoorbeeld is ingesteld op 17.30, kan de parameter Start sluitingstijdvenster niet
worden ingesteld op 17.30 of later.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Laatste
sluitingstijd

5.1.29 Beperkt O/S
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - Openings- en sluitingsrapporten voor dit gebied beperken.
– Nee - Openings- en sluitingsrapporten voor dit gebied niet beperken.
Als dit is ingesteld op Ja, worden er alleen openingsrapporten verzonden wanneer het gebied
is Uitgeschakeld na een alarm anders dan voor brand/gas. Er worden alleen sluitingsrapporten
verzonden als het gebied is Ingeschakeld als Alles Aan met verstoorde punten.
De reeks rapporten gegenereerd door een beperkte sluiting: Werd geforceerd Ingeschakeld,
Geforceerde zone, Geforceerd sluiten, Sluitingsrapport.
Als er geen PIN-code nodig is om het systeem aan te zetten, worden sluitingsrapporten altijd
beperkt als Beperkt O/S is ingesteld op Ja. Als er een PIN-code nodig is om het systeem aan te
zetten, moet aan de gebruiker ook een Bevoegdheidsniveaus, pagina 182 met beperkt openen/
sluiten = I (ingeschakeld) worden toegewezen om O/S-rapporten te beperken.
Gebied O/S, pagina 128 moet ingesteld zijn op Ja om beperkte openings- en sluitingsrapporten
te genereren.
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Met actieve openings-/sluitingsperioden wordt niet voorkomen dat er beperkte openings- en
sluitingsrapporten worden gegenereerd. Vroege of late aanduidingen worden niet aan
openings-/sluitingsrapporten toegevoegd wanneer ze worden verzonden volgens de regels
voor beperkte openings-/sluitingsrapporten.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Beperkt
O/S

5.1.30 O/S Gedeeltelijk Aan
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - Er worden openings- en sluitingsrapporten verzonden voor Onmiddellijk Gedeeltelijk

Aan en Vertraging Gedeeltelijk Aan.
– Nee - Er worden geen openings- en sluitingsrapporten verzonden voor Onmiddellijk

Gedeeltelijk Aan of Vertraging Gedeeltelijk Aan.
Openings- en sluitingsrapporten voor Gedeeltelijk Aan worden niet onderdrukt door
openings-/sluitingsperioden.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > O/S
Gedeeltelijk Aan

5.1.31 Herstart uitlooptijd
Standaard: ja
Selecties:
Ja - Herstart uitlooptijd inschakelen.
Nee - Herstart uitlooptijd uitschakelen.
Met de functie Herstart uitlooptijd wordt de uitlooptijd herstart als een eindgebruiker het
pand weer binnenkomt voordat de uitlooptijd is verstreken.
Bijvoorbeeld wanneer een huiseigenaar zijn systeem Inschakelt, het huis uit loopt en de deur
dicht doet, en zich vervolgens realiseert dat zijn autosleutels nog binnen liggen. Wanneer hij
de deur open doet om zijn sleutels te pakken, herstart de inbraakcentrale de uitlooptijd, zodat
hij ruim de tijd heeft om het systeem Uit te schakelen.
Als deze parameter is ingesteld op Ja, wordt de uitlooptijd opnieuw gestart na het volgen van
deze stappen (Uitlooptijd, pagina 119):
1. Zet het systeem op Alles Aan of Gedeeltelijk Aan.
2. Verstoor en herstel een zone (open en sluit een deur) dat is toegewezen aan een

zoneprofiel dat is geconfigureerd voor het zonetype Gedeeltelijk Aan en een vertraagde
respons van de alarmzone (4, 5, 6, 7 of 8). (Zoneprofielen, pagina 205, Zonetype, pagina
206, Zonerespons, pagina 212)

3. Verstoor terwijl de uitlooptijd nog loopt een zone (open een deur) dat is toegewezen aan
een zoneprofiel dat is geconfigureerd voor het zonetype Gedeeltelijk Aan en een
vertraagde respons van de alarmzone (4, 5, 6, 7 of 8). De uitlooptijd wordt opnieuw
gestart.

Bericht!
De uitlooptijd start slechts eenmaal opnieuw
De uitlooptijd kan slechts eenmaal opnieuw worden gestart. Als dezelfde zone opnieuw wordt
verstoord of er een andere zone wordt verstoord in de opnieuw gestarte uitlooptijd, wordt de
vertraging niet een tweede keer opnieuw gestart.
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Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Herstart
uitlooptijd

5.1.32 Alles Aan - Geen uitloop
Standaard: Ja
Selecties:
Ja – De inbraakcentrale zet de Inschakeling over van Vertraging Alles Aan naar Vertraging
Gedeeltelijk Aan als er geen Vertraging Gedeeltelijk Aan-zones zijn verstoord en hersteld
tijdens de uitlooptijd.
Nee - De inbraakcentrale zet de Inschakeling niet om.
De uiteindelijke Ingeschakelde status wordt gerapporteerd en weergegeven op de
bedieningspanelen.
Bij het Inschakelen vanaf een handzender of tijdschema negeert de inbraakcentrale deze optie.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Alles Aan
- Geen uitloop

5.1.33 Waarschuwing uitlooptijd
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - Gedurende de laatste 10 seconden van de uitlooptijd klinkt er elke twee seconden

een pulserende alarmtoon.
– Nee - Tijdens de uitlooptijd klinkt er geen pulserende alarmtoon.

Bericht!
SIA CP-01-vereiste
Om te voldoen aan SIA CP-01 Reductie van onbedoeld alarm, stelt u deze parameter in op Ja.
Zie SIA CP-01 verificatie voor meer informatie.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten >
Waarschuwing uitlooptijd

5.1.34 Waarschuwing inlooptijd
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - Gedurende de laatste 10 seconden van de inlooptijd klinkt er elke twee seconden een

pulserende alarmtoon.
– Nee - Tijdens de inlooptijd klinkt er geen pulserende alarmtoon.

Bericht!
SIA CP-01-vereiste
Om te voldoen aan SIA CP-01 Reductie van onbedoeld alarm, stelt u deze parameter in op Ja.
Zie SIA CP-01 verificatie voor meer informatie.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten >
Waarschuwing inlooptijd

5.1.35 Tijd voor opnieuw Inschakelen gebied
Standaard: 00:00
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Selecties: 00:00 (uitgeschakeld) t/m 23:59
Met deze parameter stelt u in hoe lang (UU:MM) de vertraging is voordat een Uitgeschakeld
gebied opnieuw wordt Ingeschakeld op Vertraging Alles Aan.
Als bijvoorbeeld de tijd voor het opnieuw Inschakelen van een gebied is ingesteld op vier uur
(4:00) en het gebied om 13.30 uur wordt Uitgeschakeld, wordt het om 17.30 u opnieuw
ingesteld op Vertraging Alles Aan. Alle zones die niet klaar zijn om te worden Ingeschakeld (die
zijn verstoord), worden geforceerd Ingeschakeld.

Bericht!
Max. geforceerde Inschakeling/overbrugging wordt genegeerd bij het opnieuw Inschakelen.
Alle zones die niet klaar zijn om te worden Ingeschakeld (die zijn verstoord), worden
geforceerd Ingeschakeld wanneer het gebied opnieuw wordt Ingeschakeld aan het einde van
de tijd voor het opnieuw Inschakelen van het gebied.

Het gebied wordt om 23.59 u automatisch opnieuw Ingeschakeld, ongeacht wanneer de timer
voor het opnieuw Inschakelen van het gebied is gestart.
Als de timer voor het opnieuw Inschakelen van het gebied bijvoorbeeld is ingesteld op 4 uur
(4:00) en het gebied is om 22.30 u Uitgeschakeld, wordt het opnieuw ingesteld als Vertraging
Alles Aan om 23.59 u (1 uur en 29 minuten nadat het is Uitgeschakeld).
Gebruikers kunnen vanaf een bedieningspaneel van het systeem de sluitingstijd verlengen om
een actieve vertraging voor het opnieuw Inschakelen van een gebied te verlengen 
(Menu Aan/Uit > Sluitingstijd verlengen).

Bericht!
Na configuratie van het sluitingstijdvenster en de tijd voor het opnieuw Inschakelen van een
gebied kan het gebied onverwacht gedrag vertonen.
Als voor hetzelfde gebied zowel een sluitingsperiode als een tijd voor het opnieuw
Inschakelen van het gebied is geconfigureerd, 
is de sluitingsperiode gelijktijdig actief met de timer voor het opnieuw Inschakelen van het
gebied.
Als een gebruiker dan de sluitingstijd verlengt vanaf een bedieningspaneel van het systeem, 
verlengt de inbraakcentrale alleen de sluitingsperiode, niet de tijd voor het opnieuw
Inschakelen van het gebied.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Tijd
opnieuw Inschakelen gebied

5.2 Tekst Inschakeling gebied

5.2.1 Tekst naam gebied

Standaard: gebied # (# = het gebiedsnummer)
Selecties: maximaal 32 tekens, bestaand uit tekst, cijfers, spaties en symbolen
Voer een gebiedsnaam in voor weergave op bedieningspanelen.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Tekst
inschakeling gebied > Tekst naam gebied

5.2.2 Tekst Account is Aan
Standaard: Leeg
Selectie: Voer maximaal 32 tekens in.
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Voer de tekst in die op het bedieningspaneel moet worden weergegeven voor elk gebied.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied> Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Tekst
Inschakeling gebied > Tekst Account is Aan

5.2.3 Tekst Gebied # is Aan
Standaard: Leeg
Selectie: Voer maximaal 32 tekens in.
Voer de tekst in die op het bedieningspaneel moet worden weergegeven voor elk gebied.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Tekst
Inschakeling gebied > Tekst Gebied # is Aan

5.2.4 Tekst Gebied # is niet gereed
Standaard: Leeg
Selectie: Voer maximaal 32 tekens in.
Voer de tekst in die op het bedieningspaneel moet worden weergegeven als het gebied nog
niet gereed is voor Inschakeling.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Tekst
Inschakeling gebied > Tekst Gebied # niet gereed

5.2.5 Tekst Gebied # is Uit
Standaard: Leeg
Selectie: Voer maximaal 32 tekens in.
Voer de tekst in die op het bedieningspaneel moet worden weergegeven als het gebied Uit is.

Locatie RPS-menu
Parameters Geheel gebied > Parameters gebied/sirene, opties voor openen/sluiten > Tekst
Inschakeling gebied > Tekst Gebied # is Uit
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6 Bedieningspanelen
6.1 Instellingen bedieningspaneel

De B5512- en B4512-inbraakcentrales ondersteunen SDI2-bedieningspanelen 1 t/m 8. De
B3512 ondersteunt bedieningspanelen 1 t/m 4.

6.1.1 Naam bedieningspaneel (eerste taal)
Standaard: Bedieningspaneel #
Selecties: Tot 32 tekens
Voer een beschrijving van het bedieningspaneel in, bestaand uit maximaal 32 letters, cijfers en
symbolen.
Op bedieningspanelen worden de eerste 20 tekens weergegeven. Als er meer dan 20 tekens
zijn gebruikt, scrolt het bedieningspaneel de volledige tekst één keer over het display. Druk op
[ESC] om de tekst opnieuw te scrollen.
Het aantal tekens is inclusief spaties.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspanelen > Naam bedieningspaneel

6.1.2 Naam bedieningspaneel (tweede taal)
Standaard: Leeg
Selecties: Tot 32 tekens
Voer een beschrijving van het bedieningspaneel in, bestaand uit maximaal 32 letters, cijfers en
symbolen.
Op bedieningspanelen worden de eerste 20 tekens weergegeven. Als er meer dan 20 tekens
zijn gebruikt, scrolt het bedieningspaneel de volledige tekst één keer over het display. Druk op
[ESC] om de tekst opnieuw te scrollen.
Het aantal tekens is inclusief spaties.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspanelen > Naam bedieningspaneel (tweede taal)

6.1.3 Type bedieningspaneel
Standaard:
– Adres 1 = B92x-bedieningspaneel met twee regels
– Alle andere adressen = Geen bedieningspaneel geïnstalleerd
Selecties:
– Geen bedieningspaneel geïnstalleerd
– B91x-basisbedieningspaneel
– B92x-bedieningspaneel met twee regels
– B93x-bedieningspaneel ATM-type
– B94x-bedieningspaneel met aanraakscherm
Selecteer het type bedieningspaneel dat op een adres op de inbraakcentrale is aangesloten.
Het type bedieningspaneel wordt automatisch geconfigureerd wanneer het bedieningspaneel
voor het eerst wordt geïnstalleerd.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspanelen > Type bedieningspaneel

6.1.4 Gebiedstoewijzing
Standaard: 1
Selecties:
– B5512: 1 t/m 4
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– B4512: 1 t/m 2
– B3512: 1
Selecteer een gebied om het aan het bedieningspaneel toe te wijzen.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspanelen > Gebiedstoewijzing

6.1.5 Taal bedieningspaneel
Standaard: eerste taal, volg gebruikerstaal
Selecties:
– Eerste taal, volg gebruikerstaal
– Eerste taal, negeer gebruikerstaal
– Tweede taal, volg gebruikerstaal
– Tweede taal, negeer gebruikerstaal
Selecteer een taal voor het bedieningspaneel.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspanelen > Taal bedieningspaneel

6.1.6 Bereik
Standaard:
– Adres 1: Gehele centrale
– Alle andere adressen: Geheel gebied
Selecties:
– Geheel gebied - Op het bedieningspaneel worden alleen de informatie en in-/

uitschakelfuncties weergegeven voor het gebied waaraan het is toegewezen.
– Geheel account - Op het bedieningspaneel kunnen informatie en In-/Uitschakelfuncties

worden weergegeven voor gebieden die onder hetzelfde accountnummer vallen. Dit
wordt gewoonlijk gebruikt voor gekoppelde gebieden.

– Gehele centrale - Op een bedieningspaneel voor de gehele centrale kan informatie
worden weergegeven en kunnen In- en Uitschakelfuncties worden gebruikt voor alle
gebieden in de inbraakcentrale. Dit wordt gewoonlijk gebruikt voor een mastergebied. 
De optie Gehele centrale is niet beschikbaar op de bedieningspanelen B4512 en B3512.

– Gedeeltelijk - Voor een bedieningspaneel met een gedeeltelijk bereik selecteert u de
gebieden in het bereik. 
De optie Gedeeltelijk is niet beschikbaar op de B4512- of B3512-inbraakcentrale.

Het bereik bepaalt welke gebieden er kunnen worden bekeken vanaf het bedieningspaneel,
welke er worden meegenomen bij het Inschakelen vanaf het bedieningspaneel en naar welke
gebieden het bedieningspaneel verplaatst kan worden.
Als Gedeeltelijk is geselecteerd, wordt in RPS de volgende waarschuwing weergegeven:

Als u op Ja klikt, wordt Gebieden in het bereik gereset naar de standaardinstelling.
Als u op Nee klikt, worden er geen wijzigingen doorgevoerd.

Meer informatie
Accountnummer, pagina 117
Type gebied, pagina 121
Gebieden in bereik, pagina 137
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Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > bedieningspaneel toegewezen punten > Bereik

Raadpleeg
– Accountnummer, pagina 117
– Type gebied, pagina 121
– Gebieden in bereik, pagina 137

6.1.7 Gebieden in bereik
Standaard:
– Adres 1: Alle
– Alle andere adressen: Gebied 1
Selecties:
– Klik op het nummer van een gebied om het te selecteren of te verwijderen.
– Klik op Alle instellen om alle gebieden te selecteren.
– Klik op Alle wissen om alle gebieden te wissen (geen geselecteerde gebieden)
Dubbelklik om gebieden te bekijken en te selecteren.
Klik op de gebieden die u wilt opnemen in het gedeeltelijke bereik voor dit bedieningspaneel.

Meer informatie
Bereik, pagina 136

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspanelen > Gebieden in bereik

6.1.8 PIN-code voor gehele bereik?
Standaard: Ja
Selecties:
– Ja - Als het gebied waaraan het bedieningspaneel is toegewezen, Ingeschakeld is, worden

dit gebied en de andere gebieden die zijn ingesteld als het bereik van het
bedieningspaneel Uitgeschakeld. Als het gebied Uitgeschakeld is, worden dit gebied en
de andere gebieden die zijn ingesteld als het bereik van het bedieningspaneel
Ingeschakeld.

– Nee - Bij het invoeren van een PIN-code wordt alleen het gebied waaraan het
bedieningspaneel is toegewezen In- of Uitgeschakeld.

PIN-code voor gehele bereik is alleen van toepassing voor inschakeling met een PIN-code. Het
is van toepassing voor de Inschakelfuncties in de functielijst.
Aan de gebruiker moet een bevoegdheidsniveau worden toegewezen waarbij Inschakelen met
PIN-code en Uitschakelen met PIN-code zijn geactiveerd.

Meer informatie
Bereik, pagina 136
Gebied, pagina 201
Inschakelen met PIN-code, pagina 195
Uitschakelen met PIN-code, pagina 196

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspanelen > PIN-code voor gehele bereik

6.1.9 Uitgang Enter-toets
Standaard: 0
Selecties:
– 0 - Geen uitgang toegewezen aan functie met PIN-code-invoer, uitgangsopties doorlopen.
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– B5512: 1-3, 9-48 - Wijst uitgangsnummer toe voor functie met PIN-code-invoer,
uitgangsopties doorlopen.

– B4512: 1-3, 9-28
– B3512: 1-3
Wanneer de Functie met PIN-code-invoer, pagina 138 is ingesteld op Uitgangsopties doorlopen
en een gebruiker de PIN-code invoert en op [Enter] drukt, wordt Uitgang Enter-toets in
gedurende 10 seconden geactiveerd. Er worden twee gebeurtenissen toegevoegd aan het
logboek van de centrale: Uitgang ### ingesteld met gebruikers-ID en Uitgang ### gereset
zonder gebruikers-ID.

Bericht!
Deel Uitgang Enter-toets niet met andere uitgangsfuncties
De uitgang die u toewijst in deze parameter Uitgang Enter-toets mag niet aan andere
uitgangsfuncties worden toegewezen. Verkeerde gebruik van uitgangen kan leiden tot.

U kunt de functie met PIN-code-invoer, Deurnummers doorlopen en de Uitgang Enter-toets
gebruiken voor een deuropener met toegangscontrole op laag niveau. Het overbrugd een zone
niet over.

Meer informatie
Functie met PIN-code-invoer, pagina 138

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspanelen > Output Enter-toets

6.1.10 Functie met PIN-code-invoer
Standaard: Inschakelen/Uitschakelen
Selecties:
– Inschakelen/Uitschakelen - Wanneer het huidige gebied Uitgeschakeld is, start de invoer

van de PIN-code gevolgd door [ENTER] Inschakeling met Vertraging Alles Aan voor alle
gebieden binnen het bereik van de gebruiker. Als het huidige gebied Ingeschakeld is,
worden alle gebieden binnen het bereik van de gebruiker Uitgeschakeld.

– Uitgangsopties doorlopen - Na invoeren van de PIN-code gevolgd door [ENTER] wordt
Uitgang Enter-toets 10 seconden geactiveerd.

– Automatisch opnieuw Inschakelen - Als het gebied dat aan het bedieningspaneel is
toegewezen, is Ingeschakeld als Vertraging Alle Aan, wordt de uitlooptijd opnieuw gestart
na het invoeren van de PIN-code gevolgd door [ENTER}. Als het gebied Uitgeschakeld is,
wordt het niet Ingeschakeld met PIN-code in gevolgd door [ENTER].

– Alleen aanmelden - Met de PIN-code gevolgd door [ENTER] wordt de gebruiker
aangemeld. Dubbele verificatie is niet van toepassing.

– Aanmelden/Uitschakelen - Met de PIN-code gevolgd door [ENTER] wordt de gebruiker
aangemeld en worden alle gebieden in het bereik van de gebruiker Uitgeschakeld.
Dubbele verificatie is niet van toepassing.

Als een PIN-code met bevoegdheid in het huidige gebied wordt ingevoerd, worden alarmen en
problemen altijd uitgeschakeld.
Wanneer een functie met PIN-code-invoer niet kan worden uitgevoerd als gevolg van
configuratieconflicten, voert de inbraakcentrale de functie In-/Uitschakelen uit ongeacht wat
de instelling is.
De service-PIN-code (gebruikers-ID 0) kan niet worden gebruikt voor functies waarbij een PIN-
code moet worden ingevoerd.
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Uitgangen die worden gebruikt voor de functie Uitgangsopties doorlopen, mogen niet worden
gedeeld met een andere zone, sensorreset, inbraakcentrale of sirenefuncties. Het delen van
uitgangen kan fouten in de werking veroorzaken.

Bericht!
Dubbele verificatie niet compatibel met automatisch opnieuw Inschakelen
Als de parameter Dubbele verificatie is ingesteld op Ja, moet u deze parameter voor de
functie met PIN-code-invoer niet instellen op automatisch opnieuw Inschakelen.

Bericht!
SIA CP-01-vereiste
Laat deze parameter op de standaardinstelling staan om te voldoen aan SIA CP-01 Reductie
van onbedoeld alarm.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Functie met PIN-code-invoer

6.1.11 Dubbele verificatie
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - Gebruikers moeten een PIN-code invoeren en een proximitybadge (kaart of badge)

aanbieden bij een B94X-bedieningspaneel met aanraakscherm om gebieden te kunnen
Inschakelen, Uitschakelen en met een PIN-code beschermde functies te kunnen
gebruiken.

– Nee - Gebruikers moeten een PIN-code invoeren of een proximitybadge aanbieden.
Controleer of er in het systeem een B94X-bedieningspaneel met aanraakscherm aanwezig is
voordat u deze parameter instelt op JA.

Bericht!
Dubbele verificatie niet compatibel met automatisch opnieuw Inschakelen
Als de parameter Dubbele verificatie is ingesteld op Ja, moet u deze parameter voor de
functie met PIN-code-invoer niet instellen op automatisch opnieuw Inschakelen.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Dubbele verificatie

6.1.12 Duur dubbele verificatie
Standaard: 20 seconden
Selecties: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 seconden
Als Dubbele verificatie is ingeschakeld, moeten gebruikers binnen deze tijd een PIN-code
invoeren en een proximitybadge (kaart of badge) aanbieden.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Duur dubbele verificatie

6.1.13 Toon voor problemen
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - Er klinken door de gehele centrale probleemtonen en het probleem wordt visueel

weergegeven op dit bedieningspaneel.
– Nee - Er klinkt niet door de gehele centrale een probleemtoon. Het probleem wordt wel

weergegeven op het display.
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Probleemtonen in de gehele centrale hebben onder andere betrekking op de voeding,
telefoon, SDI-bus en SDI2-bus. Deze duiden niet op problemen op zones en zoemen niet bij
storing.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Toon voor problemen

6.1.14 Inlooptoon
Standaard: ja
Selecties:
– Ja - Dit bedieningspaneel geeft een inlooptoon tijdens de inlooptijd.
– Nee - Dit bedieningspaneel geeft geen inlooptoon.
Als een vertragingspunt in het gebiedenbereik van het bedieningspaneel wordt verstoord,
begint de inlooptijd.
Om de inlooptoon voor een specifiek punt te onderdrukken, stelt u via Zones > Zoneprofiel >
de parameter Inlooptoon uit, pagina 224 in op Ja.
Stel deze parameter in op Ja voor UL-installaties.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Inlooptoon

6.1.15 Uitlooptoon
Standaard: Ja
Selecties:
– Ja - Dit bedieningspaneel laat de uitlooptoon horen tijdens de uitlooptijd.
– Nee - Dit bedieningspaneel laat geen uitlooptoon horen.
De uitlooptijd start als er wordt Ingeschakeld vanaf een bedieningspaneel met het bereik om
het gebied In te schakelen.
Om de uitlooptoon voor een specifiek gebied te onderdrukken, stelt u de parameter Geheel
gebied > Uitlooptoon in op Nee.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Uitlooptoon

6.1.16 Waarschuwingstoon Gebied Inschakelen
Standaard: ja
Selecties:
– Ja - Aan het begin van een sluitingsperiode laat het bedieningspaneel een toon horen en

geeft een waarschuwing.
– Nee - Dit bedieningspaneel laat geen toon horen en geeft geen waarschuwing weer.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Waarschuwingstoon Gebied Inschakelen

6.1.17 Scrolvergrendeling bij inactief
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - Wanneer het bedieningspaneel inactief is, scrolt het niet automatisch de tekst voor

gestopte alarm- of probleemgebeurtenissen.
– Nee - Hiermee kan de tekst automatisch scrollen.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Scrolvergrendeling bij inactief
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6.1.18 Functievergrendeling
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - Nadat de gebruiker de toets Overbruggen, Menu of Snelkoppelingen heeft ingedrukt,

moet hij/zij een PIN-code invoeren om door te gaan.
–  Nee - Er is geen PIN-code nodig om door te gaan.
Als deze parameter is ingesteld op Ja, wordt de gebruiker gevraagd een PIN-code in te voeren
nadat er op de toets Overbruggen, Menu of Snelkoppelingen is gedrukt. De onderdelen die in
de functielijst voor dit bedieningspaneel zijn geprogrammeerd, worden gefilterd op basis van
het bevoegdheidsniveau van de gebruiker. Alleen de onderdelen in de functielijst waarvoor de
gebruiker bevoegd is, worden weergegeven.
Als deze parameter is ingesteld op Nee, en de gebruiker de toets Overbruggen of
Snelkoppelingen indrukt, dan worden alle geprogrammeerde onderdelen in de menulijst voor
het adres van het bedieningspaneel weergegeven; ongeacht het bevoegdheidsniveau van de
gebruiker.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Functievergrendeling

6.1.19 Weergave Afgebroken
Standaard: Ja
Selecties:
– Ja - Op dit bedieningspaneel wordt ALARM NIET VERZONDEN weergegeven als een

inbraakalarm wordt afgebroken voordat er een alarmrapport is verzonden.
– Nee - Op dit bedieningspaneel wordt ALARM NIET VERZONDEN niet weergegeven.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Weergave Afgebroken

6.1.20 Weergave Geannuleerd
Standaard: Ja
Selecties:
– Ja - Op dit bedieningspaneel wordt ALARM GEANNULEERD weergegeven als een

inbraakalarm wordt geannuleerd,
– Nee - Op dit bedieningspaneel wordt ALARM GEANNULEERD niet weergegeven.
Als deze parameter is ingesteld op Ja, moet de parameter Gehele centrale / Diverse /
Annuleringsrapporten, pagina 100 zijn ingesteld op Ja.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Toewijzing bedieningspaneel > Weergave Geannuleerd.

6.1.21 Nachtlicht inschakelen
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - De achtergrondverlichting van het display en de toetsen van het bedieningspaneel

zijn tot het minimum gedempt wanneer het bedieningspaneel inactief is.
– Nee - De achtergrondverlichting van het display en de toetsen van het bedieningspaneel

zijn uitgeschakeld wanneer het bedieningspaneel inactief is.
Als deze parameter is ingesteld op Ja kan de gebruiker de nachtlichtfunctie op het
bedieningspaneel in- of uitschakelen.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Nachtlicht inschakelen
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6.1.22 Helderheid nachtlicht
Standaard: 2
Selecties:
– 0 - Nachtlicht uit
– 1 t/m 6 - Hoe hoger de waarde, hoe helderder het nachtlicht.
Met deze parameter stelt u de helderheid voor het nachtlicht op het bedieningspaneel in.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > bedieningspaneel toegewezen > Helderheid nachtlicht

6.1.23 Toetstoon dempen
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - Het bedieningspaneel maakt geen geluid als er een toets wordt ingedrukt.
– Nee - De toetstoon van het bedieningspaneel klinkt als er een toets wordt ingedrukt.
Als deze parameter is ingesteld op Nee, kan de gebruiker de toetstoon niet uitschakelen.
Als deze parameter is ingesteld op Ja, kan de gebruiker de toetstoon niet inschakelen.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Toetstoon dempen

6.1.24 Datum en tijd weergeven
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - De datum en tijd worden weergegeven op het bedieningspaneel.
– Nee - De datum en tijd worden niet weergegeven op het bedieningspaneel

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Datum en tijd weergeven

6.1.25 Volume bedieningspaneel
Standaard: 7
Selecties: 0 t/m 7
0 is het laagste volume.
7 is het hoogste volume.
Tonen met een hoge prioriteit, zoals alarmtonen, worden altijd op maximaal volume
weergegeven.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Volume bedieningspaneel

6.1.26 Helderheid bedieningspaneel
Standaard: 6
Selecties: 0 t/m 6
0 - Het display van het bedieningspaneel is het minst helder
6 - Het display van het bedieningspaneel is het helderst.
De gebruiker kan de helderheid van het bedieningspaneel instellen op het bedieningspaneel.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Helderheid bedieningspaneel

6.1.27 Aanwezigheidssensor uitschakelen
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - Schakelt de aanwezigheidssensor uit.
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– Nee - Als de aanwezigheidssensor beweging in de buurt van het bedieningspaneel
detecteert, wordt het display van het bedieningspaneel helderder.

Alleen B94x-bedieningspanelen met aanraakscherm hebben een aanwezigheidssensor.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Aanwezigheidssensor uitschakelen

6.1.28 Badgelezer uitschakelen
Standaard: Ja

Selectie:
– Ja - De badgelezer wordt uitgeschakeld.
– Nee - De badgelezer wordt ingeschakeld.
Alleen de B94x-bedieningspanelen met aanraakscherm hebben een badgelezer.
Door de badgelezer uit te schakelen, wordt het stroomverbruik verminderd.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Badgelezer uitschakelen

6.1.29 Sabotageschakelaar inschakelen
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - Schakelt de sabotageschakelaar in.
– Nee - Schakelt de sabotageschakelaar uit.
Deze parameter is alleen van toepassing voor SDI-bedieningspanelen en het bedieningspaneel
B915.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Sabotageschakelaar inschakelen

6.1.30 Knop met variabele functie
Standaard: Taalselectie
Selecties:
– Taalselectie - De gebruiker drukt op de knop om te wisselen tussen de eerste en tweede

taal van het bedieningspaneel.
– Gebeurtenisgeheugen - De gebruiker drukt op de knop om het Gebeurtenisgeheugen snel

te openen en bekijken.
Met deze parameter wordt de functieknop in de linkerbovenhoek van het B94x-
bedieningspaneel met aanraakscherm geconfigureerd.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen SDI2-bedieningspaneel > Knop met variabele functie

6.1.31 Supervisie
Standaard: ja
Selecties:
– Ja - Op het bedieningspaneel met dit adres wordt toezicht gehouden. Sluit slechts één

SDI-bedieningspaneel aan op dit adres.
– Nee - Op het adres van dit bedieningspaneel met dit adres wordt geen toezicht gehouden.

U kunt meer dan één SDI-bedieningspaneel op dit adres aansluiten.
Deze parameter is alleen van toepassing op SDI-bedieningspanelen. Op SDI2-
bedieningspanelen wordt altijd toezicht gehouden.
De parameter Type bedieningspaneel, pagina 135 moet worden ingesteld op een SDI-
bedieningspaneel.
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Als deze parameter is ingesteld op Ja en er een probleem met het bedieningspaneel of de SDI-
bus optreedt, maakt de inbraakcentrale een gebeurtenis PROBLEEM SDI ## aan.
Op SDI D125xRB-bedieningspanelen voor brand wordt zelfs toezicht gehouden wanneer deze
parameter is ingesteld op Nee.
SDI-bedieningspanelen die dezelfde adresinstelling delen, geven dezelfde tekst en tonen weer
wanneer de toetsen op één van de bedieningspanelen worden ingedrukt.
SDI-probleemgebeurtenissen zijn altijd voor gebied 1, account 1, ongeacht het gebied waaraan
het SDI-apparaat is toegewezen.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > bedieningspaneel toegewezen > Supervisie

6.1.32 Optie PIN-code [Esc]
Standaard:
– Nee voor bedieningspaneel 1 (SDI2-bedieningspaneel), Ja voor alle andere

bedieningspanelen.
Selecties:
– Ja - Na het invoeren van een PIN-code gevolgd door [Esc] wordt het alarm gedempt. Als

er bevestigde alarmen worden weergegeven, kan het display worden leeggemaakt door
de PIN-code in te voeren, gevolgd door [Esc].

– Nee - Als er een PIN-code wordt ingevoerd en daarna de toets [Esc] wordt ingedrukt,
wordt het laatste cijfer van de PIN-code gewist. Elke keer dat [Esc] wordt ingedrukt,
wordt er één getal gewist. Als er geen getallen meer over zijn, verlaat u de taak met [Esc].

Bericht!
PARAMETERS GEHELE CENTRALE > Diverse > Lengte PIN-code 
moet worden ingesteld op uitgeschakeld
Wanneer de parameter PARAMETERS GEHELE CENTRALE > Diverse > Lengte PIN-code is
ingesteld op 3, 4, 5 of 6 cijfers, is de optie PIN-code [Esc] uitgeschakeld, zelfs wanneer deze
is ingesteld op Ja.
Als de optie PIN-code [Esc] is ingesteld op Ja, moet u PARAMETERS GEHELE CENTRALE >
Diverse > Lengte PIN-code instellen op uitgeschakeld.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Instellingen bedieningspaneel > Optie PIN-code [Esc]

6.2 Algemene instellingen bedieningspaneel

6.2.1 Respons A-toets
Standaard: Geen respons
Selecties:
– Geen respons - Ongeldige toetstoongeluiden.
– Handmatig brandalarm - Maakt een brandalarmgebeurtenis als de gebruiker de A-toets en

de 1-toets tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt houdt of als de gebruiker eerst op CMD
drukt en vervolgens op 7.

– Eigen functie - Voert de geselecteerde eigen functie uit als de gebruiker de A-toets 2
seconden ingedrukt houdt. Gebruik de parameter Eigen functie A-toets om de eigen
functie te selecteren. 
De selectie van Eigen functie is niet van toepassing op B942-bedieningspanelen met
aanraakscherm.
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Als deze parameter is ingesteld op Handmatig brandalarm, treedt er steeds wanneer de
gebruiker op de juiste toetsen drukt een alarmgebeurtenis op, ongeacht of eerdere alarmen
van het display zijn gewist.

Bericht!
Handmatig brandalarm omvat CMD-7, stel de parameter Bevoegdheidsniveau /
Gebruikersopdracht 7 in op 'E'
Als de respons van de A-toets wordt ingesteld op Handmatig brandalarm, wordt ook CMD-7
(opdracht 7) geconfigureerd voor Handmatig brandalarm. Als de gebruiker CMD + 7 indrukt.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Algemene instellingen bedieningspaneel > Respons A-toets.

Raadpleeg
– Locatie RPS-menu, pagina 223

6.2.2 Eigen functie A-toets
Standaard: Uitgeschakeld
Selecties:
– B5512: Uitgeschakeld, Functie 128 t/m functie 131
– B4512: Uitgeschakeld, Functie 128, functie 129
– B3512: Uitgeschakeld, functie 128
Selecteer de eigen functie die wordt uitgevoerd als de gebruiker de A-toets 2 seconden
ingedrukt houdt.
De parameter Respons A-toets moet worden ingesteld op Eigen functie.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Algemene instellingen bedieningspaneel > Eigen functie A-toets

6.2.3 Respons B-toets
Standaard: Geen respons
Selecties:
– Geen respons - Ongeldige toetstoongeluiden.
– Handmatig medisch alarm, geen alarmuitgang - Maakt een medische alarmgebeurtenis als

de gebruiker de B-toets en de 4-toets tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt houdt. De
alarmuitgang wordt niet geactiveerd voor de medische alarmgebeurtenis.

– Handmatig medisch alarm met alarmuitgang - Maakt een medische alarmgebeurtenis als
de gebruiker de B-toets en de 4-toets tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt houdt. De
alarmuitgang wordt geactiveerd voor de medische alarmgebeurtenis.

– Eigen functie - Voert de geselecteerde eigen functie uit als de gebruiker de B-toets 2
seconden ingedrukt houdt. Gebruik de parameter Eigen functie B-toets om de eigen
functie te selecteren. 
De selectie van Eigen functie is niet van toepassing op B942-bedieningspanelen met
aanraakscherm.

Als deze parameter is ingesteld op Handmatig medisch Alarm, geen alarmuitgang of Handmatig
medisch alarm met uitgang, treedt er steeds wanneer de gebruiker op de juiste toetsen drukt
een alarmgebeurtenis op, ongeacht of eerdere alarmen op het display zijn gewist.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Algemene instellingen bedieningspaneel > Respons B-toets

6.2.4 Eigen functie B-toets
Standaard: Uitgeschakeld
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Selecties:
– B5512: Uitgeschakeld, Functie 128 t/m functie 131
– B4512: Uitgeschakeld, Functie 128, functie 129
– B3512: Uitgeschakeld, functie 128
Selecteer de eigen functie die wordt uitgevoerd als de gebruiker de B-toets 2 seconden
ingedrukt houdt.
De parameter Respons B-toets moet worden ingesteld op Eigen functie.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Algemene instellingen bedieningspaneel > Eigen functie B-toets

6.2.5 Respons C-toets
Standaard: Geen respons
Selecties:
– Geen respons - Ongeldige toetstoongeluiden.
– Handmatig paniekalarm, onzichtbare en stille alarmuitgang - Maakt een

paniekalarmgebeurtenis als de gebruiker de C-toets en de 7-toets tegelijkertijd 2
seconden ingedrukt houdt of als de gebruiker eerst op CMD drukt en vervolgens op 9.
De gebeurtenis wordt niet weergegeven op het display van het bedieningspaneel. De
stille alarmuitgang wordt geactiveerd.

– Handmatig paniekalarm, zichtbaar met alarmuitgang - Maakt een paniekalarmgebeurtenis
als de gebruiker de C-toets en de 7-toets tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt houdt of als
de gebruiker eerst op CMD drukt en vervolgens op 9.
De gebeurtenis wordt weergegeven op het display van het bedieningspaneel. De
alarmuitgang wordt geactiveerd.

– Eigen functie - Voert de geselecteerde eigen functie uit als de gebruiker de C-toets 2
seconden ingedrukt houdt. Gebruik de parameter Eigen functie C-toets om de aangepaste
functie te selecteren. 
De selectie van Eigen functie is niet van toepassing op B942-bedieningspanelen met
aanraakscherm.

Als deze parameter is ingesteld op Handmatig paniekalarm, onzichtbaar en stille alarmuitgang,
of op Handmatig paniekalarm, zichtbaar met alarmuitgang, treedt er steeds wanneer de
gebruiker op de juiste toetsen drukt een alarmgebeurtenis op, ongeacht of eerdere alarmen op
het display zijn gewist.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Algemene instellingen bedieningspaneel > Respons C-toets

6.2.6 Eigen functie C-toets
Standaard: Uitgeschakeld
Selecties:
– B5512: Uitgeschakeld, Functie 128 t/m functie 131
– B4512: Uitgeschakeld, Functie 128, functie 129
– B3512: Uitgeschakeld, functie 128
Selecteer de eigen functie die wordt uitgevoerd als de gebruiker de C-toets 2 seconden
ingedrukt houdt.
De parameter Respons C-toets moet worden ingesteld op Eigen functie.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Algemene instellingen bedieningspaneel > Eigen functie C-toets

6.2.7 Handmatig stil alarm hoorbaar bij communicatieproblemen
Standaard: Nee
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Selecties:
– Ja - De alarmsirene wordt geactiveerd als een stil alarmrapport de meldkamer na twee

pogingen niet heeft bereikt.
– Nee - De alarmsirene wordt niet geactiveerd als een stil alarmrapport de meldkamer niet

bereikt.
Deze parameter is van toepassing als met de C-toets van een bedieningspaneel of een
RADION-handzender stille alarmgebeurtenissen worden gemaakt.
Als deze parameter is ingesteld op Ja, wordt de alarmsireneuitgang geactiveerd gedurende de
tijd van de inbraaksirene min de tijd om twee pogingen te doen om het stille alarmrapport te
verzenden. De timer voor de Inbraaksirene start zodra de stille alarmgebeurtenis wordt
gemaakt.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Algemene instellingen bedieningspaneel > Handmatig stil alarm hoorbaar
bij communicatieproblemen

6.2.8 Kaarttype
Standaard: 26-bits
Selecties:
26-bits
37-bits

Standaard Locatiecode, pagina 167 voor kaarttypen
26-bits: standaardlocatiecode is 255.
37-bits geen locatiecode: standaardlocatiecode is leeg. De locatiecode kan niet worden
geconfigureerd (de parameter locatiecode is grijs).

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Algemene instellingen bedieningspaneel > Kaarttype

6.2.9 Opties Communicatieproblemen
Standaard: Communicatieproblemen zijn hoorbaar en zichtbaar
Selecties:
– Communicatieproblemen zijn stil en onzichtbaar - Communicatieproblemen worden

weergegeven op bedieningspanelen en de probleemtoon klinkt.
– Communicatieproblemen zijn hoorbaar en zichtbaar - Communicatieproblemen worden

niet weergegeven op bedieningspanelen. De probleemtoon klinkt niet.

Bericht!
Schakel de probleemtoon in voor elk bedieningspaneel
Gebruik de parameter Toon voor problemen, pagina 139 in Instellingen bedieningspaneel om
probleemtonen (inclusief die voor communicatieproblemen) in de gehele centrale in te
schakelen voor afzonderlijke bedieningspanelen. De standaardinstelling voor alle
bedieningspaneeladressen voor de parameter Toon voor problemen is Nee (bij problemen in
de gehele centrale klinkt er geen toon).

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Algemene instellingen bedieningspaneel > Geluidsopties
communicatieproblemen

6.3 Algemene draadloze handzender

6.3.1 Eigen functie A op handzender
Standaard: Uitgeschakeld
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Selecties:
– B5512: Uitgeschakeld, Functie 128 t/m functie 131
– B4512: Uitgeschakeld, Functie 128, functie 129
– B3512: Uitgeschakeld, functie 128
Selecteer de eigen functie die wordt uitgevoerd als de gebruiker op een RADION-handzender
op functieknop A drukt.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Algemene draadloze handzender > Eigen functie A op handzender

6.3.2 Eigen functie B op handzender
Standaard: Uitgeschakeld
Selecties:
– B5512: Uitgeschakeld, Functie 128 t/m functie 131
– B4512: Uitgeschakeld, Functie 128, functie 129
– B3512: Uitgeschakeld, functie 128
Selecteer de eigen functie die wordt uitgevoerd als de gebruiker op een RADION-handzender
op functieknop B drukt.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Algemene draadloze handzender > Eigen functie B op handzender

6.3.3 Paniekopties op hanzender
Standaard: Paniekrespons uitgeschakeld
Selecties:
– Paniekrespons uitgeschakeld - De inbraakcentrale negeert het indrukken van de

paniekknop op alle handzenders.
– Hoorbare paniekrespons ingeschakeld - Als de gebruiker een paniekknop op een

handzender indrukt, maakt de alarmcentrale een paniekalarmgebeurtenis voor een
handzender, geeft het alarm weer, laat de alarmtoon horen op bedieningspanelen en
activeert de alarmsirene-uitgang.

– Stille paniekrespons ingeschakeld - Als de gebruiker een paniekknop op een handzender
indrukt, maakt de inbraakcentrale een stille alarmgebeurtenis en activeert de uitgang
Uitschakeling onder dwang. De bedieningspanelen blijven stil en het alarm wordt niet
weergegeven.

Als de alarmsirene-uitgang actief is, wordt er een Annuleringsgebeurtenis gemaakt als het
alarm wordt gestopt.
Als de uitgang Uitschakeling onder dwang actief is, wordt na bevestiging van het alarm een
Annuleringsgebeurtenis gemaakt.
De functie Alarm afbreken is niet van toepassing op paniekalarmen of stille
alarmgebeurtenissen vanaf een handzender.
De inbraakcentrale maakt geen herstelgebeurtenissen voor paniekalarmgebeurtenissen of
stille alarmgebeurtenissen vanaf een handzender.

Locatie RPS-menu
Bedieningspanelen > Draadloze handzender > Paniekopties handzender
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7 Eigen functies
Gebruik de parameters in dit hoofdstuk voor het configureren van eigen functies.
De B5512 ondersteunt 4 eigen functies.
De B4512 ondersteunt 2 eigen functies.
De B3512 ondersteunt 1 eigen functie.

7.1 Tekst eigen functie (eerste taal)
Standaard: Functie ###
Selectie: Maximaal 18 tekens, bestaand uit tekst, cijfers, spaties en symbolen.
Voer tekst in om de eigen functie op bedieningspanelen kunnen herkennen.

Locatie RPS-menu
Aangepaste functie > Tekst eigen functie

7.2 Tekst eigen functie (tweede taal)
Standaard: (leeg)
Selectie: Maximaal 18 tekens, bestaand uit tekst, cijfers, spaties en symbolen.
Voer tekst in om de eigen functie op bedieningspanelen kunnen herkennen.

Locatie RPS-menu
Aangepaste functie > Tekst eigen functie (tweede taal)

7.3 Functies
Standaard: Niet in gebruik
Niet In gebruik - Deze functie is uitgeschakeld en de functies hierna worden niet uitgevoerd.
Vertraging Alles Aan, pagina 253
Onmiddellijk Alles Aan, pagina 253
Vertraging Gedeeltelijk Aan, pagina 253
Onmiddellijk Gedeeltelijk Aan, pagina 253
Uitschakelen, pagina 254
Sluitingstijd verlengen, pagina 254
Een zone overbruggen, pagina 254
Overbrugging van een zone ongedaan maken, pagina 254
Overbrugging van alle zones ongedaan maken, pagina 254
Sensors resetten, pagina 254
Uitgang inschakelen, pagina 254
Uitgang uitschakelen, pagina 255
Uotgang in- of uitschakelen, pagina 255
Eén-shot-uitgang, pagina 255
Alle uitgangen resetten, pagina 255
Vertraging, pagina 255
RPS beantwoorden, pagina 255
Contact opnemen met RPS, pagina 255
Contact met RPS-gebruikerspoort, pagina 256
Statusrapport verzenden, pagina 256
Testrapport verzenden, pagina 256
Test verzenden bij niet-normaal, pagina 258
Ga naar gebied, pagina 258
Controle Aan, pagina 258
Controle Uit, pagina 258
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Datum en tijd weergeven, pagina 258
Controletoon weergeven, pagina 258
Volume bedieningspaneel instellen, pagina 259
Helderheid bedieningspaneel instellen, pagina 259
Probleem uitschakelen, pagina 259
Alarm stoppen, pagina 259

Locatie RPS-menu
Eigen functie > Functie 1-6
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8 Snelkoppelingenmenu
8.1 Functie

Standaard:
– Snelkoppelingenmenu-item 1: Alles Aan geselecteerd gebied
– Snelkoppelingenmenu-item 2: Uit selecteer gebied
– Snelkoppelingenmenu-item 3: Zonestatus weergeven
– Snelkoppelingenmenu-item 4: Sensoren resetten
– Snelkoppelingenmenu-item 5: Controlemodus wijzigen
– Snelkoppelingenmenu-item 6: Helderheid (SDI2) / Dimmen (SDI)
– Snelkoppelingenmenu-item 7: Volume (SDI2) / Dimmen (SDI)
– Snelkoppelingenmenu-item 8: Logboek bekijken
– Snelkoppelingenmenu-item 9-32: Uitgeschakeld item
Selecties: Zie onderstaande tabel.
Gebruik deze parameter om functies toe te wijzen aan menu-onderdelen.
Selecteer de functie in het vervolgkeuzemenu van het dialoogvenster dat verschijnt als u
dubbelklikt op een cel in de kolom Functie en naast de functie in het gedeelte
Gebruikersconfiguratie.
Alle ondersteunde eigen functies worden vermeld op basis van de geconfigureerde Tekst eigen
functie (eerste taal), pagina 149.
U kunt zo vaak u wilt een specifieke functie toewijzen aan het menu. Door dit te doen, kunt u
dezelfde functie aan verschillende bedieningspanelen toewijzen. Ze worden dan in sommige
gebieden in een andere volgorde weergegeven dan in andere gebieden.

Locatie RPS-menu
Snelmenu > Functie
Niet In gebruik - Deze functie is uitgeschakeld en de functies hierna worden niet uitgevoerd.
Vertraging Alles Aan, pagina 253
Onmiddellijk Alles Aan, pagina 253
Vertraging Gedeeltelijk Aan, pagina 253
Onmiddellijk Gedeeltelijk Aan, pagina 253
Uitschakelen, pagina 254
Sluitingstijd verlengen, pagina 254
Een zone overbruggen, pagina 254
Overbrugging van een zone ongedaan maken, pagina 254
Overbrugging van alle zones ongedaan maken, pagina 254
Sensors resetten, pagina 254
Uitgang inschakelen, pagina 254
Uitgang uitschakelen, pagina 255
Uotgang in- of uitschakelen, pagina 255
Eén-shot-uitgang, pagina 255
Alle uitgangen resetten, pagina 255
Vertraging, pagina 255
RPS beantwoorden, pagina 255
Contact opnemen met RPS, pagina 255
Contact met RPS-gebruikerspoort, pagina 256
Statusrapport verzenden, pagina 256
Testrapport verzenden, pagina 256
Test verzenden bij niet-normaal, pagina 258
Ga naar gebied, pagina 258
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Controle Aan, pagina 258
Controle Uit, pagina 258
Datum en tijd weergeven, pagina 258
Controletoon weergeven, pagina 258
Volume bedieningspaneel instellen, pagina 259
Helderheid bedieningspaneel instellen, pagina 259
Probleem uitschakelen, pagina 259
Alarm stoppen, pagina 259

8.2 Instellen/Alle wissen
Standaard: Instellen/Alle wissen
Selecties: adres 1-8
Gebruik deze parameter om functies in of uit te schakelen voor alle adressen.

Locatie RPS-menu
Snelmenu > Instellen/Alle wissen

8.3 Adres #
Standaard: Ja (snelmenu 1 t/m 8)
Selecties:
– Ja - opnemen in het menu voor bedieningspanelen dat is ingesteld op dit adres.
– Niet - niet opnemen in dit menu.

Locatie RPS-menu
Snelmenu > Adres # (B6512: 1 t/m 12, B5512, B4512: 1 t/m 8, B3512: 1 t/m 4)
Snelmenu > Adres # (B9512: 1 t/m 32, B8512: 1 t/m 16)
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9 Uitgangparameters
Uitgangen zorgen voor spanningsloze contactuitgang (normaal open/gesloten) voor LED-
signalering en andere toepassingen en ook voor spanningsvoerende (12 V gelijkstroom, aan/
uit) spanningsuitgangen voor systeemfuncties voor basisalarm (zoals Bell-uitgang, resetten van
sensors, enz.). De toepassingen zijn talloos, maar de uitgangen worden vooral gebruikt om de
mogelijkheden van de systemen te verbeteren om uitgangfuncties uit te voeren.

Uitgangtypen
– Uitgangen gehele centrale: deze uitgangen worden gebruikt om een uitgang te leveren die

gerelateerd is aan een indicatie voor de hele centrale. Voor signalering kunnen deze
uitgangen worden gebruikt om problemen "in het hele systeem" aan te geven die
betrekking hebben op het vermogen, de telefoon en het totale overzicht op de
inbraakcentrale van alarmen, storingsmeldingen en bewakingsniveaus.

– Gebiedsuitgangen: deze uitgangen worden gebruikt om een uitgang te geven "per gebied"
waaraan de uitgang is toegewezen. Een gebied kan over eigen indicaties voor het resetten
van de sirene en de sensor beschikken. Uitgangen kunnen ook worden gebruikt om aan te
geven dat het gebied de status Ingeschakeld heeft en aan te geven dat een normale
gebeurtenis, zoals een geforceerde Inschakeling, heeft plaatsgevonden.

– On-board-uitgangen: er zijn 2 on-board 12 v gelijkspanningsuitgangen die vermogen
kunnen leveren wanneer ze op de inbraakcentrale zijn geactiveerd. Deze uitgangen
worden standaard in de fabriek geprogrammeerd als uitgang A(1), B(2) en C(3).
Gewoonlijk wordt uitgang A(1) gebruikt voor de sirene, uitgang B(2) voor een alternatieve
alarmuitgang (zoals een andere sirene) en uitgang C(3) voor het resetten van de sensor.

– Externe uitgangen: de inbraakcentrale kan ook maar liefst 40 spanningsloze "C"-
contactuitgangen bedienen voor de B5512 of 24 uitgangen voor de B4512 wanneer er
maximaal 5 optionele B308 OctoOutput-modules zijn geïnstalleerd. Deze uitgangen
worden gebruikt als gebiedsuitgang, uitgang voor de hele centrale en afzonderlijke
uitgangen voor storingszone. (B3512 ondersteunt geen externe zones.)

Uitgang volgt zone
Uitgangen kunnen ook worden gebruikt om te worden geactiveerd wanneer een zone, dat is
geprogrammeerd voor Uitangresponstype (in de sectie voor zoneprofielen), in een niet-
normale of alarmgebeurtenis terechtkomt.

Uitgangrapporten
Wanneer de uitgangactiviteit wordt gemeld aan de ontvanger (zie onder Routering), worden
on-board uitgangen op de volgende wijze gemeld: A(1) = 253, B(2) = 254, C(3) = 255. De
overige uitgangen worden gemeld als 001 t/m 58. Het uitgangrapport wordt ingesteld op
Relaisuitgang #rrrr wanneer de uitgang wordt uitgeschakeld. Uitgangrapporten worden ook
opgeslagen in het logboek geheugen van de inbraakcentrale.

Uitgangen bedienen
Zoals hierboven aangegeven, kunnen uitgangen worden geactiveerd afhankelijk van de
gebeurtenissen die plaatsvinden op de inbraakcentrale. Bovendien kunnen uitgangen worden
bediend door de gebruiker wanneer deze gebruikmaakt van de functie [CHG OUTPUT?], de
tijdschema's Uitgang aan/Uitgang uit en RPS.
Het is belangrijk om de volgende tips, opmerkingen en toepassingen goed door te lezen,
voordat u de uw uitgangen gaat programmeren.
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Bericht!
Probeer niet om de functie CHG OUTPUTS? te gebruiken om te schakelen door de uitgangen
die zijn gereserveerd voor speciale functies. Speciale functie-uitgangen zijn de uitgangfuncties
Gebied en Gebiedsbrede uitgangen, alsmede de uitgangen die zijn toegewezen aan KP# Entr
Key Rly en Uitgangresponstype.

Uitgang C is altijd ingeschakeld. Wanneer uitgang C door een andere uitgang wordt
uitgeschakeld, kan deze worden gebruikt voor andere functies. Wanneer uitgang C is
geprogrammeerd voor het resetten van sensors, wordt altijd vermogen geleverd via de AUX-
aansluiting van de inbraakcentrale en biedt uitgang C een weg naar de gemeenschappelijke
verbinding. Uitgang C schakelt de gemeenschappelijke verbinding uit tijdens het resetten van
sensors.
Controleer de uitgangsstatus na het herprogrammeren of het resetten van de inbraakcentrale.
Alle uitgangen zijn uitgeschakeld nadat de inbraakcentrale is gereset. Bepaalde
uitgangfuncties worden elke minuut gecontroleerd door de inbraakcentrale en krijgen opnieuw
de juiste status na het resetten. Andere uitgangen moeten handmatig worden ingesteld op de
juiste status met behulp van de functie Uitgang wijzigen (MENU 32).
Deze uitgangfuncties krijgen binnen een minuut opnieuw de juiste status:

Brandsirene
Samenvatting bij brand
Samenvatting bij problemen
Stil alarm
Samenvatting bij
brandbewaking
Samenvatting bij
brandalarmprobleem

Storing in gebied
Samenvatting bij alarm
Telefoonstoring
Controlemodus
Alarmsirene
Gebied Ingeschakeld

Gedeeltelijk Aan met storing
AC Fail (Uitval hoofdvoeding)
Communicatiestoring
Sensors resetten
Probleem met accu
Samenvatting bij
inbraakbewaking

Deze uitgangfuncties moeten handmatig worden gereset met functie Uitgang wijzigen:

Sluiten mislukt
Uitgeschakeld onder dwang

Geforceerd Ingeschakeld
Log % volledig

9.1 Gebiedsbrede uitgangen

9.1.1 Alarmsirene
Standaard: 1
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
Deze uitgang wordt geactiveerd als er sprake is van een alarm op deze inbraakzone dat is
toegewezen aan het gebied. Deze wordt ook geactiveerd voor (niet-brandalarm)-alarmen op
het bedieningspaneel en de handzender die zodanig zijn geconfigureerd dat deze de
alarmsirene laten afgaan.
De uitgang wordt geactiveerd gedurende de tijd die is ingevoerd met de parameter Tijd
inbraakalarm, pagina 125. De uitgang volgt het patroon dat is ingesteld met de parameter
Patroon inbraakalarm, pagina 126. De parameter Stil alarm, pagina 158 moet worden ingesteld
op Nee, zodat de sirene afgaat bij alarm.
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Bericht!
SIA CP-01-vereiste
Om te voldoen aan SIA CP-01 reductie van onbedoeld alarm, stelt u deze parameter in op een
andere waarde dan 0 voor elk Ingeschakeld gebied. Zie SIA CP-01 verificatie voor meer
informatie.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Alarmsirene

9.1.2 Brandsirene
Standaard: 1
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
Deze uitgang voor de sirene bij brandalarm wordt geactiveerd wanneer er sprake is van een
alarm bij een brandzone dat is toegewezen aan het gebied. De uitgang wordt ook geactiveerd
bij brandalarmen via het bedieningspaneel en brandoefeningen.
De uitgang wordt geactiveerd gedurende de tijd die is ingevoerd met de parameter Tijd brand-
en gasalarm, pagina 124. De uitgang volgt het patroon dat is ingesteld in de parameter
Brandpatroon.

Bericht!
UL 864-vereiste
Om te voldoen aan UL 864-vereisten voor commerciële brandsystemen, programmeert u deze
parameter met een relais.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Sirene bij brandalarm

9.1.3 Sensors resetten
Standaard: 3 (uitgang C)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang die u hier invoert, wordt gedurende vijf seconden geactiveerd wanneer gebruikers
de gebruikersfunctie Sensors resetten starten of wanneer er een brandlooptest plaatsvindt.
Bij het toewijzen van een uitgang aan Sensors resetten voor twee of meer gebieden, moet u de
onderstaande parameters instellen. Als u dit niet doet, kan een storingsgebeurtenis optreden
op zones die over een Resetfunctie, pagina 232 beschikken.
– Bedieningspaneel Bereik, pagina 136 moet alle gebieden omvatten die de uitgang delen.
– Gebruikers moeten geautoriseerd zijn voor Sensors resetten, pagina 191 in alle gebieden

die de uitgang delen.
– Herstarttijd, pagina 120 moet zijn ingesteld op hetzelfde aantal seconden voor alle

gebieden die de uitgang delen.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Sensors resetten

9.1.4 Fout bij Sluiten/Gedeeltelijk Ingeschakeld
Standaard: 0 (uitgeschakeld.)
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Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
Wanneer de uitgangparameter Gedeeltelijk Ingeschakeld is ingesteld op Nee, wordt de uitgang
Inschakelen mislukt/Gedeeltelijk Ingeschakeld geactiveerd wanneer de sluitingsperiode voor
het gebied is verstreken. Deze uitgang blijft geactiveerd tot middernacht, tot een andere
sluitingsperiode start of tot de inbraakcentrale wordt gereset.
Wanneer de uitgangparameter Gedeeltelijk Ingeschakeld is ingesteld op Ja, wordt de uitgang
Inschakelen mislukt/Gedeeltelijk Ingeschakeld geactiveerd als alle gebieden die zijn
toegewezen aan de dezelfde uitgang zijn Ingeschakeld voor Onmiddellijk gedeeltelijk Aan of
Vertraging gedeeltelijk Aan.
Zie uitgang Gedeeltelijk Aan, pagina 106.
Gebruik de parameter Vroegtijdige uitgang voor Ingeschakeld gebied, pagina 106 om in te stellen
of een uitgang Vertraging gedeeltelijk Aan wordt geactiveerd tijdens de vertraging aan het
begin of op het einde van de uitlooptijd. Standaard wordt de uitgang aan het einde van
uitlooptijd geactiveerd.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Fout bij Sluiten/Gedeeltelijk Ingeschakeld

9.1.5 Geforceerd Ingeschakeld
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
Deze uitgang wordt geactiveerd wanneer dit gebied Ingeschakeld is. De uitgang blijft
geactiveerd totdat het gebied wordt Uitgeschakeld of de inbraakcentrale wordt gereset. Deze
uitgang wordt niet geactiveerd wanneer Gedeeltelijk Ingeschakeld geforceerde is
Ingeschakeld.

Locatie RPS-menu
Uittgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Geforceerd Ingeschakeld

9.1.6 Controlemodus
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
Deze uitgang wordt geactiveerd wanneer er een storing is opgetreden bij een Controlezone
wanneer de Controlemodus is Ingeschakeld en het gebied is Uitgeschakeld.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Controlemodus

9.1.7 Gebied Ingeschakeld
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
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De uitgang wordt geactiveerd wanneer het gebied de status Alle Aan heeft (is Ingeschakeld).
Als meerdere gebieden dezelfde uitgang gebruiken, wordt de uitgang geactiveerd wanneer alle
gebieden zijn Ingeschakeld. De uitgang wordt uitgeschakeld wanneer het eerste gebied wordt
Uitgeschakeld.
De uitgang blijft geactiveerd totdat het gebied is Uitgeschakeld. Het gebied wordt niet
Uitgeschakeld tijdens de inloopvertraging.
Gebruik de parameter Vroegtijdige uitgang voor Ingeschakeld gebied, pagina 106 om in te stellen
of een uitgang Gebied Ingeschakeld wordt geactiveerd tijdens de vertraging aan het begin of
einde van de uitlooptijd. Standaard wordt de uitgang aan het einde van uitlooptijd
geactiveerd.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Gebied Ingeschakeld

9.1.8 Gebied Uit
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De hier ingevoerde uitgang wordt geactiveerd wanneer het gebied van Alle Aan (met vertraging
of direct) verandert in Gedeeltelijk Aan of Uit (uitgeschakeld).
Als het gebied verandert van Gedeeltelijk Aan of Uit, wordt de uitgang gedeactiveerd.
Als dezelfde uitgang wordt gebruikt voor meer dan één gebied en wanneer alle gebieden Alle
Aan zijn, wordt de uitgang gedeactiveerd. Wanneer het eerste gebied verandert in Uit
(uitgeschakeld) of Gedeeltelijk Aan, wordt de uitgang geactiveerd.
Wanneer de parameter Vroegtijdige uitgang voor Ingeschakeld gebied, pagina 106 is ingesteld op
Nee, wordt deze uitgang Gebied Uit niet geactiveerd tot het einde van uitlooptijd. Als de
parameter Vroegtijdige uitgang voor Ingeschakeld gebied wordt ingesteld op Ja, wordt de
uitgang Gebied Uit gedeactiveerd zodra de uitlooptijd begint en Alle Aan is ingeschakeld voor
het gebied.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Gebied Uit

9.1.9 Storing in gebied
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang wordt geactiveerd wanneer er een storing optreedt op een zone met Gedeeltelijk
Aan, Binnenruimte of Volger binnenshuis. De uitgang blijft geactiveerd totdat de storing is
opgegeven voor alle zones in de omtrek en in de binnenruimte in het gebied.
U kunt de uitgang Storing in gebied gebruiken om aan te geven dat het gebied niet gereed is
voor Inschakeling.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Storing in gebied

9.1.10 Uitgang Uitschakeling onder dwang
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
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– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang wordt geactiveerd wanneer een gebruiker zorgt voor een gebeurtenis met
Uitschakeling onder dwang op een bedieningspaneel dat is toegewezen aan het gebied.
De uitgang wordt ononderbroken geactiveerd gedurende de tijd die wordt ingevoerd door de
parameter Tijd inbraakalarm, pagina 125. De parameter Patroon inbraakalarm, pagina 126 heeft
geen invloed zijn deze uitgang.
De parameter Uitgeschakeld onder dwang inschakelen, pagina 121 moet worden ingesteld op
Ja.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Uitgang Uitschakeling onder dwang

9.1.11 Gedeeltelijk Aan met storing
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang wordt geactiveerd wanneer er een storing optreedt in een zone met de status
Gedeeltelijk Aan dat is toegewezen aan het gebied. De uitgang wordt geactiveerd, ongeacht de
Inschakelingsstatus van de gebieden (Alle Aan, Gedeeltelijk Aan of Uit).
Deze uitgang zorgt voor een ononderbroken uitgang totdat alle zones met de status
Gedeeltelijk Aan in het gebied storingsvrij zijn.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Gedeeltelijk Aan met storing

9.1.12 Stil alarm
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang wordt geactiveerd wanneer sprake is van een alarm bij een zone dat is toegewezen
aan een zoneprofiel met de parameter stille sirene ingesteld op Ja.
Gebruik deze uitgang voor toepassing bij paniekalarm/ overvalalarm.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Stil alarm

9.1.13 Gasalarmsirene
Standaard: 1
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
Deze uitgang voor de gasalarmsirene bij brandalarm wordt geactiveerd wanneer er sprake is
van een alarm bij een gaszone dat is toegewezen aan het gebied.
De uitgang wordt geactiveerd gedurende de tijd die wordt ingevoerd door de parameter Tijd
brand- en gasalarm, pagina 124. De uitgang volgt het patroon dat is ingesteld in de parameter
Patroon gasalarm, pagina 126.
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Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Gasalarmsirene

9.2 Uitgangen gehele centrale

9.2.1 Storing AC
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang wordt geactiveerd wanneer de inbraakcentrale een gebeurtenis Uitval
hoofdvoeding maakt. De uitgang wordt gedeactiveerd wanneer de inbraakcentrale de
gebeurtenis Herstel hoofdvoeding maakt.
De inbraakcentrale wacht gedurende de in de parameter Stroomstoringstijd, pagina 94
ingevoerde tijd met het maken van gebeurtenissen, zoals Uitval hoofdvoeding en Herstel
hoofdvoeding.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Stroomstoring

9.2.2 Probleem met accu
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang wordt geactiveerd wanneer het voltage van de accu minder dan 12,1 V gelijkstroom
is of wanneer de accu ontbreekt. De uitgang wordt gereset wanneer het accuvermogen is
hersteld.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Accuprobleem

9.2.3 Telefoonstoring
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang wordt geactiveerd wanneer de inbraakcentrale een storing op de telefoonlijn
veroorzaakt. De uitgang wordt automatisch gereset als de telefoonlijn is hersteld.
De inbraakcentrale wacht de tijd die is ingevoerd in de parameter Tijd telefoonlijnbewaking,
pagina 53 voordat de gebeurtenissen Storing op de telefoonlijn en Herstel van de telefoonlijn
worden gemaakt.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Telefoonstoring

9.2.4 Communicatiestoring
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
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– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang wordt geactiveerd wanneer er een gebeurtenis Communicatiestoring plaatsvindt
voor een Routegroep. De uitgang wordt gereset wanneer een rapport van de Routegroep
wordt verzonden naar de ontvanger van de meldkamer
Zie Communicatiemodule, overzicht, pagina 82 voor meer informatie over
Communicatiestoringen.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Communicatiestoring

9.2.5 Log % volledig
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang wordt geactiveerd wanneer het logboek het capaciteitspercentage bereikt dat is
ingesteld in de parameter Logboek voor % vol. De uitgang wordt gedeactiveerd wanneer RPS
de pointer van het logboek reset.
Zie Log % vol, pagina 96.

Meer informatie
Zie Logboek ophalen, pagina 32 voor meer informatie.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Logboek voor % vol (uitgangen)

9.2.6 Samenvatting bij brand
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang wordt geactiveerd wanneer er sprake is van een alarm in een brandzone in het
systeem. De uitgang wordt gedeactiveerd wanneer alle brandzones in het systeem terugkeren
naar normaal en alle brandalarmen zijn gewist van displays van de bedieningspanelen.

Bericht!
De uitgang Samenvatting brand werkt alleen zoals beschreven wanneer de parameter
Samenvatting brand- en gasbeveiliging, pagina 102 is ingesteld op Nee.

Bericht!
Wijs net meer dan één functie toe aan de uitgang die is toegewezen aan de functie
Samenvatting brand.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Samenvatting bij brand
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9.2.7 Samenvatting bij alarm
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang wordt geactiveerd wanneer er sprake is van een alarm in een niet-brandalarmzone.
De uitgang wordt gedeactiveerd wanneer alle zones zonder brandalarm terugkeren in de
normale toestand, alle andere alarmen worden gestopt en de alarmgebeurtenissen worden
gewist van de displays van de bedieningspanelen.
Deze uitgang wordt niet geactiveerd voor stille alarmen.

Bericht!
Wijs niet meer dan één functie toe aan de uitgang die is gekoppeld aan deze functie
Samenvatting bij alarm.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Samenvatting bij alarm

9.2.8 Samenvatting brandalarm probleem
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang wordt geactiveerd wanneer er sprake is van een probleem in een brandzone in het
systeem. De uitgang wordt gedeactiveerd wanneer alle brandzones in het systeem terugkeren
naar normaal en alle brandalarm problemen zijn gewist van displays van de
bedieningspanelen.

Bericht!
Wijs net meer dan één functie toe aan de uitgang die is toegewezen aan de
samenvattingsfunctie.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Samenvatting bij brandalarm probleem

9.2.9 Samenvatting brandbewaking
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang wordt geactiveerd wanneer er sprake is van een alarm in een brandbewakingszone
in het systeem. De uitgang wordt gedeactiveerd wanneer alle brandbewakingszones in het
systeem terugkeren naar normaal en alle brandbewakingsalarmen zijn gewist van displays van
de bedieningspanelen.
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Bericht!
Wijs net meer dan één functie toe aan de uitgang die is toegewezen aan de
samenvattingsfunctie.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Samenvatting bij brandbewaking

9.2.10 Samenvatting bij problemen
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang wordt geactiveerd wanneer er sprake is van een probleem bij een niet-brandalarm/
niet-gasbewakingszone. De uitgang wordt gedeactiveerd wanneer alle niet-brandalarm/niet-
gasbewakingszones in het systeem terugkeren naar de normale toestand en alle problemen in
niet-brandalarm/niet-gasbewakingszones worden gewist van de displays van het
bedieningspaneel.

Bericht!
Wijs net meer dan één functie toe aan de uitgang die is toegewezen aan de
samenvattingsfunctie.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Samenvatting probleem

9.2.11 Samenvatting inbraakbewaking
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang wordt geactiveerd wanneer er sprake is van een alarm in een niet-brandalarm/niet-
gasbewakingszone. De uitgang wordt gedeactiveerd wanneer alle niet-brandalarm/niet-
gasbewakingszones in het systeem terugkeren naar de normale toestand en alle alarmen in
niet-brandalarm/niet-gasbewakingszones worden gewist van de displays van het
bedieningspaneel.

Bericht!
Wijs net meer dan één functie toe aan de uitgang die is toegewezen aan de
samenvattingsfunctie.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Samenvatting bij inbraakbewaking

9.2.12 Samenvatting gasuitgang
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
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– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang wordt geactiveerd wanneer er sprake is van een alarm in een gasbewakingszone in
het systeem. De uitgang wordt gedeactiveerd wanneer alle gasbewakingszones in het systeem
terugkeren naar normaal en alle gasalarmen zijn gewist van displays van de
bedieningspanelen.

Bericht!
Wijs net meer dan één functie toe aan de uitgang die is toegewezen aan de
samenvattingsfunctie.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Samenvatting gasuitgang

9.2.13 Samenvatting gasbewakingsuitgang
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang wordt geactiveerd wanneer er sprake is van een alarm in een gasbewakingszone in
het systeem. De uitgang wordt gedeactiveerd wanneer alle gasbewakingszones in het systeem
terugkeren naar normaal en alle gasbewakingsalarmen zijn gewist van displays van de
bedieningspanelen.

Bericht!
Wijs net meer dan één functie toe aan de uitgang die is toegewezen aan de
samenvattingsfunctie.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Samenvatting gasbewakingsuitgang

9.2.14 Samenvatting gasprobleemuitgang
Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
De uitgang wordt geactiveerd wanneer er sprake is van een probleem in een
brandbewakingszone in het systeem. De uitgang wordt gedeactiveerd wanneer alle
gasbewakingszones in het systeem terugkeren naar normaal en alle gasproblemen zijn gewist
van displays van de bedieningspanelen.

Bericht!
Wijs net meer dan één functie toe aan de uitgang die is toegewezen aan de
samenvattingsfunctie.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Gebiedsbrede uitgangen > Samenvatting gasprobleemuitgang
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9.3 Uitgangconfiguratie

9.3.1 Uitgangsbron
Standaard:
– Uitgang A(1): on-board A
– Uitgang B(2): on-board B
– Uitgang C(3): on-board C
– Alle andere uitgangen: niet toegewezen
Selecties:
– On-board
– Niet-toegewezen
– Achtvoudige uitgang
– IP-camera
– Bedieningspaneel
Gebruik een parameter om uitgangnummers toe te wijzen aan uitgangbronnen (fysieke
apparaten). Selecties die grijs worden weergegeven, zijn niet beschikbaar.
B308 Achtvoudige uitgangmodules hebben nummerbegrenzingen die beginnen bij Uitgang 11.
Zie Schakelaarinstellingen van B308-module met acht uitgangen, pagina 279.

Gebruik van IP-camera als uitgangbron is beperkt
Elke IP-camera (1-4 voor B5512, 1-2 voor B4512) ondersteunt 4 uitgangen. U kunt IP-camera
alleen selecteren als uitgangbron voor de uitgangen 11 t/m 14, 21 t/m 24, 31 t/m 34, 41 t/m
44.
Gebruik geen IP-camera als uitgangbron voor uitgangen 15 t/m 18, 25 t/m 28, 35 t/m 38, 45 t/
m 48.

Locatie RPS-menu
Uitgangparameters > Uitgangconfiguratie > Uitgangbron

9.3.2 Uitgangtekst (eerste taal)
Standaard: Uitgang #
Selecties: maximaal 32 alfanumerieke tekens
Voer een beschrijving in van de uitgang in de eerste taal. Installateurs, onderhoudstechnici en
gebruikers zullen deze beschrijving te zien krijgen.

Locatie RPS-menu
Uitgangprarameters > Uitgangconfiguratie > Uitgangtekst

9.3.3 Uitgangtekst (tweede taal)
Standaard: Leeg
Selecties: maximaal 32 alfanumerieke tekens
Voer een beschrijving in van de uitgang in de tweede taal. Installateurs, onderhoudstechnici en
gebruikers zullen deze beschrijving te zien krijgen.

Locatie RPS-menu
Uitgangprarameters > Uitgangconfiguratie > Uitgangtekst tweede taal

9.3.4 Verbergen van gebruiker
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - de inbraakcentrale geeft toestemming om deze uitgang te gebruiken, maar alleen

voor het installatieprogramma. Eindgebruikers kunnen niet handmatig overschakelen
tussen de uitgang via een bedieningspaneel of via RSC, automatiseringsmodus 1 of
automatiseringsmodus 2.
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– Nee - op de inbraakcentrale kunnen geautoriseerde eindgebruikers handmatig
overschakelen tussen de uitgangen via een bedieningspaneel of via RSC,
automatiseringsmodus 1 of automatiseringsmodus 2.

Locatie RPS-menu
Uitgangprarameters > Uitgangconfiguratie > Verbergen van gebruiker
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10 Gebruikersconfiguratie
10.1 Gebruikerstoewijzingen (PIN-codes)

10.1.1 User Name (Gebruikersnaam)
Standaard:
– Gebruiker 0: installateur
– Alle overige: GEBRUIKER [gebruikersnummer]
Selecties: maximaal 32 tekens (bestaand uit tekst, cijfers, spaties en symbolen). Spaties die
worden gebruikt voor, na en binnen de naam, worden geïnterpreteerd als tekst en worden
opgenomen in de beperking van 32 tekens.
Voer de gebruikersnaam in die wordt weergegeven op de bedieningspanelen. De
gebruikersnaam wordt opgenomen in de rapporten die worden verzonden naar de ontvanger
van de meldkamer in de rapportage-indeling Modem4.
Als de gebruikersnaam langer is dan 20 tekens, wordt op de bedieningspanelen eenmaal de
volledige naam weergegeven en daarna worden alleen de eerste 20 tekens weergegeven. Als u
de naam nogmaals volledig wilt zien, drukt u op [ESC].

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Gebruikerstoewijzingen > Gebruikersnaam

10.1.2 PIN-code
Standaard:
– Gebruiker: 0-123
– Gebruiker: 1-123456
– Alle overige: leeg
Selecties: 0 t/m 9
Voer een 3-6-cijferige PIN-code in.
Met de parameter Lengte PIN-code, pagina 104 stelt u de lengte van de PIN-code in. Wanneer
het systeem is ingesteld op 3, 4, 5 of 6 cijfers, staat de lengte van de PIN-code vast voor alle
PIN-codes. Gebruikers hoeven niet op de Enter-toets te drukken na het invoeren van hun PIN-
code.
Wanneer de parameter Lengte PIN-code is ingesteld op uitgeschakeld, is de lengte van de PIN-
code niet vastgelegd voor alle PIN-codes. Individuele PIN-codes kunnen 3 tot 6 cijfers lang zijn.
Gebruikers moeten op de Enter-toets drukken na het invoeren van hun PIN-code.
RPS zorgt ervoor dat u geen PIN-code kunt invoeren die mogelijk tegenstrijdig is met een PIN-
code voor Uitschakeling onder dwang. U kunt geen PIN-code invoeren die zich binnen een
bereik van 2 aanpalende bestaande PIN-codes bevindt. Als 654327 bijvoorbeeld een bestaande
PIN-code is, kunt u 654325, 654326, 654328 of 654329 niet invoeren. RPS handhaaft deze
regel zelfs als Uitschakeling onder dwang is uitgeschakeld.

Installateurscode
Gebruiker 0 (installateur) kan niet worden toegevoegd of worden bewerkt via een
bedieningspaneel. Wanneer een andere gebruiker dan gebruiker 0 de PIN-code van gebruiker 0
probeert te verwijderen, wordt op het bedieningspaneel NIET IN GEBRUIK weergegeven.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Gebruikerstoewijzingen (PIN-codes) > PIN-code

10.1.3 Toegang op afstand
Standaard: Nee (systeemtoegang met de RSC-app is niet toegestaan)
Selecties:
– Ja (geef deze gebruiker toegang tot het systeem met de RSC-app)
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– Nee (toegang van deze gebruiker tot het systeem met de RSC-app is niet toegestaan)
Als deze parameter wordt ingesteld op Ja, kan de gebruiker het beveiligingssysteem bedienen
met een mobiel apparaat en de RSC-app (Remote Security Control).

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Gebruikerstoewijzingen > Toegang op afstand

10.1.4 Gebruikersgroep
Standaard: 0
Selecties:
– B5512: 0 (gebruiker behoort niet tot een gebruikersgroep), 1 t/m 4
– B4512: 0 (gebruiker behoort niet tot een gebruikersgroep), 1 t/m 2
– B3512: 0 (gebruiker behoort niet tot een gebruikersgroep), 1 t/m 2
Gebruik deze parameter voor het maken van een groep gebruikers waarvan de
proximitybadges (PIN-code, toegangskaart of -badge en RF-handzender) worden in- en
uitgeschakeld door middel van een gebruikersgroepvenster.
Voer voor elk ingeschakeld venster het nummer in van een gebruikersgroep in de parameter
SCHEMA'S > Gebruikersgroepvensters >Gebruikersgroep, pagina 248.
Als de gebruikersgroep 1 bijvoorbeeld is toegewezen aan een venster dat van 8:00 uur
(begintijd) tot 16:00 uur (eindtijd) open is, kunnen de gebruikers in de groep hun
proximitybadges alleen gebruiken tussen 8:00 en 16:00 uur.
U kunt een gebruikersgroep toewijzen aan meerdere gebruikersgroepvensters.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Gebruikerstoewijzingen (PIN-codes) > Gebruikersgroep

10.1.5 Bevoegdheden voor gebieden
Standaard:
– Gebruiker 0: Bevoegdheidsniveau alle gebieden #'s = 15
– Gebruiker 1:

– Bevoegdheidsniveau gebied #1 = 1
– Bevoegdheidsniveau alle andere gebieden # 's = 0

– Alle andere gebruikers #' s: 0
Selecties:
– B5512: 0 (gebruiker behoort niet tot een gebruikersgroep), 1 t/m 4
– B4512: 0 (gebruiker behoort niet tot een gebruikersgroep), 1 t/m 2
– B3512: 0 (gebruiker behoort niet tot een gebruikersgroep), 1 t/m 2
Tijdens het instellen van een nieuwe gebruiker, moet u ervoor zorgen dat u ten minste voor
één gebied een bevoegdheidsniveau toewijst aan deze gebruiker. Voor nieuwe gebruikers
wordt de parameter Bevoegdheden voor gebieden gereset naar 0 (nul). Bevoegdheidsniveau 0
(nul) betekent dat de gebruiker geen bevoegdheid heeft in het aangegeven gebied.
Bevoegdheidsniveau 15 is gereserveerd voor gebruiker 0, de installateur.
Zie Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus, pagina 182 in RPS om de instellingen voor
elk bevoegdheidsniveau te bekijken.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Gebruikerstoewijzingen > Bevoegdheden voor gebieden

10.1.6 Locatiecode
Standaard (per kaarttype):
– 26-bits kaarttype: 255
– 37-bits kaarttype zonder locatiecode: leeg
– 37-bits kaarttype met locatiecode: 65535
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Selecties (per kaart type):
– 26-bits kaarttype: 0 t/m 254, 255 = uitgeschakeld
– 37-bits kaarttype zonder locatiecode: leeg
– 37-bits kaarttype met locatiecode: 0 t/m 65534, 65535 = uitgeschakeld
Voor het 37-bits kaarttype zonder locatiecode wordt de parameter Locatiecode grijs
weergegeven.
Voer de locatiecode (faciliteitscode) in voor het 26-bits kaarttype en het 37-bits kaarttype met
locatiecode, zoals weergegeven op de verpakking van de kaart of badge.
Als u de locatiecode wilt ontvangen via RPS, voegt u de kaart of de badge toe aan het systeem
van het pand waarvan u de lezer en het bedieningspaneel gebruikt (MENU 42). Verbind
vervolgens het paneel via RPS en ontvang de account van de inbraakcentrale.
Wanneer u een kaart verwijdert (of de gegevens op de kaart verwijdert), stelt RPS automatisch
de Locatiecode in op de standaardwaarde (255 voor het 26-bits kaarttype, 65535 voor het 37-
bits kaarttype met locatiecode).

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Gebruikerstoewijzingen > Locatiecode

10.1.7 Kaartgegevens
Standaard: leeg
Selectie:
– 26-bits kaarttype: 0 t/m 65534, leeg
– 37-bits kaarttype zonder locatiecode: 0 t/m 1099511627774, leeg
– 37-bits kaarttype met locatiecode: 0 t/m 524286, leeg
Voer de kaartgegevens in die op de kaart of badge staan.
Voor het 26-bits kaarttype en het 37-bits kaarttype met locatiecode, voert u de Locatiecode,
pagina 167 in voordat u Kaartgegevens invoert.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Gebruikerstoewijzingen > Kaartgegevens

10.1.8 Inovonics RFID-handzender (B820)
Standaard: N.V.T.
Selecties: 0 - 99999999
Om een Inovonics-handzender toe te wijzen aan deze gebruiker, voert u de RFID in
(radiofrequentie-identificatienummer). Het nummer staat op de handzender.
Inovonics-handzenders worden niet bewaakt wanneer deze zijn toegewezen aan een
gebruiker.
U kunt ook lokaal de automatische leermodus gebruiken voor de RFID via de RF-ontvanger met
SDI2-bus en een bedieningspaneel voor het systeem.
Door de RFID in te stellen op 0, wordt de handzender van de gebruiker uitgeschakeld.

Bericht!
Ga voor RFID-updates naar de RF-ontvanger met SDI2-bus nadat u de verbinding met RPS
hebt verbroken
Wanneer u RFID-updates verstuurt van RPS naar de inbraakcentrale, downloadt de
inbraakcentrale de RFID's niet naar de RF-ontvanger met SDI2-bus totdat u de verbinding met
RPS verbreekt.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Gebruikerstoewijzingen > RFID-handzender (B820 Inovonics,
draadloos)
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10.1.9 RADION RFID-handzender (B810)
Standaard: 0
Selecties: 0, 11 - 167772156
Als u een RADION-handzender wilt toewijzen aan deze gebruiker, voert u de RFID in
(radiofrequentie-id). Het nummer staat op de handzender.
U kunt ook lokaal de automatische leermodus gebruiken voor de RFID via de RF-ontvanger met
SDI2-bus en een bedieningspaneel voor het systeem.
Door de RFID in te stellen op 0, wordt de handzender van de gebruiker uitgeschakeld.

Bericht!
Ga voor RFID-updates naar de RF-ontvanger met SDI2-bus nadat u de verbinding met RPS
hebt verbroken
Wanneer u RFID-updates verstuurt van RPS naar de inbraakcentrale, downloadt de
inbraakcentrale de RFID's niet naar de RF-ontvanger met SDI2-bus totdat u de verbinding met
RPS verbreekt.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Gebruikerstoewijzingen > RFID-handzender (B810 RADION,
draadloos)

10.1.10 Bewaakt
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - de RADION-handzender die is toegewezen aan deze gebruiker, wordt bewaakt.
– Nee - de RADION-handzender die is toegewezen aan deze gebruiker, wordt niet bewaakt.
Als deze parameter is ingesteld op Ja, meldt de inbraakcentrale een gebeurtenis voor
ontbrekende items wanneer de handzender zich langer dan 4 uur buiten het bereik van de
RADION-ontvanger bevindt.
Inovonics handzenders worden niet bewaakt.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Gebruikerstoewijzingen > Bewaakt

10.1.11 Gebruikerstaal
Standaard: 1: [eerste taal]
Selecties:
– 1: [eerste taal]
– 2: [tweede taal]
Selecteer de taal die de gebruiker te zien krijgt op bedieningspanelen. Deze is geconfigureerd
om de gebruikerstaal weer te gegeven.
De eerste taal en tweede taal worden ingesteld tijdens de installatie van de account van de
inbraakcentrale in Centralegegevens - Weergave.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Gebruikerstoewijzingen (PIN-codes) > Gebruikerstaal

10.2 Gebruikersgroepen

10.2.1 Naam van gebruikersgroep
Standaard: Leeg
Selecties: maximaal 32 tekens (bestaand uit tekst, cijfers, spaties en symbolen). Spaties die
worden gebruikt voor, na en binnen de naam, worden geïnterpreteerd als tekst en worden
opgenomen in de limiet van 32 tekens.
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Gebruik deze parameter om een naam voor de gebruikersgroep in te voeren.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Gebruikerstoewijzingen > Naam van gebruikersgroep

10.3 Functies voor gebruiker (bedieningspaneel)

10.3.1 Vertraging Alles Aan
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze gebruikersfunctie wordt de status Alles Aan ingeschakeld voor de gebieden met
invoervertraging en uitlooptijd. Alle controlezones in het gebied zijn opgenomen.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Vertraging Alles Aan

10.3.2 Onmiddellijk Alles Aan
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze gebruikersfunctie wordt de status Alles Aan Ingeschakeld voor de gebieden zonder
invoervertraging en zonder uitlooptijd. Alle controlezones in het gebied zijn opgenomen.

Bericht!
Om te voldoen aan SIA CP-01 Reductie van onbedoeld alarm, stelt u deze parameter in op
uitgeschakeld (-). Zie SIA CP-01 verificatie voor meer informatie.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Onmiddellijk Alles Aan

10.3.3 Onmiddellijk Gedeeltelijk Aan
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
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Met deze gebruikersfunctie wordt de status Gedeeltelijk Aan Ingeschakeld voor de gebieden
zonder invoervertraging en zonder uitlooptijd. Alleen zones waarvoor Gedeeltelijk Aan is
ingesteld, worden hierbij opgenomen. Interne zones worden niet opgenomen.

Bericht!
Om te voldoen aan SIA CP-01 Reductie van onbedoeld alarm, stelt u deze parameter in op
uitgeschakeld (-). Zie SIA CP-01 verificatie voor meer informatie.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Onmiddellijk Alles Aan

10.3.4 Vertraging Gedeeltelijk Aan
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze gebruikersfunctie wordt de status Gedeeltelijk Aan Ingeschakeld voor de gebieden
met invoervertraging en uitlooptijd. Alleen zones waarvoor Gedeeltelijk Aan is ingesteld,
worden hierbij opgenomen. Interne zones worden niet opgenomen.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Vertraging Gedeeltelijk
Aan

10.3.5 Controlemodus
Standaard: E
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze gebruikersfunctie kan de controlemodus in en uit worden geschakeld.
Als de controlemodus is ingeschakeld en een controlezone een storing meldt, worden op de
bedieningspanelen de tekst voor de zone weergegeven en hoort u een controletoon.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Controlemodus

10.3.6 Gebiedsstatus weergeven
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
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– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de
volledige centrale.

Met deze functie kan de gebruiker zien wat de Inschakelingsstatus is van alle gebieden die tot
het bereik van het bedieningspaneel horen.
De Ingeschakelde statussen bestaan uit:
– Uitgeschakeld
– Vertraging Alles Aan
– Onmiddellijk Alles Aan
– Onmiddellijk Gedeeltelijk Aan
– Vertraging Gedeeltelijk Aan
De status van alle gebiedstypen (master, gekoppeld, normaal en gedeeld) kan worden
bekeken met deze functie.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Toon gebiedsstatus

10.3.7 Gebeurtenisgeheugen weergeven/verwijderen
Standaard: E
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze gebruikersfunctie wordt het gebeurtenisgeheugen weergegeven. Het
gebeurtenisgeheugen wordt verwijderd (gewist) wanneer het gebied is Ingeschakeld.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Gebeurtenisgeheugen
weergeven/verwijderen

10.3.8 Status zone bekijken
Standaard: E
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze gebruikersfunctie worden de zonetekst en de elektrische status (normaal, open,
kortsluiting of ontbrekend) van elke zone weergegeven dat is toegewezen aan het gebied.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Status zone bekijken

10.3.9 Looptest (niet-brandalarmzones en inbraakalarmzones)
Standaard: E
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
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– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code
te vereisen.

– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de
volledige centrale.

Met de looptest kunnen gebruikers gecontroleerde zones testen zonder alarmrapporten te
verzenden naar de ontvanger van de meldkamer.
Aan het begin van de looptest wordt de alarmsirene-uitgang twee seconden geactiveerd nadat
de uitlooptijd is verstreken. Als de gebruiker een storing veroorzaakt bij elk gecontroleerde
zone, laat het bedieningspaneel eenmaal een pieptoon horen.
Brandbewakingszones, gaszones en 24-uurs zones kunnen niet worden getest met de
gebruikersfunctie Looptest.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Looptest (alle niet-
brandalarmzones en inbraakalarmzones)

10.3.10 Looptest voor alle brandalarmzones
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze parameter kunt u de gebruikersfunctie Brandlooptest en de functie Brandoefening
uitschakelen, inschakelen zonder PIN-code en inschakelen met PIN-code (DRILL-toets op
bedieningspanelen van het type B926F).
De brandlooptest omvat brandalarmzones en gaszones. Gecontroleerde zones en 24-uurs
zones kunnen niet worden getest met behulp van deze brandlooptest.

Wanneer een brandlooptest start
– De inbraakcentrale verzendt het rapport Start looptest brand naar de ontvanger van de

meldkamer.
– Er vindt alleen een lokale alarmmelding plaats. Er worden een alarmrapporten verzonden

naar de ontvanger van de meldkamer.
– De inbraakcentrale wordt alleen door de accu gevoed.
– De uitgang Brandsirene, pagina 155 wordt geactiveerd gedurende 2 seconden voor elke

brandalarmzone of gasalarmzone dat wordt getest.
– Alle brandalarm- en gasalarmzones waarvan de parameter Resetfunctie, pagina 232 is

ingesteld op JA, worden automatisch gereset wanneer ze zijn getest. [SENSOREN
WORDEN GERESET] wordt weergegeven op bedieningspanelen.

– Op het bedieningspaneel wordt de zonetekst voor elke zone getoond wanneer het is
getest, evenals een bijgewerkte waarde voor "zones getest".

– De test eindigt nadat alle zones zijn getest of na 20 minuten zonder activiteit. De
inbraakcentrale verzendt het rapport EINDE LOOPTEST BRAND naar de ontvanger van de
meldkamer.

Als er nog een storing is in de brandalarm- of gasalarmzones wanneer Brandlooptest wordt
beëindigd, worden deze zones overgeslagen en hoort u de probleemtoon. Op de
bedieningspanelen worden de overgeslagen zones en de storingsconditie getoond.
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Wanneer een brandoefening start
– De inbraakcentrale verzendt het rapport START BRANDOEFENING naar de ontvanger van

de meldkamer.
– De uitgang Brandsirene, pagina 155 wordt geactiveerd totdat een gebruiker de oefening

eindigt door de brandsirene te stoppen.
– Brandalarm- en gasalarmzones zijn actief. De oefening eindigt met een alarm bij een

brandalarmzone of gasalarmzone. De inbraakcentrale verzendt de brandalarmrapporten.
– Wanneer de brandoefening is geëindigd, verzendt de inbraakcentrale een rapport EINDE

BRANDOEFENING.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Looptest voor alle
brandalarmzones

10.3.11 Rapport verzenden (test/status)
Standaard: E
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze gebruikersfunctie wordt hetzelfde testrapport verzonden als met de
tijdschemafunctie.
Als een zone in een gebied niet-normaal is (als het probleem niet is gewist van het display van
het bedieningspaneel), verzendt de inbraakcentrale een afwijkend testrapport in plaats van
het standaardtestrapport.
Als de parameter Parameters Gehele centrale > Rapportrouting > Testrapport uitbreiden,
pagina 54 is ingesteld op Ja, wordt het testrapport (of het testrapport voor afwijkende
situaties) gevolgd door een diagnostisch rapport voor elke niet-normale systeemstatus.
Raadpleeg Parameters Gehele centrale > Rapportrouting > Diagnostische rapporten, pagina 78
voor een lijst van inbegrepen rapporten.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Rapport verzenden (test/
status)

10.3.12 Helderheid/Volume/Toetstoon instellen via bedieningspaneel
Standaard: E
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze functie kunnen gebruikers het bedieningspaneel gebruiken om de helderheid en het
volume aan te passen en om de toetstoon in of uit te schakelen.
Bij B942-bedieningspanelen kunnen gebruikers de nachtverlichting en aanwezigheidsfuncties
instellen.
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Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Helderheid/Volume/
Toetstoon instellen via bedieningspaneel

10.3.13 Datum en tijd instellen/weergeven
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze gebruikersfunctie kan de gebruiker de datum en tijd instellen in de inbraakcentrale.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Datum en tijd instellen/
weergeven

10.3.14 PIN-codes wijzigen
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze gebruikersfunctie kan een gebruiker de eigen PIN-code wijzigen.
Zie de functie Gebruiker toevoegen/bewerken, pagina 175 om een gebruiker toestemming te
geven de PIN-code voor andere gebruikers te wijzigen.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > PIN-code wijzigen

10.3.15 Gebruiker toevoegen/bewerken
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze functie kan een gebruiker met de juiste bevoegdheden PIN-codes toevoegen of
wijzigen en bevoegdheidsniveaus voor de inbraakcentrale toevoegen of wijzigen voor andere
gebruikers per gebied.
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Bericht!
Met de opdracht Gebruiker toevoegen worden de responstijd voor de deursluiting en RTE-/
REX-verzoeken gestopt
Wanneer de opdracht GEBRUIKER TOEVOEGEN actief is, worden proximitybadges (kaarten of
badges) niet verwerkt. Er is geen reactie op de basisfuncties van de deur en op RTE-/REX-
verzoeken. Als er sprake is van zware activiteit voor een deur, stelt u de status van de deur in
op Ontgrendeld, voordat u gebruikers gaat toevoegen.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Gebruiker toevoegen/
bewerken

10.3.16 Gebruiker verwijderen
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze functie kan een gebruiker met de juiste bevoegdheden de PIN-codes van andere
gebruikers verwijderen. Hierdoor worden geen gebruikersnamen verwijderd.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Gebruiker verwijderen

10.3.17 Sluitingstijd verlengen
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze functie kunnen gebruikers de sluitingsperiode verlengen wanneer de tijd Vroeg begin
bij sluiting voorbij is en de sluitingsperiode actief is.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Verlengde sluiting

10.3.18 Gebeurtenislogboeken bekijken
Standaard: E
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze functie kan de gebruiker het gebeurtenissenlogboek bekijken.
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Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Gebeurtenissenlogboek
bekijken

10.3.19 Gebruikersopdracht 7
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Druk op [CMD] vervolgens op [7] om een handmatige reactie op een brandalarm te geven.
Als u op een B92x-bedieningspaneel de toetsen [A] en [1] tegelijk indrukt houdt, wordt ook
een handmatige reactie op een brandalarm gegeven.
Als u Gebruikersopdracht 7 wilt inschakelen, moet u Bedieningspanelen > Algemene
instellingen bedieningspaneel > Respons A-toets instellen om een handmatig brandalarm te
geven.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Gebruikersopdracht 7

10.3.20 Gebruikersopdracht 9
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Druk op [CMD] en vervolgens op [9] om een handmatige reactie op een paniekalarm te geven.
Als u op een B92x-bedieningspaneel de toetsen [C] en [7] tegelijk ingedrukt houdt, wordt ook
een handmatige reactie op een paniekalarm gegeven.
Als u Gebruikersopdracht 9 wilt inschakelen, moet u Bedieningspanelen > Algemene
instellingen bedieningspaneel > Respons C-toets op handmatig paniekalarm instellen om een
onzichtbaar en stil alarm te geven of om een handmatig paniekalarm te geven, zichtbaar met
alarmuitgang.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Gebruikersopdracht 9

10.3.21 Een zone overbruggen
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
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Met deze functie overbrugt u afzonderlijke zones in gebieden binnen het bereik van het
bedieningspaneel.
Overbrugde zones veroorzaken geen alarmen of probleemgebeurtenissen.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Een zone overbruggen

10.3.22 Overbrugging van een zone ongedaan maken
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze functie maakt u de overbrugging ongedaan voor afzonderlijk zones die zijn
geprogrammeerd als P## Geforceerde Inschakeling omkeerbaar of P## Overbrugging
omkeerbaar. Zones binnen het bereik van het bedieningspaneel waar de functie wordt
ingevoerd, zijn niet-overbrugde zones.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Overbrugging van een
zone ongedaan maken

10.3.23 Sensor resetten
Standaard: E
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze functie worden sensors gereset in gebieden binnen het bereik van het
bedieningspaneel.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Sensors resetten

10.3.24 Uitgang wijzigen
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze functie kan de gebruiker handmatig uitgangen instellen en resetten.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Uitgangen wijzigen
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10.3.25 Programmeren op afstand
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze gebruikersfunctie worden programmeersessies op afstand gestart. Als de gebruiker
deze functie start wanneer de telefoonlijn die wordt gedeeld met de inbraakcentrale, overgaat,
neemt de inbraakcentrale de telefoonlijn volledig in beslag.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Programmeren op afstand

10.3.26 Ga naar gebied
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze functie wijst u het bedieningspaneel tijdelijk toe aan een ander gebied.
Gebruikers worden beperkt tot functies die zijn ingeschakeld door hun bevoegdheidsniveau
voor het gebied waaraan het bedieningspaneel tijdelijk is toegewezen.
Na 15 seconden zonder gebruikersactiviteit op het bedieningspaneel, keert het
bedieningspaneel terug naar het toegewezen gebied.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Ga naar gebied

10.3.27 Type en revisie van het display van het bedieningspaneel
Standaard: E
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze gebruikersfunctie worden het type inbraakcentrale en de revisie van de firmware
getoond.
Als niet langer de standaardparameter Tekst naam gebied wordt gebruikt, wordt met deze
functie de standaardwaarde voor Tekst naam gebied getoond.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Type en revisie van het
display van het bedieningspaneel
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10.3.28 Servicelooptest alle zones
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met de gebruikersfunctie Servicelooptest kunnen gebruikers alle zones testen die zijn
toegewezen aan een Bron (de parameter Bron is niet ingesteld op Niet-toegewezen).
Als de gebruiker een storing veroorzaakt op elke zone, laat het bedieningspaneel eenmaal een
pieptoon horen.
Brandalarmzones, gasalarmzones of 24-uurs zones die een storing blijven geven nadat de
Servicelooptest is uitgevoerd, worden overbrugd. De bedieningspanelen laten een
probleemtoon horen.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Servicelooptest alle zones

10.3.29 Tijdschema's wijzigen
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze functie kan de gebruiker de tijd bewerken waarop het tijdschema wordt uitgevoerd
en bepalen of het tijdschema tijdens vakanties wordt uitgevoerd. Gebruikers kunnen deze
functie uitvoeren vanaf een bedieningspaneel dat is toegewezen aan een gebied waar de
gebruiker over bevoegdheden beschikt.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Tijdschema's wijzigen

10.3.30 Looptest langs alle onzichtbare inbraakalarmzones
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met de gebruikersfunctie Onzichtbare looptest kunnen gebruikers onzichtbare zones testen
(de parameter Onzichtbare zone is ingesteld op Ja) zonder alarmrapporten te verzenden naar
de ontvanger van de meldkamer.
24-uurs zones die een storing blijven geven, na de Looptest langs onzichtbare zones, worden
overbrugd. De bedieningspanelen laten een probleemtoon horen.
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Brandalarm- en gasalarmzones kunnen niet worden getest met deze gebruikersfunctie
Onzichtbare looptest.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Looptest langs alle
onzichtbare inbraakalarmzones

10.3.31 Stille functie
Standaard: E
Selecties:
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale inschakelen zonder te vereisen

dat de gebruiker een PIN-code invoert om bedieningspanelen uit te schakelen.
– PIN-code (P) - deze functie voor de volledige centrale inschakelen en vereisen dat de

gebruiker een PIN-code invoert voordat deze de bedieningspanelen kan uitschakelen.
Als op bedieningspanelen de probleemtoon klinkt, starten gebruikers de Stille functie door op
de toets Uitschakelen of de Enter-toets te drukken. Als deze parameter wordt ingesteld op de
PIN-code (P), moeten gebruikers hun PIN-code invoeren nadat ze hebben gedrukt op de toets
Uitschakelen of op de Enter-toets.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Stille functie

10.3.32 Aangepaste functie
Standaard: PIN-code (P)
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze functie kan de gebruiker Aangepaste functies uitvoeren vanuit het snelmenu, met de
A-toets, B-toets of C-toets of via een handzender.
B6512 ondersteunt Aangepaste functie 128 t/m 133.
B5512 ondersteunt Aangepaste functie 128 t/m 131.
B4512 ondersteunt Aangepaste functie 128 t/m 129.
B3512 ondersteunt Aangepaste functie 128.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Aangepaste functie

10.3.33 Programmering met bedieningspaneel
Standaard: P
Selecties:
– Uitschakelen (-) - deze functie voor de volledige centrale Uitschakelen, ongeacht het

bevoegdheidsniveau van de gebruiker.
– Inschakelen (E) - deze functie voor de volledige centrale Inschakelen zonder een PIN-code

te vereisen.
– PIN-code (P) - een PIN-code vereisen voor het inschakelen van deze functie voor de

volledige centrale.
Met deze functie is programmeren met bedieningspanelen mogelijk voor een selecte lijst
parameters.
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Alleen met de PIN-code van de installateur kan het bedieningspaneel worden
geprogrammeerd.
Als er een gebied is Ingeschakeld of als de inbraakcentrale is verbonden met RPS, hebt u geen
toegang tot het programmeren met het bedieningspaneel.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Functies bedieningspaneel van gebruiker > Programmering met
bedieningspaneel

Meer informatie
Raadpleeg de documentatie van de inbraakcentrale voor meer informatie over het
programmeren met het bedieningspaneel.

10.4 Bevoegdheidsniveaus
Met bevoegdheidsniveaus wordt bepaald tot welke voorzieningen en functies gebruikers
toegang hebben. Gebruik de parameters in dit hoofdstuk voor het configureren van de
bevoegdheidsniveaus 1-14. Bevoegdheidsniveau 15 is gereserveerd voor de installateurscode
(gebruiker 0) en kan niet worden bewerkt.
Gebruik de parameter Gebruikersconfiguratie > Gebruikerstoewijzingen (PIN-codes) >
Bevoegdheid van gebruiker om een bevoegdheidsniveau toe te wijzen aan elk gebied.

10.4.1 Bevoegdheidsniveau naam (eerste taal)
Standaard: Bevoegdheidsniveau 1 (t/m 15)
Selecties: Tot 32 tekens.
Voer maximaal 32 tekens in om het gebied te beschrijven.
De eerste taal en de tweede taal zijn geprogrammeerd tijdens de installatie van de account
voor de centrale. Ondersteunde talen zijn onder meer Engels, Spaans, Frans, Portugees
(Brazilië), Chinees, Pools, Italiaans, Grieks, Hongaars, Duits, Nederlands en Zweeds.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Bevoegdheidsniveau naam

10.4.2 Bevoegdheidsniveau naam (tweede taal)
Standaard: Bevoegdheidsniveau 1 (t/m 15)
Selecties: Tot 32 tekens.
Voer maximaal 32 tekens in om het gebied te beschrijven.
De eerste taal en de tweede taal zijn geprogrammeerd tijdens de installatie van de account
voor de centrale. Ondersteunde talen zijn onder meer Engels, Spaans, Frans, Portugees
(Brazilië), Chinees, Pools, Italiaans, Grieks, Hongaars, Duits, Nederlands en Zweeds.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Bevoegdheidsniveau naam (tweede taal)

10.4.3 Schakel gekozen gebieden uit
Standaard:
– Ingeschakeld (E) - Bevoegdheidsniveaus 1-5, 14
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 6-13, 15

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Deze uitschakelfuncties zijn beschikbaar voor de gebruiker met deze bevoegdheid:
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– Alle Uitschakelen - hiermee schakelt u alle gebieden Uit die binnen het bereik van het
bedieningspaneel vallen en deel uitmaken van de bevoegdheid van de gebruiker.

– Gebied # Uitschakelen - alleen het geselecteerde gebied wordt Uitgeschakeld.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Schakel gekozen gebieden Uit

10.4.4 Vertraging Alles Aan
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1-5, 14
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 6-13, 15

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers de gebieden Inschakelen die binnen het bereik van het
bedieningspaneel vallen en deel uitmaken van de bevoegdheid Vertraging Alles Aan van de
gebruiker (zones van Gedeeltelijk Aan en Binnenruimte Inschakelen met uitlooptijd en
inloopvertraging).
Als een gebruiker gebruikmaakt van opdracht 1 voor het Inschakelen van Vertraging Alles Aan,
wordt alleen het gebied waaraan het bedieningspaneel is toegewezen Ingeschakeld.
Als een gebruiker Vertraging Alles Aan Inschakelt met behulp van de Remote Security Control-
app (RSC), worden alle gebieden binnen de bevoegdheid van de gebruiker Ingeschakeld.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Vertraging Alles Aan

10.4.5 Onmiddellijk Alles Aan
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1 & 2
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 3-15

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers de gebieden Inschakelen die binnen het bereik van het
bedieningspaneel vallen en deel uitmaken van de bevoegdheid Onmiddellijk Alles Aan van de
gebruiker (zones van Gedeeltelijk Aan en Binnenruimte Inschakelen zonder uitlooptijd en
zonder inloopvertraging).
Als een gebruiker gebruikmaakt van opdracht 1 1 voor het inschakelen van Onmiddellijk Alles
Aan, wordt alleen het gebied waaraan het bedieningspaneel is toegewezen Ingeschakeld.
Als een gebruiker Onmiddellijk Alles Aan Inschakelt met behulp van de Remote Security
Control-app (RSC), worden alle gebieden in de gebruikersbevoegdheid Ingeschakeld.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Onmiddellijk Alles Aan



184 nl | Gebruikersconfiguratie Control Panel

2019.10 | 18 | F.01U.368.350 Program Entry Guide Bosch Security Systems B.V.

10.4.6 Onmiddellijk Gedeeltelijk Aan
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1-4
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 5-15

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers de gebieden Inschakelen die binnen het bereik van het
bedieningspaneel vallen en deel uitmaken van de bevoegdheid Direct Gedeeltelijk Aan van de
gebruiker (zones van Gedeeltelijk aan Inschakelen zonder uitlooptijd en zonder
inloopvertraging).
Als een gebruiker gebruikmaakt van opdracht 2 voor het Inschakelen van Direct Gedeeltelijk
Aan, wordt alleen het gebied waaraan het bedieningspaneel is toegewezen Ingeschakeld.
Als een gebruiker Direct Gedeeltelijk Aan Inschakelt met behulp van de Remote Security
Control-app (RSC), worden alle gebieden binnen de bevoegdheid van de gebruiker
Ingeschakeld.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Direct Gedeeltelijk Aan

10.4.7 Vertraging Gedeeltelijk Aan
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1-4
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 5-15

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers de gebieden Inschakelen die binnen het bereik van het
bedieningspaneel vallen en deel uitmaken van de bevoegdheid Vertraging Gedeeltelijk Aan van
de gebruiker (zones van Gedeeltelijk Aan Inschakelen zonder uitlooptijd en zonder
inloopvertraging).
Als een gebruiker gebruikmaakt van opdracht 3 voor het Inschakelen van Vertraging
Gedeeltelijk Aan, wordt alleen het gebied waaraan het bedieningspaneel is toegewezen
Ingeschakeld.
Als een gebruiker Vertraging Gedeeltelijk Aan Inschakelt met behulp van de Remote Security
Control-app (RSC), worden alle gebieden binnen de gebruikersbevoegdheid Ingeschakeld.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Vertraging Gedeeltelijk Aan

10.4.8 Controlemodus
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1-3, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 4-14
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Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers de controlemodus in- en uitschakelen in de gebieden
die binnen het bereik van het bedieningspaneel vallen en deel uitmaken van de bevoegdheid
van de gebruiker.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Controlemodus

10.4.9 Gebiedsstatus weergeven
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1, 2, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 3-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers met In- en Uitschakelbevoegdheid de Inschakelings-/
Uitschakelingsstatus en de status Gereed voor Inschakeling bekijken voor gebieden die binnen
het bereik van het bedieningspaneel vallen en deel uitmaken van de bevoegdheid van de
gebruiker.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Toon gebiedsstatus

10.4.10 Gebeurtenisgeheugen weergeven
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1-3, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 4-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers het gebeurtenisgeheugen bekijken voor gebieden die
binnen het bereik van het bedieningspaneel vallen en deel uitmaken van de bevoegdheid van
de gebruiker.
De inbraakcentrale wist het gebeurtenisgeheugen als gebieden zijn Ingeschakeld.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Geef gebeurtenisgeheugen weer

10.4.11 Status zone bekijken
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1-3, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 4-14
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Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers de zonestatus (normaal, kortgesloten, open) bekijken
voor gebieden die binnen het bereik van het bedieningspaneel vallen en deel uitmaken van de
bevoegdheid van de gebruiker.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Zonestatus bekijken

10.4.12 Looptest (niet-brandalarmpunten en inbraakalarmzones)
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1, 2, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 3-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers een looptest uitvoeren voor gecontroleerde zones
(test zonder verzending van alarmrapporten naar de meldkamer).
Aan het begin van de looptest wordt de alarmsirene-uitgang twee seconden geactiveerd nadat
de uitlooptijd is verstreken. Als de gebruiker een storing veroorzaakt bij elk gecontroleerde
zone, laat het bedieningspaneel eenmaal een pieptoon horen.
Brandbewakingszones, gaszones en 24-uurs zones kunnen niet worden getest met de
gebruikersfunctie Looptest.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Looptest (niet-brandalarmzones en
inbraakalarmzones)

10.4.13 Looptest voor alle brandalarmzones
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1, 2, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 3-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers een brandlooptest voor brandalarmzones en gaszones
activeren, met bevoegdheid voor de DRILL-toets op bedieningspanelen van het type B926F.
Gecontroleerde zones en 24-uurs zones kunnen niet worden getest met behulp van deze
Looptest Brand.

Wanneer een brandlooptest start
– De inbraakcentrale verzendt het rapport Start looptest brand naar de ontvanger van de

meldkamer.
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– Er vindt alleen een lokale alarmmelding plaats. Er worden een alarmrapporten verzonden
naar de ontvanger van de meldkamer.

– De inbraakcentrale wordt alleen door de accu gevoed.
– De uitgang Brandsirene, pagina 155 wordt geactiveerd gedurende 2 seconden voor elke

brandalarmzone of gasalarmzone dat wordt getest.
– Alle brandalarm- en gasalarmzones waarvan de parameter Resetfunctie, pagina 232 is

ingesteld op JA, worden automatisch gereset wanneer ze zijn getest. [SENSOREN
WORDEN GERESET] wordt weergegeven op bedieningspanelen.

– Op het bedieningspaneel wordt de zonetekst voor elke zone getoond wanneer het is
getest, evenals een bijgewerkte waarde voor "zones getest".

– De test eindigt nadat alle zones zijn getest of na 20 minuten zonder activiteit. De
inbraakcentrale verzendt het rapport EINDE LOOPTEST BRAND naar de ontvanger van de
meldkamer.

Als er nog een storing is in de brandalarm- of gasalarmzones wanneer Brandlooptest wordt
beëindigd, worden deze zones overgeslagen en hoort u de probleemtoon. Op de
bedieningspanelen worden de overgeslagen zones en de storingsconditie getoond.

Wanneer een brandoefening start
– De inbraakcentrale verzendt het rapport START BRANDOEFENING naar de ontvanger van

de meldkamer.
– De uitgang Brandsirene, pagina 155 wordt geactiveerd totdat een gebruiker de oefening

eindigt door de brandsirene te stoppen.
– Brandalarm- en gasalarmzones zijn actief. De oefening eindigt met een alarm bij een

brandalarmzone of gasalarmzone. De inbraakcentrale verzendt de brandalarmrapporten.
– Wanneer de brandoefening is geëindigd, verzendt de inbraakcentrale een rapport EINDE

BRANDOEFENING.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Looptest voor alle brandalarmzones

10.4.14 Looptest langs alle onzichtbare inbraakalarmzones
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 2-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers onzichtbare zones testen (de parameter Onzichtbare
zone is ingesteld op Ja) zonder alarmrapporten te verzenden naar de ontvanger van de
meldkamer.
24-uurs zones die een storing blijven geven nadat de Looptest langs onzichtbare zones is
overbrugd. De bedieningspanelen laten een probleemtoon horen.
Brandalarm- en gasalarmzones kunnen niet worden getest met deze gebruikersfunctie
Onzichtbare looptest.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Looptest langs alle onzichtbare
inbraakalarmzones
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10.4.15 Servicelooptest alle zones
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 2-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers de Servicelooptest gebruiken. De Servicelooptest
omvat alle zones die zijn toegewezen aan een Bron (de parameter Bron is niet ingesteld op
Niet-toegewezen).
Als de gebruiker een storing veroorzaakt bij elke zone, laat het bedieningspaneel eenmaal een
pieptoon horen.
Brandalarmzones, gasalarmzones of 24-uurs zones die een storing blijven geven nadat de
Servicelooptest is uitgevoerd, worden overbrugd. De bedieningspanelen laten een
probleemtoon horen.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Servicelooptest alle zones

10.4.16 Rapport verzenden (test/status)
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 2-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers een testrapport verzenden van bedieningspanelen die
zijn toegewezen aan een gebied dat deel uitmaakt van de bevoegdheid van de gebruiker.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Rapport verzenden (test/rapport)

10.4.17 Weergave bedieningspaneel wijzigen
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 2-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers bedieningspaneelweergaven (helder, gedimd) wijzigen
in gebieden die binnen het bereik van het bedieningspaneel vallen en deel uitmaken van de
bevoegdheid van de gebruiker.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Weergave bedieningspaneel wijzigen
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10.4.18 Datum en tijd wijzigen
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 2-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers de datum en tijd van de inbraakcentrale wijzigen.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Datum en tijd wijzigen

10.4.19 PIN-codes wijzigen
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 2-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers hun eigen PIN-code wijzigen.
Zie PIN-code/kaart/niveau gebruiker toevoegen, pagina 189 om in te stellen dat gebruikers PIN-
codes voor andere gebruikers kunnen wijzigen.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Wijzig PIN-code

10.4.20 PIN-code/kaart/niveau gebruiker toevoegen
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 2-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers andere gebruikers toevoegen en wijzigen (bewerken).
Ze kunnen de PIN-code, naam, bevoegdheid, bedieningspaneel, toegangskaart (of badge), taal
en toegang tot een Bosch mobiele app van een gebruiker bewerken.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > PIN-code/kaart/niveau gebruiker toevoegen

10.4.21 PIN-code/kaart/niveau gebruiker verwijderen
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 2-14
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Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers andere gebruikers verwijderen.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > PIN-code/kaart/niveau gebruiker verwijderen

10.4.22 Sluitingstijd verlengen
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 2-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers de sluitingstijd wijzigen in gebieden die binnen het
bereik van het bedieningspaneel vallen en deel uitmaken van de bevoegdheid van de
gebruiker.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Verlengde sluiting

10.4.23 Gebeurtenislogboeken bekijken
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 2-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers alle gebeurtenissen in het gebeurtenissenlogboek van
de inbraakcentrale bekijken.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Gebeurtenislogboek bekijken

10.4.24 Gebruikersopdracht 7
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveau alle andere

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Deze parameter schakelt de gebruikersopdracht 7 in voor gebruikers.
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Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Gebruikersopdracht 7

10.4.25 Gebruikersopdracht 9
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveau alle andere

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Deze parameter schakelt de gebruikersopdracht 9 in voor gebruikers.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Gebruikersopdracht 9

10.4.26 Een zone overbruggen
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1-4, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 5-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers zones overbruggen in gebieden die binnen het bereik
van het bedieningspaneel vallen en deel uitmaken van de bevoegdheid van de gebruiker.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Een zone overbruggen

10.4.27 Overbrugging van een zone ongedaan maken
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1-4, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 5-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers het overbruggen van zones ongedaan maken in
gebieden die binnen het bereik van het bedieningspaneel vallen en deel uitmaken van de
bevoegdheid van de gebruiker.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Overbrugging van een zone ongedaan maken

10.4.28 Sensors resetten
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1-4, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 5-14
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Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers sensors resetten.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Sensors resetten

10.4.29 Uitgang(en) wijzigen
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1, 2, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 3-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers uitgangen handmatig instellen en resetten.
Gebruik de functie UITGANGEN WIJZIGEN niet om te schakelen door de uitgangen die zijn
gereserveerd voor speciale functies. Speciale functie-uitgangen zijn de uitgangsfuncties
Gebied en Gehele centrale, alsmede de uitgangen die zijn toegewezen in Uitgang Enter-toets.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Uitgangen wijzigen

10.4.30 Programmeren op afstand
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1-4, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 5-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers programmeersessies op afstand starten. Als
gebruikers deze functie starten wanneer de telefoonlijn overgaat die wordt gedeeld met de
inbraakcentrale, neemt de inbraakcentrale de telefoonlijn volledig in beslag.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Programmeren op afstand

10.4.31 Ga naar gebied
Standaard:
Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1, 2, 15
Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 3-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
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Met deze functie worden bedieningspanelen tijdelijk toegewezen aan een ander gebied.
Gebruikers worden beperkt tot functies die zijn ingeschakeld door hun bevoegdheidsniveau
voor het gebied waaraan het bedieningspaneel tijdelijk is toegewezen.
Na 15 seconden zonder gebruikersactiviteit op het bedieningspaneel, keert het
bedieningspaneel terug naar het toegewezen gebied.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Ga naar gebied

10.4.32 Type en revisie van het display van het bedieningspaneel
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 2-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers de firmwarerevisie van de inbraakcentrale weergeven.
Op bedieningspanelen wordt de firmwarerevisie weergegeven in de indeling ##. ##. ###

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Type en revisie van het display van het
bedieningspaneel

10.4.33 Tijdschema's wijzigen
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1, 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 2-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers tijdschema's wijzigen (bewerken).
Bewerking van tijdschema´s kan worden beperkt door de parameter Schema's > Tijdschema's
> Tijd bewerken, pagina 250 op Nee in te stellen.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Tijdschema's wijzigen

10.4.34 Aangepaste functie
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveau 1
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 2-15

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers eigen functies gebruiken.
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Bericht!
Bevoegdheidsniveau van de gebruiker voor aangepaste functies onderdrukt
bevoegdheidsniveau voor de gebruikersfuncties binnen
Wanneer een gebruiker geen bevoegdheid heeft voor een functie via het
bedieningspaneelmenu, wordt hiermee niet voorkomen dat de functie wordt uitgevoerd
binnen een aangepaste functie.

Locatie RPS-menu
B9512: Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Aangepaste functie 128 tot en met
159
B8512: Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Aangepaste functie 128 tot en met
135
B6512: Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Aangepaste functie 128 tot en met
133
B5512: Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Aangepaste functie 128 tot en met
131
B4512: Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Aangepaste functie 128 en 129
B3512: Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Aangepaste functie 128

10.4.35 Geforceerd Inschakelen
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1-6
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 7-15

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers de inbraakcentrale geforceerd Inschakelen.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Geforceerde Inschakeling

10.4.36 Gebied verzenden openen/sluiten
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveau 1-14
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveau 15

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Deze parameter schakelt de openen en sluiten rapporten in voor gebruikers in gebieden die
deel uitmaken van de bevoegdheid van de gebruiker.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Openingen/Sluitingen gebied verzenden

10.4.37 Beperkt openen/sluiten
Standaard: lege (-) voor alle bevoegdheidsniveaus
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Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Deze parameter beperkt openen en sluiten rapporten voor gebruikers in gebieden die deel
uitmaken van de bevoegdheid van de gebruiker. De inbraakcentrale verzendt alleen
openingsrapporten als de alarmsirene actief is wanneer de gebruiker Uitschakelt. De
inbraakcentrale stuurt alleen sluitingsrapporten bij geforceerde Inschakeling of overbrugging
door de gebruiker.
Gebieden waaraan dit bevoegdheidsniveau is toegewezen, moeten worden geprogrammeerd
voor beperkt openen en sluiten (Zie Parameters Geheel gebied > Beperkt O/S, pagina 130).

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Beperkt openen/sluiten

10.4.38 Gedeeltelijk Aan openen/sluiten
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1-14
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveau 15

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Deze parameter schakelt openen en sluiten rapporten in wanneer gebruikers Gedeeltelijk Aan
Inschakelen en Uitschakelen voor gebruikers in gebieden die deel uitmaken van de
bevoegdheid van de gebruiker.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Gedeeltelijk Aan openen/sluiten

10.4.39 Uitschakeling onder dwang verzenden
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveau 14
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 1-13, 15

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Deze parameter schakelt ´Uitschakeling onder dwang´-rapporten in voor gebruikers wanneer
de parameter Parameter gebied > Uitgeschakeld onder dwang inschakelen is ingesteld op Ja
in gebieden die deel uitmaken van de bevoegdheid van de gebruiker.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Uitschakeling onder dwang verzenden

10.4.40 Inschakelen met PIN-code
Standaard:
Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1-6
Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 7-15
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Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers hun PIN-code invoeren om gebieden In te schakelen
die binnen het bereik van het bedieningspaneel vallen en deel uitmaken van de bevoegdheid
van de gebruiker.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Inschakelen met PIN-code

10.4.41 Uitschakelen met PIN-code
Standaard:
Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1-5, 14
Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 6-13, 15

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers hun PIN-code invoeren om gebieden Uit te schakelen
die binnen het bereik van het bedieningspaneel vallen en deel uitmaken van de bevoegdheid
van de gebruiker.

Profiel Uitgeschakeld onder dwang
Gebruikersbevoegdheid 14 is standaard geprogrammeerd als een Uitgeschakeld onder dwang-
profiel. Als Type Uitschakeling onder dwang is ingesteld op 3, wordt de SIA CP-01-conforme
functie voor Uitschakeling onder dwang met PIN-code ingeschakeld. Uitschakeling onder
dwang-typen 1 en 2 zijn niet toegestaan in SIA CP-01-conforme installaties.
Wanneer bevoegdheidsniveau 14 is toegewezen aan een gebruikers-PIN-code in een gebied,
heeft die gebruiker de bevoegdheid om een gebeurtenis voor Uitgeschakeld onder dwang
vanuit dat gebied uit te schakelen en te verzenden.
Alle PIN-codes die geschikt zijn voor Uitschakeling onder dwang moeten uniek zijn en kunnen
niet worden afgeleid van andere PIN-codes. Om de uniciteit te bevorderen, is
gebruikersbevoegdheidsniveau 14 voorgeprogrammeerd in de fabriek als voorbeeld van
bevoegdheid voor Uitschakeling onder dwang.
Voor een gebruikersbevoegdheid voor Uitschakeling onder dwang moeten de volgende
functies worden ingeschakeld:
– Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Uitschakelen
– Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Uitschakeling onder dwang verzenden
– En deze parameter Uitschakelen met PIN-code
Stel de parameter Parameters Geheel gebied > Uitschakeling onder dwang in op Ja in de
betreffende gebieden, anders reageert het bedieningspaneel met Geen toestemming.

Meer informatie
– Schakel gekozen gebieden uit, pagina 182
– Uitschakeling onder dwang verzenden, pagina 195

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Uitschakelen met PIN-code
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10.4.42 Beveiligingsniveau
Standaard:
– Alle Aan (A) - Bevoegdheidsniveaus 1, 2
– Gedeeltelijk Aan (P) - Bevoegdheidsniveaus 3-5
– Uitgeschakeld (D) - Bevoegdheidsniveau 6
– Geen toegang (-) - Bevoegdheidsniveaus 7-15
Selecties:
– Alle Aan (A) - Gebruikers hebben toegangsrechten voor dit gebied wanneer het gebied

een willekeurige Ingeschakelde status heeft.
– Gedeeltelijk aan (G) - Gebruikers hebben toegangsrechten voor dit gebied wanneer het

gebied gedeeltelijk is Ingeschakeld of is Uitgeschakeld, maar niet als het gebied Alle Aan
is Ingeschakeld.

– Uitgeschakeld (U) - Gebruikers hebben alleen toegangsrechten voor dit gebied wanneer
het is Uitgeschakeld.

– Geen toegang (-) - Gebruikers hebben geen toegangsrechten voor dit gebied.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Beveiligingsniveau

10.4.43 Uitschakelingsniveau
Standaard:
Uitschakelen (U) - Bevoegdheidsniveaus 1-5
Geen uitschakelrechten (-) - Bevoegdheidsniveaus 6-15
Selecties:
– Alle Aan of Gedeeltelijk Aan naar Gedeeltelijk Aan, Direct (I) - als gebruikers hun

proximitykaart of -badge tonen en het gebied is Alle Aan, Vertraging (of Direct) of
Gedeeltelijk Aan, Vertraging, gaat het gebied over op Gedeeltelijk Aan, Direct. De
parameter Bevoegdheidsniveau > Beveiligingsniveau moet op Alle Aan (A) worden
ingesteld voor het gebied.

– Uitschakelen (D) - als gebruikers hun proximitykaart of -badge tonen of PIN-code invoeren
wanneer de functie met PIN-code-invoer van het bedieningspaneel is ingesteld op Deur
roteren en het gebied is Alle Aan, Vertraging (of Direct) of Gedeeltelijk Aan, Vertraging (of
Direct), gaan gebieden binnen het bereik van het bedieningspaneel die deel uitmaken van
het bevoegdheidsniveau van de gebruiker naar Uitgeschakeld.

– Geen Uitschakelen (-) - gebruikers kunnen niet hun proximitybadge of -kaart tonen om Uit
te schakelen.

Zie voor meer informatie over het programmeren van deze instructie voor een
gemeenschappelijk gebied de alinea Toegangscontrolelezers toegewezen aan
gemeenschappelijke gebieden over de instructie Type gebied, pagina 121 in Parameters
gebied.

Bericht!
Sirene door het inbraakalarm stoppen wanneer de gebruiker badge/kaart toont
Sirenes van het inbraakalarm worden Uitgeschakeld wanneer een gebruiker een badge of
kaart toont, of PIN-code invoert die is geconfigureerd voor Deur roteren.
Sirenes van het inbraakalarm worden in het lokale gebied Uitgeschakeld wanneer een
gebruiker Uitschakelt met een badge, kaart of PIN-code indien deze is geconfigureerd voor
Deur roteren of een badge of kaart toont of PIN-code die is geconfigureerd voor Deur roteren
invoert tijdens een alarm. De gebruiker moet een PIN-code gebruiken om een
brandalarmsirene te stoppen. Annuleringsrapporten worden verzonden nadat de sirene is
gestopt met een geldige PIN-code of badge/kaart.
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Bericht!
Bevoegdheidsniveau 15 gereserveerd
Bevoegdheidsniveau 15 is gereserveerd voor de service-PIN-code (gebruiker 0). U kunt geen
instellingen wijzigen in de kolom Bevoegdheidsniveau 15.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Uitschakelniveau

10.4.44 Functieniveau
Standaard:
– Uitgeschakeld (U) - Bevoegdheidsniveau 1
– Geen functie niveau (-) - Bevoegdheidsniveaus 2-15
Selecties:
– Alle aan (A) - Activeer de aangepaste functie toegewezen aan de deur in dit gebied als het

gebied Alle Aan of Gedeeltelijk Aan is.
– Uitgeschakeld (U) - Activeer de aangepaste functie die is toegewezen aan de deur in dit

gebied wanneer het gebied is Uitgeschakeld.
– Alle Aan en Uitgeschakeld (C) - Activeer de aangepaste functie die is toegewezen aan de

deur in dit gebied ongeacht de inschakelstatus van het gebied.
– Geen functieniveau (-) - Gebruikers kunnen een aangepaste functie in dit gebied niet

activeren.
Gebruikers moeten beschikken over een PIN-code die is toegewezen om een aangepaste
functie te starten met een toegangskaart of -badge.
Gebruikers hebben geen bevoegdheid Beveiligingsniveau of Uitschakelniveau nodig om een
aangepaste functie te starten met een toegangskaart of de -badge.
Wanneer gebruikers met bevoegdheid voor Uitschakelniveau en functieniveau een kaart of
badge tonen, wordt eerst het Uitschakelniveau toegepast en daarna het functieniveau (het
gebied schakelt Uit en vervolgens start de aangepaste functie).

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Functieniveau

10.4.45 Inschakelen via afstandsbediening
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1-6
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 7-15

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers gebieden Inschakelen die deel uitmaken van de
bevoegdheid van de gebruiker met behulp van een draadloze RADION-handzender.
De werking van Uitschakeling onder dwang bij Inschakelen is niet van toepassing bij gebruik
van draadloze RADION-handzenders.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Met handzender Inschakelen

10.4.46 Met handzender Uitschakelen
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1-6
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– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 7-15

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers gebieden Uitschakelen die deel uitmaken van de
bevoegdheid van de gebruiker met behulp van een draadloze RADION-handzender.
De werking van Uitschakeling onder dwang bij Uitschakelen is niet van toepassing bij gebruik
van draadloze RADION-handzenders.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Handzender Uitschakelen

10.4.47 Firmware bijwerken
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1-6
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 7-15

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Wanneer lokale bevoegdheid is vereist, kan alleen een beveiligingsmedewerker met de
bevoegdheid Firmware bijwerken de update autoriseren.

Locatie RPS-menu
Gebruikersconfiguratie > Bevoegdheidsniveaus > Firmware-update

10.4.48 Stille functie
Standaard:
– Ingeschakeld (I) - Bevoegdheidsniveaus 1 en 15
– Leeg (-) - Bevoegdheidsniveaus 2-14

Selectie:
– Leeg (-) - deze functie is niet ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan dit

bevoegdheidsniveau.
– Ingeschakeld (E) - deze functie is ingeschakeld voor gebruikers die zijn toegewezen aan

dit bevoegdheidsniveau.
Met deze parameter kunnen gebruikers probleemtonen op de bedieningspanelen stoppen.
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11 Zones
11.1 Zonetoewijzingen

11.1.1 Bron
Standaard:
– On-board - Zones 1-8
– Niet-toegewezen - alle andere zones
Selecties:
– Niet-toegewezen - zone wordt niet gebruikt
– Acht ingangen - Zone is geïnstalleerd op B208 Octo-module met acht ingangen.
– Draadloos - zone is geïnstalleerd op een RF-ontvanger met SDI2-bus.
– On-board - zone is geïnstalleerd op de inbraakcentrale (zones 1-8).
– Uitgang - zone is verbonden in logica voor de uitgang met hetzelfde nummer. Geen fysiek

apparaat is gekoppeld aan deze zone.
– Bedieningspaneel - zone is geïnstalleerd op een bedieningspaneel met SDI2-bus.
– IP-camera - zone is geïnstalleerd op een IP-camera.
Gebruik deze parameter om zone toe te wijzen aan fysieke apparaten. Wanneer er een keuze
grijs is, kunt u de zone niet toewijzen aan dat apparaat.
Zonebron voor zones 1-8 is vast ingesteld als On-board en kan niet worden gewijzigd.

Locatie RPS-menu
Zones > Toegewezen zones > Bron

11.1.2 Tekst (eerste taal)
Standaard:  Zone #
Selecties:
– Maximaal 32 tekens - spaties voor, na en binnen een tekstreeks worden geïnterpreteerd

als tekst en worden opgenomen in de limiet van 32 tekens.
Voer een beschrijving van de zone in, bestaande uit maximaal 32 tekens (letters, cijfers en
symbolen). De zonetekst wordt weergegeven op bedieningspanelen en wordt opgenomen in
zonerapporten die worden verzonden naar de meldkamer (alleen rapportageformaat
Modem4).
Op bedieningspanelen worden de eerste 20 tekens weergegeven. Als de tekst langer is dan 20
tekens, scrolt de volledige tekst één keer over het scherm. Druk op [ESC] om de tekst
opnieuw te scrollen.

Het zonenummer erin opnemen kan handig zijn
Het zonenummer opnemen in de zonetekst is handig voor gebruikers bij het bekijken van
gebeurtenissen, activeren van functies en opdrachten en bij het oplossen van problemen.

Locatie RPS-menu
Zone > Toegewezen zones > Tekst

11.1.3 Tekst (tweede taal)
Standaard: Leeg
Selecties:
– Maximaal 32 tekens - spaties voor, na en binnen een tekstreeks worden geïnterpreteerd

als tekst en worden opgenomen in de limiet van 32 tekens.
Voer een beschrijving van de zone in, bestaande uit maximaal 32 tekens (letters, cijfers en
symbolen). De zonetekst wordt weergegeven op bedieningspanelen en wordt opgenomen in
zonerapporten die worden verzonden naar de meldkamer (alleen rapportageformaat
Modem4).
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Op bedieningspanelen worden de eerste 20 tekens weergegeven. Als er meer dan 20 tekens
zijn gebruikt, scrolt de volledige tekst één keer over het scherm. Druk op [ESC] om de tekst
opnieuw te scrollen.

Het zonenummer erin opnemen kan handig zijn
Het zonenummer opnemen in de zonetekst is handig voor gebruikers bij het bekijken van
gebeurtenissen, activeren van functies en opdrachten en bij het oplossen van problemen.

Locatie RPS-menu
Zones > Toegewezen zones > Tekst 2e taal

11.1.4 Profiel (Index)
Standaard:
– Rookmelder (4) - zone 1
– Gedeeltelijk Aan: Vertraging (8) - zone 2, zone 3
– Volger binnenshuis (13) - zone 4, zone 5
– Gedeeltelijk Aan: Direct (7) - zone 6, zone 7
– 24-uurs Direct op open of kortgesloten/sorteren (1) - zone 8
– Uitgeschakeld (0) - alle andere zones
Selecties:
– 0-20
Gebruik deze parameter om een zoneprofiel voor elke zone te selecteren. Het zoneprofiel
bepaalt hoe de inbraakcentrale reageert op wijzigingen van zonestatus (verstoord, normaal,
probleem, ontbreekt, Ingeschakeld, Uitgeschakeld).
Als de parameter Zonebron is ingesteld op uitgeschakeld en de zone is toegewezen aan een
profiel, meldt de inbraakcentrale een ZONE ONTBREEKT-gebeurtenis.
Als de parameter Zonebron niet is ingesteld op 0 en het zoneprofiel is ingesteld op
uitgeschakeld, meldt de inbraakcentrale een EXTRA ZONE-gebeurtenis.

Locatie RPS-menu
Zones > Toegewezen zones > Index

11.1.5 Beschrijving van profiel (Index)
In dit veld wordt de inhoud van de parameter Tekst voor het zoneprofiel getoond. Dit dient
alleen ter referentie en kan hier niet worden bewerkt.

Locatie RPS-menu
Zones > Toegewezen zones > Beschrijving

11.1.6 Gebied
Standaard: 1
Selecties:
– 1-4 - B5512
– 1-2 - B4512
– 1 - B3512
Om een zone toe te wijzen aan een gebied, voert u het gebiednummer in.

Locatie RPS-menu
Zones > Toegewezen zones > Gebied

11.1.7 Debounce
Standaard: 500 ms
Selecties:
– 250 ms
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– 500 ms
– 750 ms
– 1,00 sec
– 1,25 sec
– 1,50 sec
– 1,75 sec
– 2,00 sec
… tot …
– 6,00 sec
Met de parameter Debounce wordt bepaald hoe lang de inbraakcentrale een zone scant
voordat deze een storing veroorzaakt.
Bosch raadt een invoer aan van 500 ms of hoger. Stel Debounce in op minstens 750 ms voor
zones van het type Volger binnenshuis.
Wanneer de zone Bron, pagina 200 is ingesteld op draadloos, IP-camera of Uitgang, wordt de
parameter Debounce automatisch ingesteld op een streepje (-) om aan te geven dat de
parameter niet van toepassing is.
Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor het apparaat dat is aangesloten op de zone als
u niet zeker weet hoe u deze parameter moet instellen.

Locatie RPS-menu
Zones > Toegewezen zones > Debounce

11.1.8 Uitgang
Standaard: 0
Selecties:
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 48 - B5512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 28 - B4512
– 0 (uitgeschakeld), 1 t/m 3 - B3512
Gebruik deze parameter om een uitgang te activeren wanneer voor de zone het alarm
overgaat. De uitgang kan niet worden geactiveerd voor Probleem- of Bewakings-
gebeurtenissen.
De uitgang wordt gereset met de herstelalarmgebeurtenis.

Bericht!
Verouderde BFSK-relais- of relais-functionaliteit
De zonetoewijzingsparameters voor veel oudere inbraakcentrales van Bosch zijn voor elke
zone voorzien van een BFSK-relais of -relaisparameter.
U kunt BFSK-relaisfunctionaliteit emuleren door deze parameter Uitgang in te stellen op
hetzelfde uitgangsnummer voor meerdere zones.

Locatie RPS-menu
Zones > Toegewezen zones > Uitgang

11.1.9 RADION RFID (B810)
Standaard: - leeg
Selecties: 0, 11 - 167772156
Het RFID-nummer (radiofrequentie-identificatie) is een uniek nummer dat in de fabriek is
toegewezen aan draadloze apparaten.
Als de parameter Zonebron is ingesteld op Draadloos, wordt de parameter RFID op 0
ingesteld. De RFID kan 'automatisch leren' worden via een RF-ontvanger met SDI2-bus of het
kan hier worden ingevoerd.
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De RFID kan worden bewerkt voor vervanging van de zone of kan worden ingesteld op 0 om
een RF-zone uit te schakelen.

Door programmering opgelegde draadloze limieten
Wanneer u de parameter Type draadloze module, pagina 273 instelt op B810 RADION
Draadloos, wordt de inbraakcentrale beperkt tot 1512 draadloze apparaten: 1000
handzenders, 504 zones (parameter Zonebron ingesteld op Draadloos) en 8 repeaters.

Locatie RPS-menu
Zones > Toegewezen zones > RADION RFID (B810)

11.1.10 RADION-apparaattype
Standaard:  leeg
Selecties:
– Glasbreuk
– Rook
– Trilling
– Deur-/raamcontact
– Deur/raam-inbouwcontact
– Dubbele bewegingsmelder
– PIR-bewegingsmelder
– Bew.melder plafondm.
– Universele zender
– Kassa-alarm
– Bewegingsmelder gordijn
– CO-melder
– Paniekalarm één knop
– Paniekalarm twee knoppen
– Paniekalarm vaste opstelling
– Hitte
Elk RADION-apparaattype omvat vier ingangsfuncties. Zie de volgende tabel.

Apparaattype Ingangsfunctie 1 Ingangsfunctie 2 Ingangsfunctie 3 Ingangsfunctie 4

Glasbreuk Glasbreukalarm Niet gebruikt Niet gebruikt Niet gebruikt

Rook Rookalarm Niet gebruikt Niet gebruikt Niet gebruikt

Trilling Reed-alarm Lusingang Trillingsalarm Niet gebruikt

Deur-/
raamcontact

Reed-alarm Niet gebruikt Niet gebruikt Niet gebruikt

Deur/raam-
inbouwcontact

Reed-alarm Niet gebruikt Niet gebruikt Niet gebruikt

Dubbele
bewegingsmelde

r

Bewegingsalarm Niet gebruikt Niet gebruikt Niet gebruikt

PIR-
bewegingsmelde

r

PIR-alarm Niet gebruikt Niet gebruikt Niet gebruikt
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Apparaattype Ingangsfunctie 1 Ingangsfunctie 2 Ingangsfunctie 3 Ingangsfunctie 4

Bewegingsmelde
r voor

plafondmontage

Bewegingsalarm Niet gebruikt Niet gebruikt Niet gebruikt

Universele
zender

Reed-alarm Lusingang Niet gebruikt Niet gebruikt

Kassa-alarm Kassa-alarm Niet gebruikt Niet gebruikt Niet gebruikt

Bewegingsmelde
r gordijn

PIR-alarm Niet gebruikt Niet gebruikt Niet gebruikt

CO-melder CO-alarm Niet gebruikt Niet gebruikt Niet gebruikt

Paniekalarm één
knop

Niet gebruikt Niet gebruikt Niet gebruikt Niet gebruikt

Paniekalarm
twee knoppen

Niet gebruikt Niet gebruikt Niet gebruikt Niet gebruikt

Paniekalarm
vaste opstelling

Niet gebruikt Niet gebruikt Niet gebruikt Niet gebruikt

Hitte Hitte-alarm Niet gebruikt Niet gebruikt Niet gebruikt

Wanneer u het apparaattype selecteert, kunt u ingangsfuncties in- of uitschakelen door in het
bijbehorende selectievakje in het dialoogvenster te klikken.
De programmering herstelt ingangsfuncties naar hun standaardwaarde wanneer het type van
het draadloze apparaat wordt gewijzigd.

Locatie RPS-menu
Zones > Toegewezen zones > RADION-apparaattype

11.1.11 Inovonics RFID (B820)
Standaard: N.V.T.
Selecties: 0 - 167772156
Het RFID-nummer (radiofrequentie-identificatie) is een uniek nummer dat in de fabriek is
toegewezen aan draadloze apparaten.
Als de parameter Zonebron is ingesteld op Draadloos, wordt de parameter RFID op 0
ingesteld. De RFID kan 'automatisch leren' worden via een RF-ontvanger met SDI2-bus of het
kan hier worden ingevoerd.
De RFID kan worden bewerkt voor vervanging van de zone of kan worden ingesteld op 0 om
een RF-zone uit te schakelen.

Door programmering opgelegde draadloze limieten
Als u de parameter Type draadloze module, pagina 273 instelt op B820 Inovonics draadloos,
wordt de inbraakcentrale beperkt tot 350 draadloze apparaten, uitgezonderd repeaters. De
som van het aantal zones (parameter Zonebron ingesteld op Draadloos) plus het aantal
handzenders mag niet groter zijn dan 350.

Locatie RPS-menu
Zones > Toegewezen zones > RFID (B820 Inovonics draadloos)
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11.2 Parameters voor doorloopzones

11.2.1 Timer voor doorloopzones
Standaard: 20
Selecties: 5 - 255 (seconden)
Met deze parameter wordt de tijd ingesteld die de inbraakcentrale wacht nadat een storing op
een doorloopzone voor een tweede zone in de dezelfde doorloopzonegroep op storing gaat
voordat een doorloopzone alarmgebeurtenis wordt gemaakt. Als een tweede zone niet op
storing gaat binnen de doorloopzonetijd, wordt geen alarmgebeurtenis gegenereerd.
Gebruik de doorloopzonefunctie alleen op niet-brandalarmzones.

Locatie RPS-menu
Zones > Parameters voor doorloopzones > Timer voor doorloopzones

11.3 Zoneprofielen
Zoneprofielen (zone indexen) bepalen hoe de inbraakcentrale reageert op wijzigingen op
zones. Gebruik de parameters in dit hoofdstuk om zoneprofielen samen te stellen.
Zoneprofielen toewijzen aan zones in Zonetoewijzingen.

11.3.1 Tekst zoneprofiel (eerste taal)
Standaard
– Zoneprofiel 1 - 24-uurs Direct open/kortsluiting (24-uurs, direct op open of kortgesloten)
– Zoneprofiel 2 - 24-uurs Onz./Stil op kortsl. (24-uurs, onzichtbaar en stil op kortsluiting)
– Zoneprofiel 3 - Meldstation
– Zoneprofiel 4 - Rookmelder
– Zoneprofiel 5 - Rook met verificatie (rookmelder met verificatie)
– Zoneprofiel 6 - Sir. Bew. - D192G (bewakingsmodule sirene voor D192G)
– Zoneprofiel 7 - Gedeeltelijk Aan: Onmiddellijk
– Zoneprofiel 8 - Gedeeltelijk Aan: Vertraging
– Zoneprofiel 9 - Ged.:Dir., Lok Uit, Zm (Gedeeltelijk, direct, lokaal terwijl Uitgeschakeld,

zoemer)
– Zoneprofiel 10 - Binnenruimte: Direct
– Zoneprofiel 11 - Binnenruimte: Vertraging
– Zoneprofiel 12 - Binn:Dir, Lok Uitsch (Binnenruimte: direct, lokaal terwijl Uitgeschakeld)
– Zoneprofiel 13 - Binnenruimte: Volger
– Zoneprofiel 14 - Aan/uit sleutelschakelaar
– Zoneprofiel 15 - Impuls sleutelschakelaar
– Zoneprofiel 16 - Punt openen/sluiten bij storing
– Zoneprofiel 17 - Gas
– Zoneprofiel 18 - Gasbewaking
– Zoneprofiel 19 - Aux AC-bewaking
– Zoneprofiel 20 - Gedeeltelijk Aan: Controle uit
Selecties:: Maximaal 24 alfanumerieke tekens
Voer tot maximaal 24 tekens tekst toe om het zoneprofiel te omschrijven.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Tekst zoneprofiel

11.3.2 Tekst zoneprofiel (tweede taal)
Standaard: leeg
Selecties: Maximaal 24 alfanumerieke tekens
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Voer tot maximaal 24 tekens tekst toe om het zoneprofiel (zone index) te omschrijven.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Tekst zoneprofiel (tweede taal)

11.3.3 Respons-/circuitstijl van zonetype

Wanneer de parameters Zonetype, Zonerespons en Circuitstijl in een enkel venster worden
weergegeven, kan de wisselwerking tussen de drie parameters worden gezien.

De parameters Zonerespons en Zonetype bepalen samen hoe de inbraakcentrale reageert op
veranderingen in zonemelderlussen (onderbroken, kortgesloten, normaal) voor bedrade zones,
of veranderingen van zonestatus voor draadloze zoneapparaten (storing, normaal, probleem).
Voor hulp bij de afzonderlijke parameters drukt u op de afzonderlijke helpknoppen in het
venster.

11.3.4 Zonetype
Standaard:
– 24-uurs - Zoneprofielen 1-2, 6
– Gedeeltelijk Aan - Zoneprofielen 7-9, 20
– Binnenruimte - Zoneprofiel 10-12
– Volger binnenshuis - Zoneprofiel 13
– Aan/uit sleutelschakelaar - Zoneprofiel 14
– Impuls sleutelschakelaar - Zoneprofiel 15
– Open/gesloten zone - Zoneprofiel 16
– Brandalarm zone - Zoneprofiel 3-5
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– AUX AC-bewaking - Zoneprofiel 19
– Gaszone - Zoneprofiel 17, 18

Selectie:
– 24 uurs
24-uurs zones zijn continu Ingeschakeld. Deze kunnen worden gebruikt voor paniekalarmen,
politiealarmen en medische alarmen.
Als u een 24-uurszone overbrugbaar maakt (u stelt dan de parameter Overbrugbaar, pagina 229
in op Ja), stelt u de parameter Zoemen bij storing, pagina 226 in op 1, 2, of 3 en de parameter
Overbrugging direct rapporteren, pagina 230 op Ja (als een gebied nooit Ingeschakeld is,
worden uitgestelde overbruggingsrapporten nooit verzonden).

Bericht!
UL-vereisten voor overvalapparaten
Gebruik het 24-uurs zonetype voor overvalapparaten in UL-installaties. De zonetekst moet het
woord "overval" bevatten.

Bericht!
Branddeur, dakluik en vergelijkbare voorzieningen
Overweeg het zonetype Gedeeltelijk Aan te gebruiken voor branddeuren, dakluiken en
vergelijkbare voorzieningen waarvoor 24-uursbewaking nodig is. Bij 24-uurszones wordt geen
storings- of overbruggingsstatus bij Inschakeling van een gebied getoond, maar bij zones van
Gedeeltelijk aan wel.
Stel de parameter Zonerespons, pagina 212 in op 9, A, B, C, D of E. 
Overweeg de parameter Zoemer bij storing en de parameters Lokaal indien Uitgeschakeld,
pagina 228 te activeren.

– Gedeeltelijk Aan
Gedeeltelijk Aan-zones worden gewoonlijk toegewezen aan apparaten in de omtrek van het
pand (deuren en ramen).
Wanneer een gebruiker alles in een gebied Inschakelt (Alles Aan), worden zones van het type
Gedeeltelijk Aan en Volger binnenshuis allemaal Ingeschakeld.
Wanneer een gebruiker een gebied gedeeltelijk Inschakelt (Gedeeltelijk aan), worden alleen
zones van Gedeeltelijk Aan Ingeschakeld. Zones van het type Binnenruimte en Volger
binnenshuis zijn niet Ingeschakeld. Als u een Gedeeltelijk Aan-gebied Inschakelt in een
standaardsysteem, wordt alleen de omtrekbeveiliging Ingeschakeld. Hierdoor kunnen
gebruikers in het pand blijven zonder dat er alarmgebeurtenissen worden gemaakt vanuit
zones in de binnenruimte.
Met de parameter Zones > Zoneprofiel > Zonerespons wordt bepaald of Gedeeltelijk Aan-zones
een inloopvertragingstijd omvatten of onmiddellijk bij storing een alarmgebeurtenis
veroorzaken.
Met inloopvertragingstijd kunnen gebruikers een bedieningspaneel bereiken en Uitschakelen
zonder een alarmgebeurtenis te maken. Als een gebruiker bijvoorbeeld de voordeur opent (en
daarmee een Gedeeltelijk Aan-zones op storing zet), begint de inloopvertragingstijd. De
gebruiker gaat naar een bedieningspaneel en schakelt het Uit (zet het gebied op Uit) voordat
de uitlooptijd is verstreken en voorkomt daarmee een alarmgebeurtenis.
Wanneer voor het gebied inloopvertraging is ingesteld en een tweede Gedeeltelijk Aan-zone
wordt geactiveerd, vergelijkt de inbraakcentrale de resterende inloopvertragingstijd met de
inloopvertragingstijd die is geprogrammeerd voor de tweede Gedeeltelijk Aan-zone. Als de
inloopvertragingstijd van de tweede zone korter is dan de resterende tijd, wordt de
inloopvertragingstijd verkort.
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Bericht!
Gedeeltelijk Aan-zones met directe zonerespons veroorzaken direct alarmgebeurtenissen
Bij omtrekzones die zijn geprogrammeerd voor een directe Zonerespons, pagina 212 wordt
geen inloopvertragingstijd gestart als een dergelijke zone op storing wordt gezet. Deze
genereren onmiddellijk een alarmgebeurtenis, zelfs bij inloop- of uitlooptijd.

– Binnenruimte
Binnenruimte zones worden vooral gebruikt voor het bewaken van detectieapparaten in de
binnenruimte zoals binnendeuren en bewegingsmelders.
Binnenruimte zones zijn alleen Ingeschakeld als het gebied is ingesteld op Alle Aan. Deze zijn
niet Ingeschakeld wanneer het gebied Gedeeltelijk Aan is.
Met de parameter Zones > Zoneprofiel > Zonerespons worden Binnenruimte zones ingesteld
op directe of vertraagde alarmrespons. Binnenruimte zones worden gewoonlijk ingesteld op
een directe alarmrespons.

Bericht!
Binnenruimte zones met directe zonerespons veroorzaken directe alarmgebeurtenissen
Binnenruimtep zones die zijn geprogrammeerd voor een directe Zonerespons, pagina 212 gaan
op storing. Deze genereren onmiddellijk alarmgebeurtenissen, zelfs bij inloop- of uitlooptijd.

Als een binnenruimte zone dat is ingesteld op vertraagde alarmrespons wordt verstoord terwijl
het gebied is ingesteld op Alle Aan, gaat de inloopvertragingstijd in. Hiermee wordt geen
alarmgebeurtenis gemaakt, tenzij de inloopvertragingstijd is verstreken voordat het gebied is
Uitgeschakeld.
Als een binnenruimtepunt dat is geprogrammeerd voor vertraagde zonerespons op storing
gaat wanneer de inloopvertragingstijd al is begonnen, vergelijkt de inbraakcentrale de
resterende inloopvertragingstijd met de inloopvertragingstijd die is geprogrammeerd voor het
binnenruimte zone. Als de inloopvertragingstijd van de binnenruimtezone minder is dan de
resterende tijd, verkort de inbraakcentrale de inloopvertragingstijd.

Bericht!
Gebruik het zonetype Volger binnenshuis, pagina 237 voor een direct alarm als voor het
gebied geen inloopvertraging is ingesteld.
Voor sommige installaties kunt u desgewenst een binnenruimte zone instellen dat volgt, maar
niet de inloopvertraging start.

– Volger binnenshuis
Zones van het type Volger binnenshuis worden vooral gebruikt voor het bewaken van
detectieapparaten in de binnenruimte zoals binnendeuren en bewegingsmelders.
Zones van het type Volger binnenshuis zijn alleen Ingeschakeld als het gebied is ingesteld op
Alle Aan. Ze zijn niet Ingeschakeld wanneer het gebied Gedeeltelijk Aan is.
Als er een zone van het type Volger binnenshuis op storing wordt gezet en het gebied is
geconfigureerd voor Alles Aan, wordt er een directe alarmgebeurtenis gecreëerd. Als de
inloopvertragingstijd is gestart door een andere zone voordat de Volger binnenshuis-zone is
geactiveerd, vertraagt de Volger binnenshuis-zone de alarmgebeurtenis tot de uitlooptijd is
verstreken. Als het gebied wordt Uitgeschakeld voordat de inloopvertragingstijd is afgelopen,
is er geen alarmgebeurtenis.
Tijdens de uitlooptijd wordt er geen alarmgebeurtenis gegenereerd wanneer bij een zone van
het type Volger binnenshuis een storing optreedt.
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Bij zones van het type Volger binnenshuis wordt geen inloopvertraging gestart, zelfs niet als
deze zijn geconfigureerd voor een vertraagde alarmrespons (parameter Zonerespons, pagina
212 ingesteld op 4, 5, 6, 7 of 8).

Bericht!
Gebruik het zonetype Binnenruimte en vertraagde alarmrespons voor binnenruimte zones
die inloopvertraging initiëren.
Voor sommige installaties wilt u misschien een binnenruimte zone gebruiken dat
inloopvertraging kan starten. Als een binnenruimte zone dat is geconfigureerd voor een
vertraagde alarmrespons wordt geactiveerd (zie Zonerespons, pagina 212) en het gebied is
ingesteld op Alles Aan, wordt de inloopvertraging gestart. De alarmrespons wordt vertraagd
totdat de uitlooptijd is afgelopen. Als het gebied wordt Uitgeschakeld voordat de inlooptijd is
verstreken, wordt er geen alarmrespons gecreëerd.

– Aan/uit sleutelschakelaar
Aan/uit sleutelschakelaar-punten worden gebruikt voor Inschakelen (Alle Aan) en Uitschakelen
van gebieden.
Voor Aan/uit sleutelschakelaar-zones, wanneer de parameter Zones > Zoneprofiel >
Zonerespons is ingesteld op 1:
– Als de zonestatus normaal is, wordt het gebied Uitgeschakeld (Uit).
– Wanneer de zonestatus verandert van normaal in open, wordt het gebied op Alle Aan

gezet.
– Wanneer de zonestatus van open naar normaal gaat, wordt het gebied Uitgeschakeld.
– Als de zonestatus verandert in kortgesloten wanneer het gebied is Ingeschakeld (Alle Aan

of Gedeeltelijk Aan), maakt de inbraakcentrale een zonealarm gebeurtenis. Als de
zonestatus verandert in kortgesloten wanneer het gebied is Uitgeschakeld (Uit), maakt de
inbraakcentrale een zoneprobleem gebeurtenis. Wanneer de zonestatus verandert van
kortgesloten naar normaal of open, is het probleem hersteld.

Voor Aan/uit sleutelschakelaar-zones wanneer de parameter Zone > Zoneprofiel > Zonerespons
is ingesteld op 2:
– Als de zonestatus open is, wordt het gebied Uitgeschakeld (Uit).
– Wanneer de zonestatus verandert van open in normaal, wordt het gebied op Alle Aan

gezet.
– Wanneer de zonestatus van normaal naar open gaat, wordt het gebied Uitgeschakeld.
– Als de zonestatus verandert in kortgesloten wanneer het gebied is Ingeschakeld (Alle Aan

of Gedeeltelijk Aan) maakt de inbraakcentrale een zonealarmgebeurtenis. Als de
zonestatus verandert in kortgesloten wanneer het gebied is Uitgeschakeld (Uit), maakt de
inbraakcentrale een zoneprobleem gebeurtenis. Wanneer de zonestatus verandert van
kortgesloten naar normaal of open, is het probleem hersteld.

Probleem- en herstelrapporten worden niet verzonden als de parameter Lokaal indien
Uitgeschakeld, pagina 228 is ingesteld op Ja.
Alarm en herstel rapporten zijn niet verzonden als de parameter Lokaal indien Ingeschakeld,
pagina 228 is ingesteld op Ja.

Bericht!
Zonerespons 2 is vereist voor Inovonics FA113 draadloze apparaten.

– Impuls sleutelschakelaar
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Impuls sleutelschakelaar-zones worden gebruikt voor Inschakelen (Alle Aan) en Uitschakelen
van gebieden.
Voor impuls-sleutelschakelaarzones stelt u de parameter Zones > Zoneprofiel > Zonerespons in
op 1.
Door wijzigen van de zonestatus van een impuls-sleutelschakelaarzone van normaal in
kortgesloten en weer in normaal wordt de Ingeschakelde status van het gebied gewijzigd.
Als de zonestatus verandert in open wanneer het gebied is Ingeschakeld (Alle Aan of
Gedeeltelijk Aan), maakt de inbraakcentrale een zonealarm gebeurtenis. Als de zonestatus
verandert in open wanneer het gebied is Uitgeschakeld (Uit), maakt de inbraakcentrale een
zoneprobleem gebeurtenis. Wanneer de zonestatus verandert van open naar normaal, is het
probleem hersteld
Probleem- en herstelrapporten worden niet verzonden als Lokaal indien Uitgeschakeld, pagina
228 is ingesteld op Ja.
Probleem- en herstelrapporten worden niet verzonden als Lokaal indien Ingeschakeld, pagina
228 is ingesteld op Ja.
– Open/gesloten zone
Open/gesloten zones schakelen In en Uit onafhankelijk van het gebied waaraan ze zijn
toegewezen.
Voor open/gesloten zones stelt u de parameter Zones > Zoneprofiel > Zonerespons in op 1.
Wanneer de zonestatus verandert van kortgesloten in normaal, wordt het gebied
Ingeschakeld. De inbraakcentrale verzendt een rapport ZONESLUITING.
Wanneer de zonestatus verandert van normaal in kortgesloten, wordt het gebied
Uitgeschakeld. De inbraakcentrale verzendt een rapport ZONEOPENING.
Wanneer de zonestatus verandert van normaal in open, maakt de inbraakcentrale een
zoenalarm gebeurtenis.
Wanneer de zonestatus verandert van kortgesloten in open, maakt de inbraakcentrale een
zoneprobleem gebeurtenis.

Rapporten over ZONESLUITING worden niet verzonden als de parameter Lokaal indien
Ingeschakeld, pagina 228 is ingesteld op Ja.
De rapporten ALARM en HERSTEL voor de zone worden niet verzonden als de parameter
Lokaal indien Uitgeschakeld, pagina 228 is ingesteld op Ja.
Het rapport over ZONESLUITING wordt niet verzonden als de parameter Lokaal indien
Ingeschakeld, pagina 228 is ingesteld op Ja.
Lokale sirenes worden gestopt via het bedieningspaneel.
– Brandzone
Gebruik brandzones om branddetectieapparaten te bewaken.
Een brandalarm is een gebeurtenis met de hoogste prioriteit in de inbraakcentrale.
– Aux AC-bewaking
Gebruik Aux AC-bewakingszones om de AC-voedingsbron te bewaken met extra
voedingsmodules.
Wanneer de zonestatus niet-normaal is, wacht de inbraakcentrale de tijd die geprogrammeerd
is in de parameter Stroomstoringstijd voordat een zoneprobleemgebeurtenis wordt gemaakt.
Aux AC-bewakingszones gebruiken de parameter Zonerespons, pagina 212 niet. Er zijn geen
alarmgebeurtenissen voor Aux AC-bewakingszones.
Als de Aux AC-bewakingszones worden overbrugd, verschijnt 24-UURS ZONE OVERBRUGD op
de bedieningspanelen.
– Gaszone
Gebruik Gaszones voor het bewaken van gasdetectieapparaten.
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– Aangepaste functie
Gebruik aangepaste functiezones voor het activeren van aangepaste functies.
Gebruik de parameters in het gedeelte Eigen functies, pagina 149 voor het configureren van
aangepaste functies.
Met deze parameter wordt het zonetype voor het zoneprofiel ingesteld.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Zonetype / Respons / Circuitstijl

11.3.5 Overzicht Zonerespons
Toepassingen voor Zonerespons 9, D en E
U kunt Zonerespons 9, D en E combineren met omtrekzonetypen om flexibelere 24-
uursbescherming te creëren. In tegenstelling tot 24-uurszones, wordt een verstoorde
omtrekzone met een zonerespons D en E op het bedieningspaneel weergegeven bij het
Inschakelen. Net als een 24-uurszone kan een zone dat is geprogrammeerd op deze manier
alarmen genereren als het gebied is Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
Zonerespons 9 gecombineerd met de functie Lokaal indien Uitgeschakeld biedt externe
rapportage wanneer het gebied is Ingeschakeld, maar alleen lokale alarmsignalering wanneer
het gebied is Uitgeschakeld.
Zonerespons 9 gecombineerd met de functie Lokaal indien Ingeschakeld biedt externe
rapportage wanneer het gebied is Uitgeschakeld, maar alleen lokale alarmsignalering wanneer
het gebied is Ingeschakeld.
Zonerespons E Gebruik dit voor Asic-bewegingsmelders. Op deze manier kunnen problemen
worden gerapporteerd terwijl de inbraakcentrale op Alle Aan is ingesteld.
Zonerespons F zorgt niet voor geluid op lokale bedieningspanelen maar activeert
Uitgangsresponstype en bedieningspaneelstoringen. Om de niet-normale status op een
bedieningspaneel aan te kondigen, stelt u Weergave als apparaat in op Ja en/of Zoemen bij
storing op 1 of 2. Dit responspunt genereert geen alarmen en activeert geen alarmuitgang.
Zonerespons 8, 9, A, B en C bieden bewakingsrapportage (24 uur).

Eigenschappen brandalarmzone
1. Rapportage: Brandrapporten zijn de eerste gebeurtenissen die de inbraakcentrale

verzendt wanneer een groep gebeurtenissen optreedt.
2. Visuele signalering: Brandalarmproblemen blijven scrollen totdat het probleem is

opgelost. Zodra het is bevestigd, laat een BRANDPROBLEEM-scrol de eindgebruiker
weten dat een brandalarmzone of een groep brandalarmzones nog steeds in alarmstatus
is. Gebiedsbrede uitgangen Samenvatting brand en Samenvatting brandprobleem worden
geactiveerd als een uitgang is toegewezen wanneer een willekeurig brandalarmzone
overschakelt op alarm of een probleem heeft.

3. Hoorbare signalering: een brandalarmzone activeert de brandsirene. De hoeveelheid tijd
en het patroon van de uitgangsactivering is geprogrammeerd per gebied in Brandalarmtijd
en Patroon brandalarm.

4. Bewaking: Een brandalarmzone kan een BRANDBEWAKING-rapport verzenden en de
gebiedsbrede uitgangen Samenvatting brand en Samenvatting brandprobleem activeren
voor 8, 9, A, B, C-ingang.

5. Alarmverificatie: een brandalarmzone kan een alarm vertragen met de tijd die
geprogrammeerd is in Herstarttijd in de parameters Gebied. In combinatie met de
resetfunctie herstelt een brandalarmzone ook het elektrische circuit met de tijd die
Herstarttijd aangeeft.
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6. Sensor resetten: een branddetectieapparaat dat gereset moet worden, kan handmatig
worden gereset met behulp van de sensorreset uitgang voor het gebied waaraan het is
toegewezen.

7. Brandlooptest: Gebruik de functie Brandlooptest om brandalarmzones in het systeem te
testen.

Om een geluidssignaal te bieden voor een Brandbewakingszone dat is hersteld, gebruikt u
Uitgangsresponstype en maakt u verbinding met een grafische signaleringsvoorziening.
U moet een brandsignaleringsapparaat toewijzen aan al uw brandalarmzones als deze zijn
toegewezen aan één gebied in een systeem met meerdere gebieden.

11.3.6 Zonerespons
Standaard:

Zoneprofiel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Standaardwaarde
Zonerespons

0 1 1 1 1 9 0 8 9 0

Zoneprofiel

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Standaardwaarde
Zonerespons

8 9 8 1 1 1 1 9 0 0

Selecties: 0 - 9, A - F
Wanneer de parameters Zonetype, Zonerespons en Circuitstijl in een enkel venster worden
weergegeven, kan de wisselwerking tussen de drie parameters worden gezien.
De parameters Zonerespons en Zonetype bepalen samen hoe de inbraakcentrale reageert op
veranderingen in zonemelderlussen (onderbroken, kortgesloten, normaal) voor bedrade zones,
of veranderingen van zonestatus voor draadloze zoneapparaten (storing, normaal, probleem).
De onderstaande tabellen geven de Zonerespons-selecties weer voor:
– 24-uurs-, Brand-, Gas- en AUX AC-bewaking
– Geregelde zonetypen - Gedeeltelijk Aan, Binnenruimte en Volger binnenshuis
– Aan/uit sleutelschakelaar
– Impuls sleutelschakelaar
– Open/gesloten zone
– Aangepaste functie

Bericht!
Door wijziging van Zonetype wordt Zonerespons automatisch op de standaardwaarde
ingesteld
Automatisch selecteren van een zonetype verandert de zonerespons in de standaardwaarde
voor dat zonetype.

24-uurs-, Brand-, Gas- en AUX AC-zonetypen, Circuitstijl Enkelvoudige EOL, Zone respons selecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Open I T I T I T H T H H
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24-uurs-, Brand-, Gas- en AUX AC-zonetypen, Circuitstijl Enkelvoudige EOL, Zone respons selecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Kortsluitin
g

I I T T I T T H H H

Uitgescha
keld

Openen I T I T I T H T H H

Uitgescha
keld

Kortsluitin
g

I I T T I T T H H H

Toets: I = direct alarm, S = bewakingsalarm, T = probleem, leeg = geen respons

Voorbeeld: Zonetype = 24-uurs en Zonerespons= 8. 24-uurs zone met bewakingsrespons bij
open en probleemrespons bij kortsluiting.

24-uurs-, Brand-, Gas- en AUX AC-zonetypen, Circuitstijl Dubbele EOL, Zone respons selecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Open/Kort T I T I

Ingeschak
eld

Storing I I H H

Uitgescha
keld

Open/Kort T I T I

Uitgescha
keld

Storing I I H H

Toets: I = direct alarm, S = bewakingsalarm, T = probleem, leeg = geen respons

Voorbeeld: Zonetype = 24-uurs en Zonerespons= 2. 24-uurszone met bewakingsrespons bij
storing en probleemrespons voor open of kortgesloten.

24-uurs-, Brand-, Gas- en AUX AC-zonetypen, Circuitstijl Enkelvoudige EOL met sabotage, Zoneresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Openen TA TA TA I T I T

Ingeschak
eld

Kortsluitin
g

I T TA TA TA I T

Uitgescha
keld

Openen TA TA TA I T I T

Uitgescha
keld

Kortsluitin
g

I T TA TA TA I T

Toets: I = direct alarm, T = probleem, TA = sabotage-alarm, leeg = geen respons
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Voorbeeld: Zonetype = 24-uurs en Zonerespons= 4. 24-uurszone met probleemrespons bij
open en sabotage-alarm bij kortsluiting.

24-uurs-, Brand-, Gas- en AUX AC-zonetypen, Circuitstijl Dubbele EOL met sabotage, Zoneresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Open/Kort TA TA TA TA

Ingeschak
eld

Storing I T TA

Uitgescha
keld

Open/Kort TA TA TA TA

Uitgescha
keld

Storing I T TA

Toets: I = direct alarm, T = probleem, TA = sabotage-alarm, leeg = geen respons

Voorbeeld: Zonetype = 24-uurs en Zonerespons= 1. 24-uurszone met probleemrespons bij
storing en sabotage-alarm voor open of kortgesloten.

Bericht!
Firmwarevereisten voor inbraakcentrale voor circuitstijlen Enkele EOL met sabotage en
Dubbele EOL met sabotage.
Zorg ervoor dat de firmware van de inbraakcentrale versie 3.06 of hoger is voor het gebruik
van circuitstijl Enkele EOL met sabotage of Dubbele EOL met sabotage.

Bericht!
Voor circuitstijlen met Dubbele EOL schaft u 1kΩ EOL apart aan
Bestel ICP-1K22AWG-10, pakket van 10 weerstanden.

Bericht!
Voor Dubbele EOL-circuitstijlen zijn de circuitstatussen normaal, storing, kortgesloten,
open
Normaal - de schakelaar NC (normally closed, normaal gesloten) weergegeven in het
circuitdiagram is gesloten.
Storing - de NC-schakelaar die wordt weergegeven in het circuitdiagram, is open.
Kort -de sensorlus is kortgesloten.
Open -het circuit van de sensorlus is open.

Bericht!
Firmwarevereisten inbraakcentrale en Achtvoudige ingangsmodule B208 voor Dubbele EOL
Zorg ervoor dat de firmware van de inbraakcentrale versie 3.06 of hoger is voor het gebruik
van circuitstijl Dubbele EOL.
Als u een B208 Achtvoudige ingangsmodule gebruikt, zorg er dan voor dat de firmware van de
module versie 2.11 of hoger is.
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24-uurs-, Brand-, Gas- en AUX AC-zonetypen, circuitstijl Geen EOL, Zoneresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Storing I T H

Uitgescha
keld

Storing I T H

Toets: I = direct alarm, S = bewakingsalarm, T = probleem, leeg = geen respons

Voorbeeld: Zonetype = 24-uurs en Zonerespons= 2. 24-uurszone met bewakingsrespons bij
storing en probleemrespons voor open of kortgesloten.

Bericht!
Voor de circuitstijl Geen EOL zijn de circuitstatussen normaal en storing
en in het venster Zonediagnose is de circuitstatus open of kortgesloten
In de zoneresponstabellen zijn de circuitstatussen normaal en storing voor de circuitstijl Geen
EOL. Met de parameter Normaal, pagina 235 bepaalt u de normale en verstoorde circuitstatus.
Voor zones circuitstijl Geen EOL toont het puntdiagnosevenster open of kortgesloten in de
kolom circuitstatus.

Geregelde zonetypen, Circuitstijl Enkelvoudige EOL, Zoneresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Openen I I I I D D I I D I I I I I T

Ingeschak
eld

Kortsluitin
g

I I I I I I D D D I I I I I I

Uitgescha
keld

Openen T T T I I T I T

Uitgescha
keld

Kortsluitin
g

T T T I T I I

Toets: I = direct alarm, D = vertraagd alarm, T = probleem, leeg = geen respons

Voorbeeld: Zonetype = Gedeeltelijk aan en Zonerespons = 8. Omtrekzone met vertraagde
alarmrespons wanneer Ingeschakeld (open of kortgesloten) en geen respons wanneer
Uitgeschakeld.

Geregelde zonetypen, Circuitstijl Dubbele EOL, Zoneresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Open/Kort I I I I I I I I

Ingeschak
eld

Storing I D I D I D I D
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Geregelde zonetypen, Circuitstijl Dubbele EOL, Zoneresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Uitgescha
keld

Open/Kort T T I I T T I I

Uitgescha
keld

Storing T T T T

Toets: I = direct alarm, D = vertraagd alarm, T = probleem, leeg = geen respons

Voorbeeld: Zonetype = Gedeeltelijk Aan en Zonerespons = 1. Wanneer het gebied is
Ingeschakeld (Alle Aan, Gedeeltelijk Aan), genereert een storing van het zonecircuit een
vertraagd alarm als respons. Met open of kortsluiting op het zonecircuit wordt een direct
alarm gegenereerd.
Als het gebied is Uitgeschakeld (Uit), leidt Open of Kortsluiting op het zonecircuit tot een
zoneprobleem. Er is geen respons voor een storing van het zonecircuit.

Geregelde zonetypen, Circuitstijl Enkelvoudige EOL met sabotage, Zoneresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Openen TA TA TA TA TA TA I D T T I D

Ingeschak
eld

Kortsluitin
g

I D T T I D TA TA TA TA TA TA

Uitgescha
keld

Openen TA TA TA TA TA TA T I D

Uitgescha
keld

Kortsluitin
g

T I D TA TA TA TA TA TA

Toets: I = direct alarm, D = vertraagd alarm, T = probleem, TA = sabotage-alarm, leeg = geen respons

Voorbeeld: Zonetype = Gedeeltelijk Aan en Zonerespons = 3. Omtrekzone met sabotage-
alarmrespons bij open (I- of Uitgeschakeld). Probleemrespons bij kortgesloten (In- of
Uitgeschakeld)

Geregelde zonetypen, Circuitstijl Dubbele EOL met sabotage, Zoneresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Open/Kort TA TA TA TA TA TA

Ingeschak
eld

Storing I D I D T T

Uitgescha
keld

Open/Kort TA TA TA TA TA TA
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Geregelde zonetypen, Circuitstijl Dubbele EOL met sabotage, Zoneresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Uitgescha
keld

Storing T T I

Toets: I = direct alarm, D = vertraagd alarm, T = probleem, TA = sabotage-alarm, leeg = geen respons

Voorbeeld: Zonetype = Gedeeltelijk Aan en Zonerespons = 1. Omtrekzone met sabotage-
alarmrespons bij kortgesloten of geopend (In- of Uitgeschakeld). Vertraagde alarmrespons
voor storing (In- of Uitgeschakeld).

Bericht!
Firmwarevereisten voor inbraakcentrale voor circuitstijlen Enkele EOL met sabotage en
Dubbele EOL met sabotage.
Zorg ervoor dat de firmware van de inbraakcentrale versie 3.06 of hoger is voor het gebruik
van circuitstijl Enkele EOL met sabotage of Dubbele EOL met sabotage.

Bericht!
Voor Dubbele EOL-circuitstijl schaft u de tweede 1kΩ EOL apart aan
Bestel ICP-1K22AWG-10, pakket van 10 weerstanden.

Bericht!
Voor Dubbele EOL-circuitstijlen zijn de circuitstatussen normaal, storing, kortgesloten,
open
Normaal - de schakelaar NC (normally closed, normaal gesloten) die is weergegeven in het
circuitdiagram, is gesloten.
Storing - de NC-schakelaar die is weergegeven in het circuitdiagram, is open.
Kort -de sensorlus is kortgesloten.
Open -het circuit van de sensorlus is open.

Bericht!
Firmwarevereisten inbraakcentrale en Achtvoudige ingangsmodule B208 voor Dubbele EOL
Controleer of de firmware van de inbraakcentrale versie 3.06 of hoger is voor het gebruik van
circuitstijl Dubbele EOL.
Als u een B208 Achtvoudige ingangsmodule gebruikt, controleer dan dat de firmware van de
module versie 2.11 of hoger is.

Geregelde zonetypen, Circuitstijl Geen EOL, Zoneresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Storing I I D D T

Uitgescha
keld

Storing T T T

Toets: I = direct alarm, D = vertraagd alarm, T = probleem, leeg = geen respons
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Voorbeeld: Zonetype = Gedeeltelijk Aan en Zonerespons = 2. Wanneer het gebied is
Ingeschakeld (Alle Aan, Gedeeltelijk Aan), creëert een storing van het zonecircuit een
vertraagd alarm als respons.
Wanneer het gebied is Uitgeschakeld (Uit), is er geen respons voor een storing van het
zonecircuit.

Bericht!
Voor de circuitstijl Geen EOL zijn de circuitstatussen normaal en storing
en in het venster Zonediagnose is de circuitstatus open of kortgesloten
In de zoneresponstabellen zijn de circuitstatussen normaal en storing voor de circuitstijl Geen
EOL. Met de parameter Normaal, pagina 235 bepaalt u de normale en verstoorde circuitstatus.
Voor zones circuitstijl Geen EOL toont het puntdiagnosevenster open of kortgesloten in de
kolom circuitstatus.

Zonetype Aan/uit sleutelschakelaar, Zoneresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Openen D

Ingeschak
eld

Kortsluitin
g

I I

Uitgescha
keld

Openen A

Uitgescha
keld

Kortsluitin
g

T T

Toets: A = overgang van normaal naar geopend wijzigt Inschakelstatus in ´Ingeschakeld´, D = overgang van
normaal naar geopend wijzigt Inschakelstatus in ´Uitgeschakeld´, I = direct alarm, T = probleem, leeg= geen
respons

Als de zonerespons is ingesteld op 1 en het zonecircuit normaal is, wordt het gebied
Uitgeschakeld (Uit). Als de zonecircuitstatus verandert van normaal in open, wordt het gebied
Ingeschakeld (Alle aan). Als de zonecircuitstatus verandert van open in normaal, wordt het
gebied Uitgeschakeld (Uit).
Als de zonerespons is ingesteld op 2 en het zonecircuit normaal is, wordt het gebied
Ingeschakeld (Alle Aan). Als de zonecircuitstatus verandert van normaal in open, wordt het
gebied Uitgeschakeld (Uit). Als de zonecircuitstatus verandert van open in normaal, wordt het
gebied Ingeschakeld (Alle Aan).
Als het gebied is Uitgeschakeld (Uit), veroorzaakt een kortsluiting op het zonecircuit een
zoneprobleem. Een kortsluiting op het zonecircuit terwijl het gebied is Ingeschakeld
veroorzaakt een direct alarm. Wanneer het zonecircuit teruggaat naar normaal of open, is het
probleem hersteld.
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Zonetype Impuls sleutelschakelaar, Zoneresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Openen I

Ingeschak
eld

Kortsluitin
g

D

Uitgescha
keld

Openen T

Uitgescha
keld

Kortsluitin
g

A

Toets: A = overgang van kortgesloten naar normaal wijzigt Inschakelstatus in ´Ingeschakeld´, D = overgang van
kortgesloten naar normaal wijzigt Inschakelstatus in ´Uitgeschakeld´, I = direct alarm, T = probleem, leeg = geen
respons

De zonerespons is vast ingesteld op 1 voor het zonetype Impuls sleutelschakelaar. Door
wijzigen van de zonecircuitstatus van normaal in kortgesloten en weer in normaal wordt de
Ingeschakelde status van het gebied gewijzigd. Als het gebied is Ingeschakeld (Alle Aan,
Gedeeltelijk Aan) wordt het weer Uitgeschakeld (Uit). Als het gebied is Uitgeschakeld, wordt
het weer Ingeschakeld (Alle Aan).
Als het gebied is Uitgeschakeld (Uit), creëert een open zonecircuit een zoneprobleem. Als het
gebied is Ingeschakeld (Alles Aan, Gedeeltelijk Aan), creëert een open status op het
zonecircuit een direct alarm. Wanneer het zonecircuit van Open in Normaal verandert, is het
probleem hersteld.

Zonetype Open/gesloten, Zoneresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Openen I

Ingeschak
eld

Kortsluitin
g

D

Uitgescha
keld

Openen T

Uitgescha
keld

Kortsluitin
g

D

Legenda: D (Disarmed, Uitgeschakeld) = overgang van Normaal naar Kortsluiting wijzigt zoneinschakelstatus in
Uitgeschakeld (als de zonecircuitstatus Normaal is, is de zoneinschakelstatus Ingeschakeld), I (Instant, direct) =
direct alarm, T (Trouble) = probleem, leeg = geen respons

De zonerespons is vast ingesteld op 1 voor het zonetype Open/gesloten.
Als de zonecircuitstatus verandert in Normaal, wordt de zon Ingeschakeld. De inbraakcentrale
verzendt een zonesluitingsrapport. Als de circuitstatus verandert van Normaal in Open, wordt
een direct zonealarm gecreëerd.
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Als de zonecircuitstatus verandert in Kortsluiting, wordt de zone Uitgeschakeld. De
inbraakcentrale verzendt een zonesluitingsrapport. Als de circuitstatus verandert van
Kortsluiting in Open, wordt een zoneprobleem gecreëerd.

Zonetype Aangepaste functie, Circuitstijl Enkelvoudige EOL, Zoneresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Openen CF CF T CF CF CF T CF

Ingeschak
eld

Kortsluitin
g

CF CF CF T CF CF CF T

Uitgescha
keld

Openen CF CF T CF CF CF T CF

Uitgescha
keld

Kortsluitin
g

CF CF CF T CF CF CF T

Legenda: CF (Custom Function, aangepaste functie) = inbraakcentrale voert aangepaste functie uit bij
verandering in circuitstatus. T (Trouble) = probleem, leeg = geen respons

Wanneer de zonecircuitstatus verandert, reageert de inbraakcentrale door een aangepaste
functie te starten.

Zonetype Aangepaste functie, Circuitstijl Dubbele EOL, Zonresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Open/Kort T T T T T T T T T T

Ingeschak
eld

Storing T CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF T

Uitgescha
keld

Open/Kort T T T T T T T T T T

Uitgescha
keld

Storing CF T CF CF CF CF T CF CF CF CF CF T

Legenda: CF (Custom Function, aangepaste functie) = inbraakcentrale voert aangepaste functie uit bij
verandering in circuitstatus. T (Trouble) = probleem, leeg = geen respons

Wanneer de zonecircuitstatus verandert, reageert de inbraakcentrale door een aangepaste
functie te starten.

Zonetype Aangepaste functie, Circuitstijl Enkelvoudige EOL met sabotage, Zoneresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Openen TA TA TA TA TA CF T CF CF
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Zonetype Aangepaste functie, Circuitstijl Enkelvoudige EOL met sabotage, Zoneresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Kortsluitin
g

CF T CF CF TA TA TA TA TA

Uitgescha
keld

Openen TA TA TA TA TA CF CF T CF

Uitgescha
keld

Kortsluitin
g

CF CF T CF TA TA TA TA TA

Legenda: CF (Custom Function, aangepaste functie) = inbraakcentrale voert aangepaste functie uit bij
verandering in circuitstatus. T (Trouble) = probleem, TA (Tamper Alarm) = sabotagealarm, leeg = geen respons

Wanneer de zonecircuitstatus verandert, reageert de inbraakcentrale door een aangepaste
functie te starten.

Zonetype Aangepaste functie, Circuitstijl Dubbele EOL met sabotage, Zoneresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Open/Kort TA TA TA TA TA

Ingeschak
eld

Storing CF CF T CF

Uitgescha
keld

Open/Kort TA TA TA TA TA

Uitgescha
keld

Storing CF CF CF T

Legenda: CF (Custom Function, aangepaste functie) = inbraakcentrale voert aangepaste functie uit bij
verandering in circuitstatus. T (Trouble) = probleem, TA (Tamper Alarm) = sabotagealarm, leeg = geen respons

Wanneer de zonecircuitstatus verandert, reageert de inbraakcentrale door een aangepaste
functie te starten.

Bericht!
Firmwarevereisten voor inbraakcentrale voor circuitstijlen Enkele EOL met sabotage en
Dubbele EOL met sabotage.
Zorg ervoor dat de firmware van de inbraakcentrale versie 3.06 of hoger is voor het gebruik
van circuitstijl Enkele EOL met sabotage of Dubbele EOL met sabotage.

Bericht!
Voor Dubbele EOL-circuitstijl schaft u de tweede 1kΩ EOL apart aan
Bestel ICP-1K22AWG-10, pakket van 10 weerstanden.
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Bericht!
Voor Dubbele EOL-circuitstijlen zijn de circuitstatussen normaal, storing, kortgesloten,
open
Normaal - de schakelaar NC (normally closed, normaal gesloten) die is weergegeven in het
circuitdiagram, is gesloten.
Storing - de NC-schakelaar die is weergegeven in het circuitdiagram, is open.
Kort -de sensorlus is kortgesloten.
Open -het circuit van de sensorlus is open.

Bericht!
Firmwarevereisten inbraakcentrale en Achtvoudige ingangsmodule B208 voor Dubbele EOL
Controleer of de firmware van de inbraakcentrale versie 3.06 of hoger is voor het gebruik van
circuitstijl Dubbele EOL.
Als u een B208 Achtvoudige ingangsmodule gebruikt, controleer dan dat de firmware van de
module versie 2.11 of hoger is.

Zonetype Aangepaste functie, Circuitstijl Geen EOL, Zoneresponsselecties

Ingeschak
elde

status

Circuitstat
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ingeschak
eld

Storing T CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF T

Uitgescha
keld

Storing CF T CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF T

Legenda: CF (Custom Function, aangepaste functie) = inbraakcentrale voert aangepaste functie uit bij
verandering in circuitstatus. T (Trouble) = probleem, leeg = geen respons

Wanneer de zonecircuitstatus verandert, reageert de inbraakcentrale door een aangepaste
functie te activeren.

Bericht!
Voor de circuitstijl Geen EOL zijn de circuitstatussen normaal en storing
en in het venster Zonediagnose is de circuitstatus open of kortgesloten
In de zoneresponstabellen zijn de circuitstatussen normaal en storing voor de circuitstijl Geen
EOL. Met de parameter Normaal, pagina 235 bepaalt u de normale en verstoorde circuitstatus.
Voor zones circuitstijl Geen EOL toont het zonediagnosevenster open of kortgesloten in de
kolom circuitstatus.

Zonerespons voor B820 SDI2 Inovonics Interfacemodule
Als de parameter Bron van de zone is ingesteld op Draadloos en de parameter Type draadloze
module is ingesteld op B820 Inovonics Wireless, reageren draadloze zones als volgt:
– Verzenden Kortsluiting voor een zonetfout (ongeacht de status Open/Kortsluiting van de

sensorlus)
– Verzenden Open voor een sabotagegebeurtenis (behuizingskap verwijderd)

Zonerespons voor B810 RADION receiver SD
Als de parameter Bron van de zone is ingesteld op Draadloos en de parameter Type draadloze
module is ingesteld op B810 RADION Wireless, reageren draadloze zones als volgt:
– Verzenden Open of Kortsluiting voor een zonefout (de elektrische status van de

sensorlus)
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– Verzenden Kortsluiting voor de reedschakelaar (magneet niet aanwezig)
– Verzenden Sabotage voor een sabotagegebeurtenis (behuizingskap verwijderd)

Locatie RPS-menu
Zones > Zone indexen > Zonetype / Respons / Circuitstijl

Meer informatie
Zonetype, pagina 206
Circuitstijl, pagina 223

Raadpleeg
– Normaal, pagina 235

11.3.7 Circuitstijl
Standaard: Enkelvoudige EOL (1KΩ)
Selecties:
– Enkelvoudige EOL (1KΩ)
– Enkelvoudige EOL (2KΩ)
– Dubbele EOL (1KΩ)
– Geen EOL
– Enkelvoudige EOL (1KΩ) met sabotage
– Enkelvoudige EOL (2KΩ) met sabotage
– Dubbele EOL (1KΩ) met sabotage
Selecteer de circuitstijl en EOL-weerstand voor de zonesensorlus.
Enkelvoudige EOL (1KΩ) is geldig voor alle zonebronnen.
Enkelvoudige EOL (1KΩ) met sabotage is alleen geldig voor de zonebronnen B208 met acht
ingangen, Onboard, Uitgang, Bedieningspaneel, IP-camera en Deur.
Enkelvoudige EOL (2KΩ), Enkelvoudige EOL (2KΩ) met sabotage, Dubbele EOL (1KΩ),
Dubbele EOL (1KΩ) met sabotage en Geen EOL zijn alleen geldig voor de zonebronnen
Onboard en B208 met acht ingangen.

Bericht!
EOL-weerstanden voor ZONEX, draadloze, POPEX zoneapparaten
Stel Circuitstijl in op Enkelvoudige EOL (1KΩ) als de parameter ZONES > Zonetoewijzingen >
Bron is ingesteld op ZONEX, Draadloos of POPEX.
Vervang de EOL-weerstanden die u bij de ZONEX, POPEX of draadloze zoneapparaten hebt
ontvangen niet door 1KΩ EOL-weerstanden, zelfs als Circuitstijl is ingesteld op Enkelvoudige
EOL (1KΩ).

Bericht!
Circuitstijlvereisten voor de firmware van de inbraakcentrale
De parameter Circuitstijl is niet beschikbaar voor firmware v2.xx van de inbraakcentrale.
De selectie Dubbele EOL-weerstand (1KΩ) is voor firmware v3.01 en hoger van de
inbraakcentrale.
De selecties Enkelvoudige EOL (2KΩ) en Geen EOL zijn voor firmware v3.03 en hoger van de
inbraakcentrale.
De selecties Enkelvoudige EOL (1KΩ) met sabotage, Enkelvoudige EOL (2KΩ) met sabotage
en Dubbele EOL (1KΩ) met sabotage zijn voor firmware v3.06 en hoger van de
inbraakcentrale.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Zonetype / Respons / Circuitstijl
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Meer informatie
Zonetype, pagina 206
Zonerespons, pagina 212

11.3.8 Inloopvertraging
Standaard: 30 seconden
Selecties: 5-600 seconden (in stappen van 5 seconden)
Voer het aantal seconden inloopvertraging in. Met inloopvertragingstijd hebben gebruikers de
tijd om het onderdeel Uit te schakelen voordat er een alarmgebeurtenis wordt gemaakt door
de inbraakcentrale.
Als de inloopvertragingstijd is verstreken voordat de gebruiker het onderdeel heeft
Uitgeschakeld, wordt er een alarmgebeurtenis gecreëerd door de inbraakcentrale.
De inloopvertraging begint wanneer een gebruiker zorgt voor een verstoring van een zone
waarvan de parameter Zonetype, pagina 206 is ingesteld op Gedeeltelijk Aan, Binnenruimte of
Volger binnenshuis en de parameter Zonerespons, pagina 212 is ingesteld op 4, 5, 6, 7 of 8.
Als er een verstoring in een ander vertragingszone optreedt wanneer het gebied al in de
inloopvertragingstijd zit, wordt de vertragingstijd aangepast aan die van het vertragingszone
met de minste resterende tijd.

Bericht!
UL-vereisten
Om te voldoen aan UL-normen mag de totale tijd die u invoert bij Inloopvertraging en Alarm
afbreken, pagina 233 niet meer zijn dan 1 minuut.

Bericht!
SIA CP-01-vereisten reductie van onbedoeld alarm
Om te voldoen aan de SIA CP-01-goedkeuring voor de reductie van onbedoelde alarmen, stelt
u deze parameter voor alle zoneprofielen in op 30 tot 240 seconden. Zie SIA CP-01 verificatie
voor meer informatie.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Inloopvertraging

11.3.9 Inlooptoon uit
Standaard: Nee (voor alle zoneprofielen)
Selecties:
– Ja - u hoort geen inlooptoon als door deze zone de inloopvertraging wordt gestart.
– Nee - u hoort een inlooptoon als door deze zone de inloopvertraging wordt gestart.
Stel deze parameter niet in op Ja voor zones die worden gebruikt om gebruikers te vertellen
dat ze het systeem bij binnenkomst in het pand moeten Uitschakelen.
Als u de inlooptoon via het bedieningspaneel wilt onderdrukken, stelt u de parameter
Bedieningspaneel > Toewijzingen bedieningspaneel > Inlooptoon, pagina 140 in op Nee.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Inlooptoon uit

11.3.10 Stille bel
Standaard:
– Zoneprofiel 2 - Ja
– Alle andere zoneprofielen - Nee
Selecties:
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– Ja - Activeer de stille-alarmuitgang als er sprake is van een alarm op deze zone. Activeer
de alarmsirene-uitgang of de bedieningspaneelsirenes niet. Deze parameter heeft geen
gevolgen voor brand- en gaszones.

– Nee - Activeer de stille-alarmuitgang niet als er sprake is van een alarm op deze zone.

Bericht!
De alarmsirene wordt na twee mislukte pogingen op de ontvanger van de meldkamer
geactiveerd.
Als u de parameter Hoorbaar na 2x mislukt, pagina 225 instelt op Ja, wordt de Alarmsirene,
pagina 154 geactiveerd na twee mislukte pogingen om een Stil-alarmrapport te verzenden
naar de ontvanger van de meldkamer.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Stille bel

11.3.11 Sabotagerespons
Standaard: Altijd alarm
Selecties:
– Altijd alarm - zonesabotage-alarmen zijn altijd hoorbaar en zichtbaar (standaard).
– Alarm indien Uitgeschakeld - zonesabotage-alarmen zijn stil en onzichtbaar als het gebied

van de zone is Ingeschakeld (standaard van CHI-centrale).

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Zonesabotage-optie

11.3.12 Hoorbaar tot herstel
Standaard: Nee (voor alle zoneprofielen)

Selectie:
– Ja - Brandalarm- of Gasalarmsirene-uitgangen (en bedieningspaneelsirenes) kunnen niet

worden gestopt totdat de normale status van de zone is hersteld. Als de normale status
van de zone wordt hersteld en het alarm niet wordt gestopt, blijhft de uitgang actief
totdat de tijd voor het brand- of gasalarm is verstreken. Als de zone niet wordt hersteld,
blijft de uitgang actief, zelfs nadat de tijd voor het brand- of gasalarm is verstreken.

– Nee - Brand- of gasalarmsirene-uitgangen (en bedieningspaneelsirenes) kunnen worden
gestopt ongeacht eventueel herstel van de normale status van de zone. Als de brand- of
gasalarmsirene niet wordt gestopt, blijft de uitgang actief totdat de tijd voor het brand- of
gasalarm is verstreken.

Gebruik deze parameter voor brand- of gastoepassingen waarbij hoorbare alarmsignalen pas
mogen worden gestopt als de foutgebeurtenis is verholpen.

Locatie RPS-menu
Punten > Puntprofielen > Hoorbaar tot herstel

11.3.13 Hoorbaar na 2x mislukt
Standaard: Nee (voor alle puntprofielen)
Selecties:
– Ja - voor stille punten (parameter Stille bel ingesteld op Ja) wordt de alarmsirene-output

geactiveerd na twee mislukte pogingen om een rapport naar de ontvanger van de
meldkamer te verzenden.

– Nee - voor stille zones (parameter Stille bel ingesteld op Ja) wordt de alarmsirene-uitgang
niet geactiveerd na twee mislukte pogingen om een rapport naar de ontvanger van de
meldkamer te verzenden.
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Bij een verstoring van een stille zone (de parameter Stille bel, pagina 224 is ingesteld op Ja),
start de inbraakalarmtijd direct. Het kan maximaal 3 minuten duren voordat de tweede poging
om een rapport naar de ontvanger van de meldkamer te verzenden mislukt. Zorg er bij de
instelling van de parameter Tijd inbraakalarm, pagina 125 voor dat hierin deze 3 minuten plus
het aantal minuten dat de Alarmsirene, pagina 154-uitgang moet worden geactiveerd, zijn
opgenomen.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Hoorbaar na 2x mislukt

11.3.14 Onzichtbare zone
Standaard:
– Ja - Zoneprofiel 2
– Nee - Alle andere zoneprofielen
Selecties:
– Ja - op bedieningspanelen worden geen alarmgebeurtenissen voor deze zone

weergegeven. Er is geen alarmtoon op bedieningspanelen. Op bedieningspanelen worden
probleemgebeurtenissen weergegeven en de probleemtoon klinkt.

– Nee - op bedieningspanelen worden alarmgebeurtenissen en probleemgebeurtenissen
weergegeven. Bedieningspanelen laten de alarmtoon en de probleemtoon voor deze zone
horen.

Deze parameter is niet van toepassing op brandzones of gaszones.
Als u geen alarmtoon van het bedieningspaneel en geen Alarmsirene, pagina 154 wilt horen,
stelt u de parameter Stille bel, pagina 224 van de zone in op Ja.

Locatie RPS-menu
Zones > Zonesprofielen > Onzichtbare zone

11.3.15 Zoemen bij storing
Standaard:
– 1 - Zoneprofiel 9
– 0 - Alle andere zoneprofielen
Selecties:
0 - Zoemen bij storing is uitgeschakeld, de probleemtoon wordt alleen geactiveerd als de zone
de probleemstatus heeft.
1 - De probleemtoon wordt geactiveerd bij verstoring van de zone. De probleemtoon kan pas
worden uitgeschakeld als de normale status van de zone is hersteld.
2 - De probleemtoon wordt geactiveerd bij verstoring van de zone. De probleemtoon kan
worden gestopt voordat de normale status van de zone is hersteld.
3 - De probleemtoon wordt geactiveerd bij verstoring van de zone. De probleemtoon stopt
automatisch wanneer de normale status van de zone is hersteld. De probleemtoon kan niet
worden gestopt bij verstoring van de zone.
De zonerespons Direct alarm (I, Instant), Probleem (T, Trouble) en Bewaking (S, Supervisory)
heeft prioriteit boven Zoemen bij storing. Als de parameter Zonerespons "leeg" is, kan de
probleemtoon alleen worden gestart door Zoemen bij storing. Zie de parameter Zonerespons,
pagina 212 voor een beschrijving van responstypen voor elk zonetype en de manier waarop
deze worden beïnvloed door de Ingeschakelde status.
Als zich een alarm-, probleem- of bewakingsgebeurtenis voordoet en deze wordt bevestigd,
blijft de probleemtoon hoorbaar bij selectie 1 en 3 van de parameter Zoemen bij storing totdat
de normale status van de zone is hersteld.
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Bericht!
De parameter Zoemen bij storing is niet van toepassing op het zonetype Aangepaste functie.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Zoemen bij storing

11.3.16 Controlezone
Standaard:
– Ja - Zoneprofielen 7-8
– Nee - Alle andere zoneprofielen
Selecties:
– Ja - wanneer de inbraakcentrale in de controlemodus is, wordt de controletoon bij een

verstoring op deze zone geactiveerd.
– Nee - bij een verstoring op deze zone wordt de controletoon niet geactiveerd.
U hoort de controletoon alleen op bedieningspanelen die zijn toegewezen aan hetzelfde
gebied als de zone.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Controlezone

11.3.17 Uitgangresponstype
Standaard: 0
Selecties:
– 0 - uitgeschakeld, de zonestatus heeft geen invloed op de werking van de bijbehorende

uitgang.
– 1 - als deze zone een niet-normale status krijgt, wordt de bijbehorende uitgang

geactiveerd. De uitgang wordt automatisch gereset wanneer de normale status van de
zone wordt hersteld.

– 2 - als er sprake is van een alarm op deze zone, wordt de bijbehorende uitgang
ingeschakeld. De uitgang blijft ingeschakeld totdat de alarmgebeurtenis via het
bedieningspaneel wordt verholpen.

Stel met deze parameter in dat uitgangen volgens een vast patroon worden geactiveerd als de
status van het bijbehorende zone (zone met hetzelfde nummer als de uitgang, bijvoorbeeld
zone 8 en uitgang 8) verandert in een niet-normale zonestatus.
Stel deze parameter in op 0 wanneer de bijbehorende uitgang is ingesteld voor een andere
uitgangsfunctie.

Locatie RPS-menu
Zone > Zoneprofielen > Uitgangresponstype

11.3.18 Weergeven als apparaat
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - geef [CONTROLEER APPARAAT] weer op bedieningspanelen als deze zone een niet-

normale status heeft.
– Nee - geef [CONTROLEER APPARAAT] niet weer als deze zone een niet-normale status

heeft.
Gebruik deze functie voor zones die zijn verbonden met een probleemuitgang van een
apparaat.
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Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Weergeven als apparaat

11.3.19 Lokaal indien Uitgeschakeld
Standaard:
– Ja - Zoneprofiel 9, 12
– Nee - Alle andere zoneprofielen
Selecties:
– Ja - als het gebied is Uitgeschakeld, worden er door de inbraakcentrale geen alarm-,

probleem- of herstelrapporten voor deze zone verzonden.
– Nee - als het gebied is Uitgeschakeld, worden er door de inbraakcentrale alarm-,

probleem- en herstelrapporten voor deze zone verzonden.
Deze parameter heeft geen gevolgen voor brand- of gaszones.
Stel deze parameter niet in op Ja voor de zonetypen AAN/UIT sleutelschakelaar, Impuls
sleutelschakelaar of Open/gesloten.
Stel deze parameter niet in op Ja voor 24-uurs zones. 24-uurs zones zijn altijd Ingeschakeld.
Kies in plaats hiervan een gecontroleerd zonetype en gebruik een zonerespons waarmee een
alarm wordt verzonden, ongeacht of de zone is Ingeschakeld of niet. Zones met de parameter
Zonetype, pagina 206 ingesteld op Gedeeltelijk Aan en de parameter Zonerespons, pagina 212
op 9, verzenden bijvoorbeeld een alarm bij een probleem of een kortsluiting (I, direct)
ongeacht of het gebied is Ingeschakeld of niet.

Bericht!
Zelfs wanneer het gebied is Uitgeschakeld, wordt er een herstelrapport verzonden als de
alarm- of probleemgebeurtenis optrad toen het gebied was Ingeschakeld en de normale
status van het gebied na Uitschakeling ervan werd hersteld.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Lokaal indien Uitgeschakeld

11.3.20 Lokaal indien Ingeschakeld
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - als het gebied is Ingeschakeld, worden er door de inbraakcentrale geen alarm-,

probleem- of herstelrapporten voor deze zone verzonden.
– Nee - als het gebied is Ingeschakeld, worden er door de inbraakcentrale alarm-, probleem-

en herstelrapporten voor deze zone verzonden.
Deze parameter heeft geen gevolgen voor brand- of gaszones.
Stel deze parameter niet in op Ja voor de zonetypen AAN/UIT sleutelschakelaar, Impuls
sleutelschakelaar of Open/gesloten.
Stel deze parameter niet in op Ja voor 24-uurs zones. 24-uurs zones zijn altijd Ingeschakeld.
Kies in plaats hiervan een gecontroleerd zonetype en gebruik een zonerespons waarmee een
alarm wordt verzonden, ongeacht of de zone is Ingeschakeld of niet. Zones met de parameter
Zonetype, pagina 206 ingesteld op Gedeeltelijk Aan en de parameter Zonerespons, pagina 212
op 9, verzenden bijvoorbeeld een alarm bij een probleem of een kortsluiting (I, direct)
ongeacht of het gebied is Ingeschakeld of niet.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Lokaal indien Ingeschakeld

11.3.21 Herstelrapporten uitschakelen
Standaard: Nee
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Selecties:
– Ja - schakel herstelrapporten voor deze zone uit.
– Nee - schakel herstelrapporten voor deze zone in.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Herstelrapporten uitschakelen

11.3.22 Geforceerde Inschakeling omkeerbaar
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - wanneer deze zone terugkeert naar de normale status na een geforceerde

Inschakeling (geforceerde zoneoverbrugging), krijgt het automatisch de Ingeschakelde
status.

– Nee - wanneer deze zone terugkeert naar de normale status na een geforceerde
Inschakeling (geforceerde zoneoverbrugging), blijft het de status Geforceerde
overbrugging houden.

Stel deze parameter in op Ja voor zones waarbij gewoonlijk een verstoring optreedt als het
gebied wordt Ingeschakeld. Wanneer deze zone terugkeert naar de normale status na een
geforceerde Inschakeling (geforceerde zoneoverbrugging), krijgt het net als de andere zones in
het gebied automatisch de Ingeschakelde status.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Geforceerde Inschakeling omkeerbaar

11.3.23 Overbruggen omkeerbaar
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - de overbrugging van gecontroleerde zones die worden overbrugd, geforceerd

Ingeschakeld of te maken krijgen met een swinger overbrugging, wordt automatisch
ongedaan gemaakt wanneer het gebied wordt Uitgeschakeld.

– Nee - de overbrugging van gecontroleerde zones die worden overbrugd, geforceerd
Ingeschakeld of te maken krijgen met een swinger overbrugging, moet ongedaan worden
gemaakt via de bedieningspaneelfunctie OVERBRUGGING ONGEDAAN MAKEN?, via de
tijdschemafuncties Overbrugging van zone ongedaan maken of Overbrugging van alle
zones ongedaan maken of via RPS.

Stel deze parameter in op Nee voor interlockzones.
Als u de geforceerd Ingeschakelde (overbrugde) status van zones wilt behouden als deze
parameter is ingesteld op Nee, stelt u de parameter Geforceerde Inschakeling omkeerbaar,
pagina 229 in op Nee.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Overbrugging omkeerbaar

11.3.24 Overbrugbaar
Standaard:
– Ja - Zoneprofielen 1, 7-13, 20
– Nee - Zoneprofielen 2-6, 14-19
Selecties:
– Ja - zones die zijn toegewezen aan dit profiel kunnen worden overbrugd en geforceerd

Ingeschakeld.
– Nee - zone die zijn toegewezen aan dit profiel kunnen niet worden overbrugd of

geforceerd Ingeschakeld.
Zelfs wanneer deze parameter wordt ingesteld op Nee, gebeurt het volgende:
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– Verstoorde gecontroleerde zones worden aan het einde van de sluitingsperiode
geforceerd Ingeschakeld als de parameter Automatisch sluiten is ingesteld op Ja.

– Verstoorde gecontroleerde zones worden geforceerd Ingeschakeld als het gebied via een
tijdschema wordt Ingeschakeld.

Wanneer een 24-uurs zone wordt overbrugd, scrollt de tekst 24 UURS OVERBRUGGING op het
bedieningspaneel. Voor overbrugde brandzones scrollt de tekst BRANDOVERBRUGGING op
het bedieningspaneel. Voor overbrugde gaszones verschijnt de tekst GASOVERBRUGGING.
Gebruik voor een 24-uurs alarmrespons zonder continu scrollen van een overbrugde 24-uurs
zone een zone van het type Gedeeltelijk Aan met de Zonerespons, pagina 212 van 9 tot E.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Overbrugbaar

11.3.25 Swinger overbrugging
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - schakel swinger overbrugging voor deze zone in. De inbraakcentrale overbrugt de

zone automatisch als het aantal zonealarm- of zoneprobleemgebeurtenissen het aantal
bereikt dat is ingesteld bij Telling swinger overbrugging.

– Nee - schakel swinger overbrugging voor deze zone uit.
Bij elke zonealarm- of zoneprobleemgebeurtenis wordt de teller met 1 verhoogd. Als het
gebied wordt Uitgeschakeld, wordt de teller weer op 0 gezet.
De inbraakcentrale stuurt Swinger-overbruggingsrapporten als het aantal dat is ingesteld bij
Telling swinger overbrugging, pagina 105 is bereikt en Overbrugging direct rapporteren, pagina
230 is ingesteld op Ja.
Voor werking van de swinger overbrugging hoeft de parameter Overbrugbaar, pagina 229 niet
te zijn ingesteld op Ja.
Als de parameter Overbruggen omkeerbaar, pagina 229 is ingesteld op Ja, wordt de
overbrugging van zones waarbij sprake is van swinger overbrugging, automatisch ongedaan
gemaakt als het gebied wordt Uitgeschakeld.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Swinger overbrugging

11.3.26 Overbrugging direct rapporteren
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - de inbraakcentrale verzendt een overbruggingsrapport wanneer de zone wordt

overbrugd.
– Nee - de inbraakcentrale verzendt geen overbruggingsrapport voor deze zone.
Wanneer u deze parameter instelt op Ja, kunt u met de parameter Overbruggingsrapport
uitstellen, pagina 230 overbruggingsrapporten voor 24-uurs zones verzenden als het gebied
wordt Ingeschakeld in plaats van wanneer de overbrugging zich voordoet.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Overbrugging direct rapporteren

11.3.27 Overbruggingsrapport uitstellen
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - de inbraakcentrale verzendt overbruggingsrapporten voor 24-uurs zones als het

gebied wordt Ingeschakeld.



Control Panel Zones | nl 231

Bosch Security Systems B.V. Program Entry Guide 2019.10 | 18 | F.01U.368.350

– Nee - de inbraakcentrale verzendt overbruggingsrapporten voor 24-uurs punten als de
zones worden overbrugd.

Deze parameter heeft geen effect op overbruggingsrapporten voor gecontroleerde zones,
brandzones of gaszones.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Overbruggingsrapport uitstellen

11.3.28 Doorloopzone
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - deze zone is een doorloopzone.
– Nee - deze zone is geen doorloopzone.
Als er een verstoring is bij een doorloopzone, wordt de timer van de doorloopzone door de
inbraakcentrale gestart. Als er bij een andere doorloopzone in dezelfde doorloopzonegroep
een verstoring is voordat de timer voor de doorloopzone is verstreken, creëert de
inbraakcentrale voor beide doorloopzones alarmgebeurtenissen.
Als de normale status van de doorloopzone dat de timer heeft geactiveerd, wordt hersteld en
er geen verstoring is bij een andere doorloopzone in dezelfde doorloopzonegroep voordat de
timer is verstreken, wordt er een niet-geverifieerd-gebeurtenis (en geen
doorloopzonealarmgebeurtenis) gecreëerd.
Als de normale status van de doorloopzone dat de timer heeft geactiveerd, wordt hersteld, er
bij deze zone weer een verstoring optreedt en deze weer wordt hersteld, en er geen verstoring
is bij een andere doorloopzone in dezelfde doorloopzonegroep voordat de timer is verstreken,
wordt er een niet-geverifieerd-gebeurtenis (en geen doorloopzonealarmgebeurtenis)
gecreëerd.
Als de doorloopzone dat de timer heeft geactiveerd, verstoord blijft totdat de timer is
verstreken, en er geen verstoring is bij een ander doorloopzone in dezelfde
doorloopzonegroep, wordt er een zonealarmgebeurtenis (en geen
doorlooppuntalarmgebeurtenis) gecreëerd.
De doorloopzonefunctie is alleen van toepassing op alarmgebeurtenissen. De functie is niet
van toepassing op bewakings- en probleemgebeurtenissen.
De doorloopzonefunctie kan alleen worden gebruikt als ten minste 2 zones in de groep
doorloopzones zijn.
Doorloopzonegroepen kunnen niet worden geconfigureerd. Er zijn 8 zones in elke
doorloopzonegroep. Zones 1-8 vormen de eerste groep. Zones 9-16 vormen de tweede groep,
enzovoort. Doorloopzones in verschillende doorloopzonegroepen hebben geen invloed op
elkaar.
Wijs doorloopzones in dezelfde doorloopzonegroep toe aan hetzelfde zoneprofiel. Stel de
parameter Zonetype, pagina 206 in op Gedeeltelijk Aan, Binnenruimte of 24-uurs. Stel de
parameter Zonerespons, pagina 212 in op Direct alarm.
Als u doorloopzones in dezelfde doorloopzonegroep toewijst aan verschillende zoneprofielen
en u de functie Alarm afbreken wilt gebruiken, stelt u voor elk zoneprofiel de parameter Alarm
afbreken, pagina 233 in op Ja.
Als u de parameter Overbrugbaar, pagina 229 voor doorloopzones instelt op Ja, kunnen
doorloopzonealarmen worden voorkomen. Als bijvoorbeeld zone 1 en zone 2 doorloopzones
zijn en zone 1 wordt overbrugd en bij zone 2 een verstoring optreedt, kan er door de
inbraakcentrale geen doorloopzonegebeurtenis worden gecreëerd. Als zone 2 verstoord blijft
totdat de timer voor doorloopzones is verstreken, wordt er een zonealarmgebeurtenis (maar
geen doorloopzonealarmgebeurtenis) gecreëerd. Als er sprake is van een verstoring bij zone 2
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die wordt hersteld voordat de timer voor doorloopzones is verstreken, wordt er een niet-
geverifieerd zonegebeurtenis (en geen doorloopzone alarmgebeurtenis) gecreëerd na het
verstrijken van de timer.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Doorloopzone

Meer informatie
Timer voor doorloopzones, pagina 205

11.3.29 Alarmverificatie
Standaard:
– Ja - Zoneprofiel 5
– Nee - Alle andere zoneprofielen
Selecties:
– Ja - Schakel alarmverificatie voor deze zone in (alleen brandzonetype).
– Nee - Schakel alarmverificatie voor deze zone uit.
Als u deze parameter instelt op Ja, moet u ook de parameter Resetfunctie instellen op Ja.
Wanneer voor een zone waarvoor Alarmverificatie is ingesteld op Ja de alarmstatus wordt
geactiveerd, wordt de voeding naar zones met resetfunctie stopgezet via de uitgangfunctie
Sensors resetten. Wanneer de voeding weer wordt ingeschakeld, wordt de zone genegeerd
gedurende de tijd die is ingesteld met de parameter Herstarttijd. Als er binnen 65 seconden na
het einde van de herstarttijd sprake is van een alarm voor de zone, wordt er door de
inbraakcentrale een alarmgebeurtenis gecreëerd.
Voor de brandlooptest maakt de inbraakcentrale geen gebruik van de tijd die is ingesteld met
de parameter Herstarttijd. De herstarttijd is 5 seconden.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Alarmverificatie

Meer informatie
Herstarttijd, pagina 120
Resetfunctie, pagina 232
Sensors resetten, pagina 155

11.3.30 Resetfunctie
Standaard:
– Nee - Zoneprofielen 1-3, 6-20
– Ja - Zoneprofielen 4, 5
Selecties:
– Ja - De inbraakcentrale negeert deze zone gedurende de resettijd in de gebruikersfunctie

Sensors resetten en de reset-/herstarttijd in de alarmverificatiefunctie.
– Nee - Deze zone heeft geen resetfunctie.
Stel deze parameter in op Ja voor zones waarvoor de voeding moet worden onderbroken om
een ingeschakelde alarmgebeurtenis te resetten. Deze resetfunctie wordt meestal gebruikt
voor rookmelders en glasbreukmelders. Zorg ervoor dat u geen brand- en inbraakapparaten in
dezelfde gevoede lus combineert.
Als zones worden gereset via de gebruikersfunctie Sensor resetten, een looptest of RPS,
wordt er vanuit de inbraakcentrale een sensorresetrapport naar de ontvanger van de
meldkamer verzonden.

Meer informatie
Alarmverificatie, pagina 232
Herstarttijd, pagina 120
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Sensors resetten, pagina 155

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Resetfunctie

11.3.31 Alarm afbreken
Standaard:
– Ja - Zoneprofielen 1, 7-10, 11-16, 20
– Nee - Zoneprofielen 2-6, 17-19
Selecties:
– Ja - als er sprake is van een alarm op deze zone, vertraagt de inbraakcentrale het

alarmrapport gedurende de tijd die is ingesteld met de parameter Afbreekperiode.
– Nee - alarmrapporten worden niet vertraagd.
Als een gebruiker het alarm stopt voordat de tijd die is ingesteld bij Afbreekperiode is
verstreken, wordt het alarm afgebroken. Er wordt geen zonealarmrapport verzonden naar de
ontvanger van de meldkamer.
Wanneer een alarm wordt afgebroken, kan het bericht Alarm niet verzonden op de
bedieningspanelen verschijnen. Zie Weergave Afgebroken, pagina 141.
Deze parameter is niet van toepassing op brandalarmen of alarmen van onzichtbare zones.

Bericht!
Om te voldoen aan UL-normen mag de totale duur van de tijd die is ingevoerd bij de
parameter Inloopvertraging, pagina 224 en de parameter Afbreekperiode, pagina 103 niet meer
zijn dan 1 minuut.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Alarm afbreken

11.3.32 Bewakingstijd draadloze zone
Standaard:
– 24 uur - Puntprofielen 1-2, 7-16
– 4 uur - Puntprofielen 3-6
Selecties:
– Geen - Schakel de bewaking van het draadloze punt uit.
– 4 uur, 12 uur, 24 uur, 48 uur, 72 uur - stel de tijd in uren in voor bewaking van het

draadloze punt.
Als de draadloze ontvanger binnen de bewakingstijd van de draadloze zone geen transmissie
van het draadloze-zoneapparaat ontvangt, wordt er voor de zone een ontbreekt-gebeurtenis
gecreëerd.
De parameter Bewakingstijd draadlooze zone is voor brandzones ingesteld op 4 uur. Dit kan
niet worden gewijzigd.
De parameter Bewakingszone draadloze zone is van toepassing op RADION-handzeneders die
zijn geconfigureerd als zoneapparaten.
Dit is een alternatieve bewakingsinterval voor de algemene instelling Supervisietijd systeem
(Repeater), pagina 274.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Bewakingstijd draadloze zone

11.3.33 Aangepaste functie
Standaard: uitgeschakeld
Selecties:
– B6512 - Uitgeschakeld, functie 128-133
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– B5512 - Uitgeschakeld, functie 128-131
– B4512 - Uitgeschakeld, functie 128-129
– B3512 - Uitgeschakeld, functie 128
Selecteer de aangepaste functie die moet worden gestart als de zone bij een verstoring
overgaat op de status Kortsluiting (S, Short) of Open (O).

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Aangepaste functie

11.3.34 Bewakingsvertraging
Standaard: 00:00
Selecties: 00:00 (uitgeschakeld), 00:01-60:00
Stel de wachttijd (mm:ss) in waarna er vanuit een Uitgeschakelde inbraakcentrale een
inbraakbewakingsrapport naar de meldkamer wordt verzonden na de verstoring van een zone.
Gedurende de hele tijd moet de zone verstoord zijn.
Als de normale status van de zone gedurende deze tijd wordt hersteld, wordt er geen rapport
verzonden.
Bewakingsvertragingsgebeurtenissen worden niet op bedieningspanelen weergegeven.
Gebruik de functie Bewakingsvertraging om deuren te bewaken die niet open mogen blijven
staan. Bijvoorbeeld deuren van afvalperscontainers, juwelenvitrines en diepvriezers.

Bericht!
Wanneer er een looptest die gecontroleerde zones omvat, wordt gestart of wanneer het
gebied van de zones wordt Ingeschakeld, wordt de bewakingszonetimer geannuleerd. Er
wordt geen rapport verzonden nadat de geconfigureerde tijd is verstreken.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Bewakingsvertraging

11.3.35 Vertragingsrespons, Uitgeschakeld
Standaard: 00:00
Selecties: 00:00 (uitgeschakeld), 00:05-60:00
Met deze parameter stelt u in hoe lang (mm:ss) de inbraakcentrale na een verstoring van een
Uitgeschakelde zone wacht voordat de verstoring wordt gesignaleerd of gerapporteerd.
Deze parameter is alleen van toepassing op de volgende zonetypen wanneer deze zijn
Uitgeschakeld:
– Gedeeltelijk Aan, pagina 236
– Binnenruimte, pagina 237
– Volger binnenshuis, pagina 237
Gebruik deze functie om het effect van de volgende parameters te vertragen:
– Zonerespons, pagina 212

– Direct alarm
– Bewaking

– Zoemen bij storing, pagina 226
– Controlezone, pagina 227
– Uitgangresponstype, pagina 227
– Weergeven als apparaat, pagina 227
– Uitgang, pagina 202
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Bericht!
Het vertragingsalarm voor zonerespons (D) wordt niet ondersteund door de functie
Vertragingsrespons. Wanneer een vertragingsalarm een direct alarm veroorzaakt, wordt dit
alarm dus niet vertraagd door deze functie.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Vertragingsrespons Uitgeschakeld

11.3.36 Vertragingsrespons, Ingeschakeld
Standaard: 00:00
Selecties: 00:00 (uitgeschakeld), 00:05-60:00
Met deze parameter stelt u in hoe lang (mm:ss) de inbraakcentrale na verstoring van een
Ingeschakelde zone wacht voordat de verstoring wordt gesignaleerd of gerapporteerd.
Deze parameter is alleen van toepassing op de volgende zonetypen wanneer deze zijn
Ingeschakeld:
– 24-uurs, pagina 236
– Gedeeltelijk Aan, pagina 236
– Binnenruimte, pagina 237
– Volger binnenshuis, pagina 237
Gebruik deze functie om het effect van de volgende parameters te vertragen:
– Zonerespons, pagina 212

– Direct alarm
– Bewaking

– Uitgangresponstype, pagina 227
– Weergeven als apparaat, pagina 227
– Uitgang, pagina 202

Bericht!
Het vertragingsalarm voor zonerespons (D) wordt niet ondersteund door de functie
Vertragingsrespons. Wanneer een vertragingsalarm een direct alarm veroorzaakt, wordt dit
alarm dus niet vertraagd door deze functie.

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Vertragingsrespons Ingeschakeld

11.3.37 Normaal
Standaard: Open
Selecties:
– Open - een open zonecircuit is de normale status.
– Kortsluiting - een kortsluiting op zonecircuit is de normale status.
Met deze parameter stelt u de normale status in wanneer de parameter voor Circuitstijl is
ingesteld op Geen EOL.
(Niet beschikbaar op inbraakcentrales versie 2.xx.)

Locatie RPS-menu
Zones > Zoneprofielen > Zonetype / Respons / Circuitstijl
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11.4 Beschrijving van zoneprofielen

11.4.1 24-uurs
Een 24-uurs zone wordt niet via een bedieningspaneel in- en uitgeschakeld. 24-uurs zones zijn
altijd Ingeschakeld en kunnen worden gebruikt voor paniekalarmen, politiealarmen en
medische alarmen.
24-uurs zones kunnen worden geprogrammeerd als overbrugbaar. Gebruik van deze optie
moet echter zorgvuldig worden overwogen. Voor overbrugbare 24-uurs zones dient Zoemen bij
storing, pagina 226 te zijn ingesteld.
Als een 24-uurs zone wordt overbrugd, moet het rapport direct worden verzonden. Als het
gebied alleen 24-uurs zones bevat, wordt het gebied nooit Ingeschakeld of Uitgeschakeld. Een
uitgesteld overbruggingsrapport wordt niet verzonden.
24-uurs bescherming voor branddeuren, dakluiken, enzovoort. Overweeg om een
omtrekzonetype te gebruiken met een Zonerespons, pagina 212 van 9 tot E in plaats van dit
type bescherming als een 24-uurs zone te programmeren. Bij 24-uurs zones worden geen
storingen weergegeven wanneer een Inschakelfunctie wordt ingevoerd, maar bij omtrekzones
wel. Voor een dergelijke bescherming dient u te overwegen de opties Zoemen bij storing en
Lokaal indien Uitgeschakeld, pagina 228 te gebruiken.
Inbraak- of overvalapparaten in UL-installaties: het 24-uurs zonetype moet worden gebruikt
voor zones die zijn verbonden met inbraak- of overvalapparaten. De zonetekst moet het woord
"overval" bevatten.

11.4.2 Gedeeltelijk Aan
Als u een zoneprofiel met het zonetype Gedeeltelijk Aan configureert, krijgt dit het profiel
Gedeeltelijk Aan. Zones die zijn toegewezen aan een profiel Gedeeltelijk Aan, zijn zones van
het type Gedeeltelijk Aan. Zones met de status Gedeeltelijk Aan worden gewoonlijk gebruikt
voor de bewaking van apparaten in de omtrek van het pand (deuren en ramen).
Bij het zoneprofiel Gedeeltelijk Aan kunt u een inlooptijd configureren. Met een inlooptijd
hebben de gebruikers de tijd om naar het bedieningspaneel te gaan en het gebied Uit te
schakelen zonder een alarmgebeurtenis te creëren. Als een gebruiker bijvoorbeeld de
voordeur opent (en daarmee een Gedeeltelijk Aan-zone activeert), begint de inlooptijd. Om
een alarmgebeurtenis te voorkomen, moet de gebruiker naar een bedieningspaneel gaan en
het gebied Uitschakelen voordat de uitlooptijd is verstreken.
Wanneer voor het gebied inloopvertraging is ingesteld en een tweede Gedeeltelijk Aan-zone
wordt geactiveerd, vergelijkt de inbraakcentrale de resterende inloopvertragingstijd met de
inloopvertragingstijd die is geprogrammeerd voor het tweede Gedeeltelijk Aan-zone. Als de
inloopvertragingstijd van de tweede zone korter is dan de resterende tijd, wordt de
inloopvertragingstijd verkort.

Bericht!
Gedeeltelijk Aan-zones met directe zonerespons veroorzaken direct alarmgebeurtenissen
Bij omtrekzones die zijn geprogrammeerd voor een directe Zonerespons, pagina 212 wordt
geen inlooptijd gestart als een dergelijke zone wordt geactiveerd. Ze genereren onmiddellijk
een alarmgebeurtenis, zelfs bij inloop- of uitlooptijd.

Wanneer een gebruiker alles in een gebied Inschakelt (Alles Aan), worden zones van het type
Gedeeltelijk Aan, Binnenruimte en Volger binnenshuis allemaal Ingeschakeld.
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Wanneer een gebruiker een gebied gedeeltelijk Inschakelt (Gedeeltelijk Aan), worden alleen
Gedeeltelijk Aan-zones Ingeschakeld. Binnenruimte-zones en Volger binnenshuis-zones zijn
niet Ingeschakeld. Als u een Gedeeltelijk Aan-gebied Inschakelt in een standaardsysteem,
wordt alleen de omtrekbeveiliging Ingeschakeld. Hierdoor kunnen gebruikers in het pand
blijven zonder alarmgebeurtenissen te creëren vanuit binnenruimtezones.

11.4.3 Binnenruimte
Als u een zoneprofiel configureert met het zonetype Binnenruimte, krijgt dit het zonepprofiel
Binnenruimte. Zones die zijn toegewezen aan het zoneprofiel Binnenruimte zijn
Binnenruimtezones. Binnenruimtezones worden vooral gebruikt voor het bewaken van interne
detectieapparaten zoals binnendeuren, bewegingsmelders, foto-elektrische stralen of
tapijtmatten.
Binnenruimtezones zijn alleen Ingeschakeld als het gebied is ingesteld op Alle Aan. Deze zijn
niet Ingeschakeld wanneer het gebied is ingesteld op Gedeeltelijk Aan.
De Zonerespons, pagina 212 voor Binnenruimtezones kan worden ingesteld op directe of
vertraagde alarmrespons.
– Direct - met zones die zijn geconfigureerd voor directe alarmrespons wordt direct een

alarmgebeurtenis veroorzaakt, zelfs tijdens de in- of uitlooptijd. Binnenruimtepunten
worden gewoonlijk ingesteld op een directe alarmrespons.

– Vertraagd - als een Binnenruimtepunt met een vertraagde alarmrespons wordt
geactiveerd en het gebied is ingesteld op Alles aan, wordt de inlooptijd gestart. Er wordt
geen alarmgebeurtenis gecreëerd tenzij de inlooptijd verstrijkt voordat het gebied wordt
uitgeschakeld. 
Als de inlooptijd voor het gebied al is gestart en een Binnenruimtepunt met een
vertraagde alarmrespons wordt geactiveerd, wordt de resterende inlooptijd vergeleken
met de inlooptijd die is geprogrammeerd voor het Binnenruimtepunt. Als de inlooptijd van
het Binnenruimtepunt korter is dan de resterende tijd, wordt de inlooptijd verkort.

Vertraagde zones kunnen bij het bedieningspaneel ook een inlooptoon starten (zie Inlooptoon
uit, pagina 224).

Bericht!
Gebruik het profiel Volger binnenshuis, pagina 237 voor een direct alarm als voor het gebied
geen inloopvertraging is ingesteld.
Voor sommige installaties wilt u misschien een Binnenruimtezone gebruiken dat inlooptijden
volgt, maar niet kan initiëren. Als er een zone van het type Volger binnenshuis wordt
geactiveerd en het gebied is geconfigureerd voor Alles Aan, wordt er een directe
alarmgebeurtenis gecreëerd. Als er echter een andere zone wordt geactiveerd waarbij de
inlooptijd is gestart en vervolgens een Volger binnenshuis-zone wordt geactiveerd, wordt de
alarmrespons door de Volger binnenshuis-zone vertraagd totdat de uitlooptijd is verstreken.
Als het gebied wordt Uitgeschakeld voordat de inlooptijd is verstreken, wordt er geen
alarmrespons gecreëerd.

11.4.4 Volger binnenshuis
Als u een zoneprofiel configureert met het zonetype Volger binnenshuis, krijgt dit het
zoneprofiel Volger binnenshuis. Zones die zijn toegewezen aan een zoneprofiel Volger
binnenshuis, zijn Volger-binnenshuiszones. Volger binnenshuis-zones worden vooral gebruikt
voor het bewaken van interne detectieapparaten zoals binnendeuren, bewegingsmelders, foto-
elektrische stralen of tapijtmatten.
Volger binnenshuis-zones zijn alleen Ingeschakeld als het gebied is ingesteld op Alle Aan. Deze
zijn niet Ingeschakeld wanneer het gebied is ingesteld op Gedeeltelijk Aan.
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Volger binnenshuis-zones volgen inlooptijden, maar kunnen deze niet initiëren. Als er een
Volger binnenshuis-zone wordt geactiveerd en het gebied is geconfigureerd voor Alles Aan,
wordt er een directe alarmrespons gecreëerd. Als er echter een andere zone wordt
geactiveerd waarbij de inlooptijd is gestart en vervolgens het Volger binnenshuis-zone wordt
geactiveerd, wordt de alarmrespons door de Volger binnenshuis-zone vertraagd totdat de
uitlooptijd is verstreken. Als het gebied wordt Uitgeschakeld voordat de inlooptijd is
verstreken, wordt er geen alarmrespons gecreëerd.
Tijdens de uitlooptijd wordt er geen alarmgebeurtenis gecreëerd bij verstoring van een Volger
binnenshuis-zone (zelfs als een Gedeeltelijk Aan-zone met vertraging niet wordt verstoord
tijdens de uitlooptijd).
Volger binnenshuis-zones initiëren geen inloopvertraging, zelfs niet als ze zijn geconfigureerd
voor een vertraagde alarmrespons (Zonerespons, pagina 212 die is ingesteld op 4, 5, 6, 7 of 8).

Bericht!
Gebruik het profiel Binnenruimte, pagina 237 en vertraagde alarmrespons voor
Binnenruimtezones die inloopvertraging initiëren.
Voor sommige installaties wilt u misschien een Binnenruimtezone gebruiken dat
inloopvertraging kan initiëren. Als een Binnenruimtezone dat is geconfigureerd voor een
vertraagde alarmrespons wordt geactiveerd (zie Zonerespons, pagina 212) en het gebied is
ingesteld op Alles Aan, wordt de inlooptijd geïnitieerd. De alarmrespons wordt vertraagd
totdat de uitlooptijd is verstreken. Als het gebied wordt Uitgeschakeld voordat de inlooptijd is
verstreken, wordt er geen alarmrespons gecreëerd.

11.4.5 Aan/uit sleutelschakelaar
Stel Zonerespons in op 1. Verbind geen inschakelapparaten met een sleuterschakelaarpunt.
– Normaal: Het gebied is Uitgeschakeld.
– Open: Wanneer deze zone verandert van Normaal in Open, wordt het gebied

Ingeschakeld.
– Kortsluiting: Een kortsluiting is een probleem als het gebied is Uitgeschakeld. Een

kortsluiting is een alarm als het gebied is Ingeschakeld. Wanneer deze zone verandert van
Kortsluiting naar Normaal of Open, wordt de zone hersteld.

Als u Zonerespons instelt op 2, reageert de zone als volgt:
– Normaal: Wanneer deze zone verandert van Open in Normaal, wordt het gebied

Ingeschakeld.
– Open: Het gebied wordt Uitgeschakeld.
– Kortsluiting: Een kortsluiting is een probleem als het gebied is Uitgeschakeld. Een

kortsluiting is een alarm als het gebied is Ingeschakeld. Wanneer deze zone verandert van
Kortsluiting naar Normaal of Open, wordt de zone hersteld.

Probleem- en herstelrapporten worden niet verzonden als Lokaal indien Uitgeschakeld, pagina
228 is ingesteld op Ja.
Alarm- en herstelrapporten worden niet verzonden als Lokaal indien Ingeschakeld, pagina 228 is
ingesteld op Ja.

Bericht!
Zonerespons 2 is vereist voor Inovonics FA113 draadloze apparaten.
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11.4.6 Impuls sleutelschakelaar
Gebruikt voor het In- en Uitschakelen van een gebied. Zonerespons moet zijn ingesteld op 1.
Verbind geen inschakelapparaten met een sleutelschakelaarpunt.
– N->K->N: wanneer deze zone tijdelijk verandert van Normaal naar Kortsluiting naar

Normaal, wordt de Ingeschakelde status van het gebied gewijzigd.
– Open: Open is een probleem als de zone is Uitgeschakeld. Open is een alarm als de zone

is Ingeschakeld.
Wanneer deze zone verandert van Open in Normaal, wordt het hersteld.
Probleem- en herstelrapporten worden niet verzonden als Lokaal indien Uitgeschakeld, pagina
228 is ingesteld op Ja.
Probleem- en herstelrapporten worden niet verzonden als Lokaal indien Ingeschakeld, pagina
228 is ingesteld op Ja.

11.4.7 Open/gesloten zone
Gebruikt voor het In- en Uitschakelen van zones. Zonerespons moet zijn ingesteld op 1. Lokale
sirenes worden gestopt via het bedieningspaneel.
– Normaal: De zone is Ingeschakeld en er wordt een ZONESLUITING verzonden. De

zonesluiting wordt niet verzonden als Lokaal indien Ingeschakeld, pagina 228 is ingesteld
op Ja.

– Open: Open is een alarm als de zone is Ingeschakeld. Open is een probleem als de zone is
Uitgeschakeld. ALARM- en HERSTELrapporten worden niet verzonden als Lokaal indien
Uitgeschakeld, pagina 228 is ingesteld op Ja.

– Kortsluiting: De zone wordt Uitgeschakeld en er wordt een ZONEOPENING verzonden. De
zoneopening wordt niet verzonden als Lokaal Ingeschakeld is ingesteld op Ja.

11.4.8 Brandzone
Dit zonetype genereert een brandalarm. Een brandalarm is een gebeurtenis met de hoogste
prioriteit in de inbraakcentrale.

11.4.9 Aux AC-bewaking
Dit zonetype bewaakt de netvoeding van een aanvullende stroomvoorziening. Wanneer de
zone een niet-normale status heeft, wordt er pas een zoneprobleem gegenereerd als de tijd
die is geprogrammeerd bij Storingstijd AC is verstreken. Bij dit zonetype wordt geen
Zonerespons, pagina 212 gebruikt. Daarom treedt er geen alarmgebeurtenis op.
Als dit zonetype wordt overbrugd, verschijnt 24-UURS ZONE OVERBRUGD op de
bedieningspanelen.

11.4.10 Gaszone
Dit zonetype bewaakt gasdetectiesensoren en genereert een gasalarm als er een directe
alarmrespons wordt geactiveerd (zie de sectie 24-uurs zonerespons).

11.4.11 Aangepaste functie
Met dit zonetype wordt een Aangepaste functie geactiveerd wanneer de zonerespons van de
aangepaste functie wordt geactiveerd (zie de responstabel voor aangepaste-functiezones). De
Aangepaste functie die wordt geactiveerd, wordt geconfigureerd met de parameter
Aangepaste functie.
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12 Schema's
12.1 Openings-/sluitingsvensters

Gebruik deze vensters om schema's in te stellen voor Uitschakeling (opening) en Inschakeling
(sluiting). U kunt openings- en sluitingsperioden onafhankelijk van elkaar instellen. Als u
bijvoorbeeld alleen functies wilt gebruiken die beschikbaar zijn met sluitingsperioden, laat u
de tijden in de openingsperiodeparameters leeg en programmeert u tijden voor de
sluitingsperioden.
De Uitschakel- en Inschakelschema's bieden diverse onafhankelijke functies:
– Onderdruk normale openings- en/of sluitingsrapporten wanneer O/S binnen tijdvenster

uitschakelen, pagina 128 is ingesteld op Ja.
– Genereer het rapport OPENEN MISLUKT als het gebied niet volgens schema wordt

Uitgeschakeld wanneer Openen mislukt, pagina 129 is ingesteld op Ja.
– Maak een waarschuwingstoon en het bericht [SLUIT NU] op het bedieningspaneel als het

tijd is om het gebied In te schakelen.
– Genereer het rapport SLUITEN MISLUKT als het gebied niet volgens schema wordt

Ingeschakeld wanneer Sluiten mislukt, pagina 129 is ingesteld op Ja.
– Schakel het gebied automatisch In aan het einde van de sluitingsperiode wanneer

Automatisch sluiten, pagina 129 is ingesteld op Ja.

12.1.1 Tijdlijn openingsvensters
Voorbeeld met twee openingsperioden op dezelfde dag

Voor gebieden die worden Uitgeschakeld tussen middernacht en 06:00 uur worden
openingsrapporten gegenereerd.
Voor gebieden die worden Uitgeschakeld tussen 06:00 en 07:00 wordt het rapport Vroeg
geopend gegenereerd.
Voor gebieden die worden Uitgeschakeld tussen 07:00 en 08:00 worden reguliere
openingsrapporten gegenereerd.
Als Openen/sluiten in venster uitschakelen is ingesteld op "Ja", wordt het openingsrapport
niet naar de meldkamer verzonden.
Als het gebied om 08:01 niet is Uitgeschakeld, wordt de gebeurtenis Openen mislukt
gegenereerd als Openen mislukt is ingesteld op "Ja" bij de openings- en sluitingsopties.
Als de gebruiker het gebied tussen 8:01 en 23:59 Uitschakelt, wordt de gebeurtenis Laat
geopend gegenereerd.
Voor gebieden die worden Uitgeschakeld tussen 13:00 en 14:00 wordt het rapport Vroeg
geopend gegenereerd.
Voor gebieden die worden Uitgeschakeld tussen 14:00 en 15:00 worden reguliere
openingsrapporten gegenereerd.
Als Openen/sluiten in venster uitschakelen is ingesteld op "Ja", wordt het openingsrapport
niet naar de meldkamer verzonden.
Als het gebied om 15:01 niet is Uitgeschakeld, wordt de gebeurtenis Openen mislukt
gegenereerd als Openen mislukt is ingesteld op "Ja" bij de openings- en sluitingsopties.
Als de gebruiker het gebied tussen 15:01 en 23:59 Uitschakelt, wordt de gebeurtenis Laat
geopend gegenereerd.
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Twee openingsperioden op dezelfde dag programmeren (zoals weergegeven in de tijdlijn)

Openen Sluiten

Week Dag van
de week

Vroeg
beginne
n

Starten Stoppen Vroeg
beginne
n

Starten Stoppen Behalve
feestdag
en

1 ZMDWD
VZ

06:00 07:00 08:00 23:59 Ja / Nee

2 ZMDWD
VZ

13:00 14:00 15:00 01:00 Ja / Nee

Programmeer geen tijdvenster dat de grens van middernacht overschrijdt. De stoptijd van een
venster moet later zijn dat de starttijd van het venster. Als u een periode wilt programmeren
die de grens van middernacht wel overschrijdt, moet u twee vensters programmeren.
Als u bijvoorbeeld vensters programmeert voor een gebied dat vijf dagen per week tussen
23:30 en 0:30 wordt geopend, gebruikt u twee vensters, zoals in onderstaand voorbeeld:

Twee via middernacht gekoppelde dagen programmeren

Openen Sluiten

Week Vroeg
beginne
n

Starten Stoppe
n

Vroeg
beginne
n

Starten Stoppe
n

Behalve
feestda
gen

Feestda
geninde
x

Gebied
(en)

1 /
Maanda
g

22:00 23:30 23:59 Ja /
Nee

1234 123456
78

2 /
Maanda
g

00:00 00:00 00:30 Ja /
Nee

1234 123456
78

12.1.2 Tabel voor openings- en sluitingsperioden
Maandag t/m vrijdag openen tussen 05:00 en 06:00, sluiten tussen 23:00 en 01:00.

Openen Sluiten

Week Dag van
de week

Vroeg
beginne
n

Starten Stoppen Vroeg
beginne
n

Starten Stoppen Behalve
feestdag
en

1 ZMDWD
VZ

04:00 05:00 06:00 20:00 23:00 23:59 Ja / Nee

2 ZMDWD
VZ

00:00 00:00 01:00 Ja / Nee

Zondag ingeschakeld tussen 08:00 en 08:30, uitgeschakeld tussen 14:30 en 17:00.

Openen

Week Dag van de week Vroeg beginnen Starten Stoppen

4 ZMDWDVZ 07:00 08:00 08:30
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Openen

Alle dagen
moeten worden
ingesteld op NEE

Alleen feestdagen

Tabel voor openings- en sluitingsperioden
Bepaal aan de hand van deze tabel de juiste instellingen voor uw toepassing.

Dag van de week In de kolom
hieronder wordt
kort beschreven
hoe u een
openings-/
sluitingsperioden
activeert.
Gebruik de
richtlijnen in de
andere
kolommen om de
juiste
instellingen te
kiezen.

Behalve
feestdagen

Feestdagenindex Gebieden

Stel ten minste
één dag in op JA

Dag(en) van de
week

NEE Geen Stel ten minste
één gebied in op
JA

Stel ten minste
één dag in op JA

Dag(en) van de
week, maar geen
feestdagen

JA Selecteer ten
minste één Index

Stel ten minste
één gebied in op
JA

Stel ten minste
één dag in op JA

Dag(en) van de
week, PLUS
feestdagen

NEE Selecteer ten
minste één Index

Stel ten minste
één gebied in op
JA

Alle dagen
moeten worden
ingesteld op NEE

Alleen
feestdagen

NEE Selecteer ten
minste één Index

Stel ten minste
één gebied in op
JA

12.1.3 Zondag t/m zaterdag
Standaard (zondag t/m zaterdag): Nee
Selecties: Ja, Nee
Selecteer bij de parameters met zeven dagen de dagen van de week wanneer de openings- en/
of sluitingsperioden actief zijn.
Stel Behalve feestdagen, pagina 249 in op Ja en schakel ten minste één feestdagenindex in om
te voorkomen dat de vensters op bepaalde dagen van het jaar actief worden. Wanneer Behalve
feestdagen, pagina 249 is ingesteld op Ja, wordt het venster op de geprogrammeerde dagen
van de week uitgevoerd tenzij de datum in de geselecteerde feestdagenindex als feestdag is
aangemerkt.



Control Panel Schema's | nl 243

Bosch Security Systems B.V. Program Entry Guide 2019.10 | 18 | F.01U.368.350

Programmeer geen openings- en/of sluitingsperioden voor dagen van de week als deze alleen
op bepaalde dagen van het jaar nodig zijn. Stel in plaats daarvan Behalve feestdagen, pagina
249 in op Nee en selecteer een feestdagenindex met de dagen van het jaar waarop het venster
actief moet zijn.

Locatie RPS-menu
Schema's > Openings-/sluitingsvensters > Zondag t/m zaterdag

12.1.4 Vroeg begin bij opening
Standaard: uitschakelen
Selecties: Uitschakelen, uu:mm (uren en minuten) 00:00 t/m 23:59
Voer de vroegste tijd in waarop een gebruiker een gebied mag openen (Uitschakelen).
Dit is een van de drie parameters die vereist zijn voor het maken van een openingsperiode. De
programmering van een openingsperiode is voltooid als u ook Start openingsvenster, pagina
244 en Stop openingsvenster, pagina 244 hebt ingesteld.
De in deze parameter ingevoerde tijd is de vroegste tijd waarop de gebruiker een gebied mag
openen vóór de tijd die is ingesteld bij Start openingsvenster, pagina 244. Als openings- en
sluitingsrapporten zijn ingeschakeld, wordt er een openingsrapport gegenereerd wanneer het
gebied tussen middernacht en de Vroege begintijd bij opening wordt Uitgeschakeld.
– Als O/S binnen tijdvenster uitschakelen, pagina 128 wordt ingesteld op Ja en het gebied

tussen de Vroege begintijd bij opening en de Starttijd openingsvenster wordt
Uitgeschakeld, wordt de openingsgebeurtenis verzonden met een aanpassing voor Vroege
opening. Als de Vroege begintijd bij opening en de Starttijd openingsvenster gelijk zijn,
wordt er geen openingsgebeurtenis verzonden.

– Als O/S binnen tijdvenster uitschakelen, pagina 128 wordt ingesteld op Nee en het gebied
op enig moment wordt Uitgeschakeld, wordt een openingsgebeurtenis verzonden zonder
een aanpassing voor vroege of late opening.

Als het gebied tussen de Starttijd openingsvenster en de Stoptijd openingsvenster wordt
Uitgeschakeld, wordt in het logboek van de inbraakcentrale een lokale gebeurtenis gemaakt,
maar wordt het openingsrapport niet naar de meldkamer verzonden.
Als het gebied tussen de Stoptijd openingsvenster en de volgende Vroege begintijd bij opening
van het venster (of middernacht, als dit eerder is) wordt Uitgeschakeld, wordt een
openingsgebeurtenis gemaakt met een aanpassing voor late opening.
Zorg bij het configureren van meerdere vensters voor dezelfde dag dat deze in chronologische
volgorde aan het systeem worden toegevoegd. Als u bijvoorbeeld drie vensters programmeert
voor dinsdag, moet venster 1 (V1) vóór venster 2 (V2) liggen en moet venster 2 (V2) vóór
venster 3 (V3) liggen.
– Programmeer bij voorkeur geen Vroege begintijd bij opening vóór een tijd die tussen de

Starttijd openingsvenster en de Stoptijd openingsvenster van een ander venster ligt.
– Programmeer geen venster dat de grens van middernacht overschrijdt.
Uitgeschakelde vensters hebben 00:00 als begintijd. Als de invoer voor deze parameter 00:00
is, maar er tijden zijn geprogrammeerd voor Start openingsvenster en Stop openingsvenster,
wordt het venster uitgeschakeld.
Als u het venster wilt uitschakelen, moeten alle uur- en minuutvelden 00:00 zijn.
Zorg ervoor dat u voor tijden de 24-uurs notatie gebruikt. Gebruik dus bijvoorbeeld 00:00 voor
middernacht, 07:00 in plaats van 7:00 AM, 14:45 in plaats van 2:45 PM en 23:59 in plaats van
11:59 PM.
Als het venster moet worden geactiveerd op dezelfde dag als waarop u het programmeert,
start u de inbraakcentrale opnieuw op om het venster van vandaag te activeren.
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Locatie RPS-menu
Schema's > Openings-/sluitingsvensters > Vroeg begin bij opening

12.1.5 Start openingsvenster
Standaard: uitschakelen
Selecties: Uitschakelen, uu:mm (uren en minuten)
Dit is een van de drie parameters die vereist zijn voor het maken van een openingsperiode.
Voer de tijd in waarop de openingsperiode moet worden gestart door de inbraakcentrale. Het
venster wordt aan het begin van de minuut actief.
00:00 is middernacht, 23:59 is 11:59 PM. Voer de tijd in met de 24-uurs notatie (voer 7:00 AM
bijvoorbeeld in als 07:00 en 2:45 PM als 14:45).
Voor het programmeren van een openingsperiode moet u ook Vroeg begin bij opening en Stop
openingsvenster instellen.

Meer informatie
Vroeg begin bij sluiting, pagina 244
Stop openingsvenster, pagina 244

Locatie RPS-menu
Schema's > Openings-/sluitingsvensters > Start openingsvenster

12.1.6 Stop openingsvenster
Standaard: uitschakelen
Selecties: uitschakelen, uu:mm (uren en minuten)
Voer de tijd in waarop de openingsperiode moet worden beëindigd door de inbraakcentrale.
Het venster stopt aan het einde van de minuut.
00:00 is middernacht, 23:59 is 11:59 PM. Voer de tijd in met de 24-uurs notatie (voer 7:00 AM
bijvoorbeeld in als 07:00 en 2:45 PM als 14:45).
Dit is een van de drie parameters die vereist zijn voor het maken van een openingsperiode.
Voor het programmeren van een openingsperiode moet u ook Vroeg begin bij sluiting, pagina
244 en Start openingsvenster, pagina 244 instellen.
Als het gebied niet is Uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijd bij Stop openingsvenster, pagina
244 is verstreken, wordt het rapport OPENEN MISLUKT gegenereerd als dit is ingeschakeld bij
Openen mislukt, pagina 129.
U kunt openingsrapporten die worden gegenereerd tussen de Starttijd openingsvenster en de
Stoptijd openingsvenster onderdrukken door O/S binnen tijdvenster uitschakelen, pagina 128 in
te stellen op Ja. Zie Vroeg begin bij opening voor uitleg over andere rapportfuncties.
Gebruik 23:59 niet als stoptijd voor een venster tenzij een ander venster om 00:00 op de
volgende dag begint.
Er wordt geen rapport OPENEN MISLUKT verzonden voor vensters die om 23:59 stoppen.

Locatie RPS-menu
Schema's > Openings-/sluitingsvensters > Stop openingsvenster

12.1.7 Vroeg begin bij sluiting
Standaard: uitschakelen
Selecties: Uitschakelen, uu:mm (uren en minuten) 00:00 t/m 23:59
Voer de vroegste tijd in waarop de gebruiker een gebied vóór de Starttijd sluitingsvenster kan
sluiten.
Dit is een van de drie parameters die vereist zijn voor het maken van een sluitingsperiode. De
programmering van een sluitingsperiode is voltooid als u ook Start sluitingsvenster, pagina 245
en Stop sluitingsvenster, pagina 246 hebt ingesteld.
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De bij deze parameter ingevoerde tijd is de vroegste tijd waarop de gebruiker een gebied vóór
de Starttijd sluitingsvenster kan sluiten. Als openings- en sluitingsrapporten zijn ingeschakeld,
wordt er een sluitingsrapport gegenereerd als het gebied tussen middernacht en de tijd die u
bij deze parameter hebt ingevoerd, wordt Ingeschakeld.
Als O/S binnen tijdvenster uitschakelen, pagina 128 wordt ingesteld op Ja en het gebied tussen
de Vroege begintijd bij sluiting en de Starttijd sluitingsvenster wordt Ingeschakeld, wordt de
sluitingsgebeurtenis verzonden met een aanpassing voor vroege sluiting. Als de Vroege
begintijd bij sluiting en de Starttijd sluitingsvenster gelijk zijn, wordt er geen
sluitingsgebeurtenis verzonden.
Als Openen/sluiten in venster uitschakelen is ingesteld op Nee en het gebied op enig moment
wordt Ingeschakeld, wordt er een sluitingsgebeurtenis verzonden zonder een aanpassing voor
vroege of late sluiting.
Als het gebied tussen de Starttijd sluitingsvenster en de Stoptijd sluitingsvenster wordt
Ingeschakeld, wordt in het logboek van de inbraakcentrale een lokale gebeurtenis gemaakt,
maar wordt het sluitingsrapport niet naar de meldkamer verzonden.
Wanneer u het gebied Inschakelt na de Stoptijd sluitingsvenster en vóór de Vroege begintijd
bij sluiting van het volgende venster (of middernacht als dit eerder is), wordt een
sluitingsgebeurtenis gegenereerd met een aanpassing voor late sluiting.
Zorg bij het configureren van meerdere vensters voor dezelfde dag dat deze in chronologische
volgorde aan het systeem worden toegevoegd. Als u bijvoorbeeld drie vensters programmeert
voor dinsdag, moet venster 1 (V1) vóór venster 2 (V2) liggen en moet venster 2 (V2) vóór
venster 3 (V3) liggen.
Programmeer bij voorkeur geen Vroeg begin bij opening, pagina 243 die tussen de Start
openingsvenster, pagina 244 en de Stop openingsvenster, pagina 244 van een ander venster ligt.
Uitgeschakelde vensters hebben de starttijd 00:00. Als de invoer voor deze parameter 00:00
is, maar er tijden zijn geprogrammeerd voor Start sluitingsvenster en Stop sluitingsvenster,
wordt het venster uitgeschakeld.
Als u het venster wilt uitschakelen, moeten zowel de uur- als de minuutvelden 00:00 zijn.
Zorg ervoor dat u voor tijden de 24-uurs notatie gebruikt. Gebruik dus bijvoorbeeld 00:00 voor
middernacht, 07:00 in plaats van 7:00 AM, 14:45 in plaats van 2:45 PM en 23:59 in plaats van
11:59 PM.
Als het venster moet worden geactiveerd op dezelfde dag als waarop u het programmeert,
start u de inbraakcentrale opnieuw op om het venster van vandaag te activeren.

Locatie RPS-menu
Schema's > Openings-/sluitingsvensters > Vroeg begin bij sluiting

12.1.8 Start sluitingsvenster
Standaard: uitschakelen
Selecties: Uitschakelen, uu:mm (uren en minuten)
Dit is een van de drie parameters die vereist zijn voor het maken van een sluitingsperiode.
Voer de tijd in waarop de sluitingsperiode moet worden gestart door de inbraakcentrale. Het
venster wordt aan het begin van de minuut actief.
00:00 is middernacht, 23:59 is 11:59 PM. Voer de tijd in met de 24-uurs notatie (voer 7:00 AM
bijvoorbeeld in als 07:00 en 2:45 PM als 14:45).
Voor het programmeren van een sluitingsperiode moet u ook Vroeg begin bij sluiting, pagina
244 en Stop sluitingsvenster, pagina 246 instellen.
U hoort een waarschuwingstoon en ziet het bericht [SLUIT NU] op het bedieningspaneel als
het gebied niet wordt Ingeschakeld bij het bereiken van de Starttijd sluitingsvenster. Druk op
de toets [ESC] op het bedieningspaneel om de toon tijdelijk uit te schakelen. De
waarschuwingstoon wordt na 10 minuten weer gestart als het gebied niet is Ingeschakeld.
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Zie Vroeg begin bij sluiting, pagina 244 voor uitleg over rapportfuncties.

Locatie RPS-menu
Schema's > Openings-/sluitingsvensters > Start sluitingsvenster

12.1.9 Stop sluitingsvenster
Standaard: uitschakelen
Selecties: Uitschakelen, uu:mm (uren en minuten)
Dit is een van de drie parameters die vereist zijn voor het maken van een sluitingsperiode.
Voer de tijd in waarop de sluitingsperiode moet worden beëindigd door de inbraakcentrale.
Het venster stopt aan het einde van de minuut.
00:00 is middernacht, 23:59 is 11:59 PM. Voer de tijd in met de 24-uurs notatie (2:45 PM
wordt bijvoorbeeld ingevoerd als 14:45).
Voor het programmeren van een sluitingsperiode moet u ook Vroeg begin bij sluiting en Start
sluitingsvenster instellen.
Als het gebied niet wordt Ingeschakeld wanneer de Stoptijd sluitingsvenster is verstreken,
wordt het rapport SLUITEN MISLUKT gegenereerd als dit is ingeschakeld bij Sluiten mislukt.
U kunt sluitingsrapporten die worden gegenereerd tussen de Starttijd sluitingsvenster en de
Stoptijd sluitingsvenster onderdrukken door Openen/sluiten in venster uitschakelen in te
stellen op Ja. Zie Vroeg begin bij sluiting voor uitleg over andere rapportfuncties.
Gebruik 23:59 niet als stoptijd voor een venster tenzij het venster om 00:00 op de volgende
dag doorloopt. Voor vensters die om 23:59 stoppen, wordt het rapport SLUITEN MISLUKT niet
verzonden en werkt de functie Automatisch sluiten niet.
Programmeer geen venster dat de grens van middernacht overschrijdt. De stoptijd van een
venster moet later zijn dat de starttijd van het venster. Als u een periode wilt programmeren
die de grens van middernacht wel overschrijdt, moet u twee vensters programmeren.
Gebruik bijvoorbeeld twee vensters (zie hierna) als u vensters wilt programmeren voor een
gebied dat vijf dagen per week tussen 23:30 en 00:30 sluit:

Openen Sluiten

Week Dag van
de week

Vroeg
beginne
n

Starten Stoppen Vroeg
beginne
n

Starten Stoppen Behalve
feestdag
en

1 ZMDWD
VZ

22:00 23:30 23:59 Ja / Nee

2 ZMDWD
VZ

00:00 00:00 00:30 Ja / Nee

Locatie RPS-menu
Schema's > Openings-/sluitingsvensters > Stop sluitingsvenster

12.1.10 Behalve feestdagen
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - activeer dit venster niet op feestdagen.
– Nee - activeer dit venster ook op feestdagen.
Met deze parameter stelt u in of het venster op feestdagen wordt uitgeschakeld of alleen op
feestdagen actief is.
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Stel Behalve feestdagen in op Ja en schakel ten minste één feestdagenindex in om te
voorkomen dat de vensters op bepaalde dagen van het jaar actief worden. Wanneer Behalve
feestdagen is ingesteld op Ja, wordt het venster op de geprogrammeerde dagen van de week
uitgevoerd tenzij de datum in de geselecteerde feestdagenindex(en) als feestdag is
aangemerkt.
Als u deze parameter wilt gebruiken, moet het venster ten minste één dag van de week actief
zijn en moet er een feestdagenindex zijn ingeschakeld.
U kunt deze optie ook gebruiken als openings- en/of sluitingsperioden alleen op bepaalde
dagen van het jaar nodig zijn. Programeer de vensters niet voor dagen van de week. Stel in
plaats daarvan Behalve feestdagen in op Nee en selecteer ten minste één feestdagenindex met
de dagen van het jaar waarop het venster actief moet zijn.

Meer informatie
Indexnr., pagina 249

Locatie RPS-menu
Schema's > Openings-/sluitingsvensters > Behalve feestdagen

12.1.11 Indexnr.
Standaard (Indexnr. 1): Nee
Selecties:
Ja: Gebruik de geselecteerde feestdagenindex voor dit venster.
Nee: Gebruik de geselecteerde feestdagenindex niet voor dit venster.
Met deze parameter kunt u maximaal vier feestdagenindexen inschakelen voor openings-/
sluitingsperioden.
Schakel ten minste één feestdagenindex in als Behalve feestdagen, pagina 249 is ingesteld op
Ja voor dit venster of als u dit venster alleen op specifieke datums wilt activeren.

Locatie RPS-menu
Schema's > Openings-/sluitingsvensters > Indexnr. 1-8

12.1.12 Gebiedsnr.
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - activeer het venster in het opgegeven gebied.
– Nee - Schakel het venster uit in het opgegeven gebied.
Met deze parameter bepaalt u of een bepaald venster wordt geactiveerd in elk van de
gebieden van de inbraakcentrale.

Locatie RPS-menu
Schema's > Openings-/sluitingsvensters > Gebiednr.

12.2 Gebruikersgroepvensters
Gebruik de parameters in deze sectie om gebruikersgroepvensters te maken. Wanneer u een
gebruikersgroep aan een van de vensters toewijst, worden de aanmeldingsgegevens (PIN-
code, toegangskaart of badge en RF-handzender) voor elke gebruiker in de gebruikersgroep
ingeschakeld voor de tijd tussen inschakeltijd en uitschakeltijd voor het venster.
Elke gebruikersgroep kan binnen een periode van 24 uur worden toegewezen aan meerdere
gebruikersgroepvensters.
Ga naar Gebruikersconfiguratie > Gebruikerstoewijzingen > Gebruikersgroep, pagina 167 als u
gebruikers wilt toewijzen aan een gebruikersgroep. Als een gebruiker niet aan een
gebruikersgroep is toegewezen of de gebruikersgroep niet aan een gebruikersgroepvenster is
toegewezen, zijn de aanmeldingsgegevens voor de gebruiker altijd ingeschakeld.
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12.2.1 Gebruikersgroep
Standaard: (vensternr.)
Selecties:
– B5512: 0-4
– B4512: 0-2
– B3512: 0-1

0 = uitgeschakeld
Voer bij deze parameter het nummer van een gebruikersgroep in. De aanmeldingsgegevens
(PIN-code, toegangskaart of badge en RF-handzender) voor de gebruikers die zijn toegewezen
aan de gebruikersgroep worden ingeschakeld voor de tijd tussen de inschakeltijd en de
uitschakeltijd voor het gebruikersgroepvenster.
U kunt in een periode van 24 uur een gebruikersgroep toewijzen aan meerdere
gebruikersgroepvensters, maar de vensters mogen elkaar niet overlappen of de grens van
middernacht overschrijden.

Locatie RPS-menu
Schema's > Gebruikersgroepvensters > Gebruikersgroep

12.2.2 Zondag t/m zaterdag
Standaard (zondag t/m zaterdag): Nee
Selecties: Ja/Nee
Selecteer bij de parameters met zeven dagen de dagen van de week waarop het
gebruikersgroepvenster actief is.
Stel Behalve feestdagen in op Ja en schakel ten minste één feestdagenindex in om te
voorkomen dat de vensters op bepaalde dagen van het jaar actief worden. Wanneer Behalve
feestdagen is ingesteld op Ja, wordt het venster op de geprogrammeerde dagen van de week
uitgevoerd tenzij de datum in de geselecteerde feestdagenindex als feestdag is aangemerkt.
Programmeer geen openings- en/of sluitingsperioden voor dagen van de week als deze alleen
op bepaalde dagen van het jaar nodig zijn. Stel in plaats daarvan Behalve feestdagen in op Nee
en selecteer een feestdagenindex met de dagen van het jaar waarop het venster actief moet
zijn.

Meer informatie
Behalve feestdagen, pagina 249

Locatie RPS-menu
Schema's > Gebruikersgroepvensters > Zondag t/m zaterdag

12.2.3 Inschakeltijd groep
Standaard: Uitschakelen
Selecties: Uitschakelen, uu:mm (uren en minuten)
Vanaf het tijdstip dat u hier invoert, zijn de aanmeldingsgegevens (PIN-code, toegangskaart of
badge en RF-handzender) voor elke gebruiker in de gebruikersgroep ingeschakeld. Het venster
wordt aan het begin van de minuut gestart.
Voer in het pop-upvenster Tijdinvoer het tijdstip in waarop het venster begint. Gebruik de 24-
uurs tijdnotatie (voer 7:00 AM bijvoorbeeld in als 07:00 en 2:45 PM als 14:45).
Als u Uitschakelen aanvinkt in het pop-upvenster Tijdinvoer, gaat de Inschakeltijd groep terug
naar 00:00.
Als u een venster wilt starten op het hier door u ingevoerde tijdstip op dezelfde dag dat u de
inbraakcentrale configureert, selecteert u Centrale resetten wanneer u de verbinding tussen
RPS en de inbraakcentrale verbreekt.
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Locatie RPS-menu
Schema's > Gebruikersgroepvensters > Inschakeltijd groep

12.2.4 Uitschakeltijd groep
Standaard: Uitschakelen
Selecties: Uitschakelen, uu:mm (uren en minuten)
Het tijdstip dat u hier invoert, is het einde van het gebruikersgroepvenster. De
aanmeldingsgegevens (PIN-code, toegangskaart of badge en RF-handzender) voor elke
gebruiker in de gebruikersgroep worden uitgeschakeld. Het venster wordt aan het einde van
de minuut beëindigd.
Voer in het pop-upvenster Tijdinvoer het tijdstip in waarop het venster eindigt. Gebruik de 24-
uurs tijdnotatie (voer 7:00 AM bijvoorbeeld in als 07:00 en 2:45 PM als 14:45).
Als u Uitschakelen aanvinkt in het pop-upvenster Tijdinvoer, gaat de Uitschakeltijd groep terug
naar 00:00.
Als u een venster wilt eindigen op het hier door u ingevoerde tijdstip op dezelfde dag dat u de
inbraakcentrale configureert, selecteert u Centrale resetten wanneer u de verbinding tussen
RPS en de inbraakcentrale verbreekt.

Locatie RPS-menu
Schema's > Gebruikersgroepvensters > Uitschakeltijd groep

12.2.5 Behalve feestdagen
Standaard: Nee
Selecties: Ja/Nee
Met deze parameter stelt u in of het venster op feestdagen wordt uitgeschakeld of alleen op
feestdagen actief is. Gebruik de instructies in de sectie Behalve feestdagen.

Locatie RPS-menu
Schema's > Gebruikersgroepvensters > Behalve feestdagen

12.2.6 Indexnr.
Standaard: Nee
Selecties:
Ja: Gebruik de geselecteerde feestdagenindex voor dit venster.
Nee: Gebruik de geselecteerde feestdagenindex niet voor dit venster.
Met deze parameter schakelt u maximaal vier feestdagenindexen voor gebruik met de
gebruikersgroepvensters in.
Schakel ten minste één feestdagenindex in als Behalve feestdagen is ingesteld op Ja voor dit
gebruikersvenster of als u dit venster alleen op specifieke datums wilt activeren.

Locatie RPS-menu
Schema's > Gebruikersgroepvensters > Indexnr.

12.3 Tijdschema's
Gebruik de module TIJDSCHEMA'S om de inbraakcentrale te programmeren om functies uit te
voeren die anders door de eindgebruiker in gang worden gezet via het bedieningspaneel. U
kunt elk tijdschema programmeren voor activering op een specifieke tijd op een specifieke
datum of dag van de week.
U kunt tijdschema's via het bedieningspaneel bewerken als Tijd bewerken is ingesteld op Ja. U
kunt de datum en tijd wijzigen met behulp van de functie [TIJDSCHEMA WIJZIGEN?].
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Elk tijdschema kan worden geprogrammeerd met een van de 24 functies voor de functie. Een
functie is de handeling die wordt uitgevoerd. Naast de functie moet u aangeven waarop de
functie betrekking heeft. (Als u bijvoorbeeld een tijdschema voor Uitschakelen kiest, is het
Uitschakelen de functie en zijn de gebieden die u kiest, datgene waarop de functie betrekking
heeft.)
De functies en hun bijbehorende parameters worden na de parameter Functie uitgelegd.
U kunt voor elk tijdschema maximaal vier feestdagenindexen programmeren. Met de
feestdagenindexen kunt u het tijdschema niet alleen op de datum of dag(en) van de week,
maar ook op de feestdagen uitvoeren of u kunt ze gebruiken om het tijdschema niet uit te
voeren op feestdagen (zie Behalve feestdagen).

12.3.1 Tekst tijdschemanaam
Standaard: Tijdschemanr.
Selecties: maximaal 32 alfanumerieke tekens
Voer maximaal 32 tekens tekst in om het gebied te beschrijven.

Locatie RPS-menu
Schema's > Tijdschema's > Tekst tijdschemanaam

12.3.2 Tekst tijdschemanaam (tweede taal)
Standaard: Leeg
Selecties: maximaal 32 alfanumerieke tekens
Voer maximaal 32 tekens tekst in om het gebied te beschrijven.

Locatie RPS-menu
Schema's > Tijdschema's > Tekst tijdschemanaam (tweede taal)

12.3.3 Tijd bewerken
Standaard: ja
Selecties:
Ja.   De gebruiker kan de tijd van dit tijdschema via het bedieningspaneel bewerken en de
gegevens verschijnen in het scherm TIJDSCHEMA WIJZIGEN.
Nee. De gebruiker kan de tijd van dit tijdschema niet via het bedieningspaneel bewerken en de
gegevens verschijnen niet in het scherm TIJDSCHEMA WIJZIGEN.
Selecteer of de gebruiker de tijd van dit tijdschema kan bewerken via het bedieningspaneel.

Locatie RPS-menu
Schema's > Tijdschema's > Tijd bewerken

12.3.4 Functie
Standaard: Niet in gebruik
Selecties: Zie onderstaande lijst met tijdschemafuncties.
Selecteer in de keuzelijst de naam van de functie die dit tijdschema moet uitvoeren.
RPS geeft automatisch de beschikbare parameteropties en bereikvelden voor deze functie
weer. (Er verschijnt bijvoorbeeld automatisch een lijst met selectievakjes voor de gebieden als
u de functie Inschakelen/Uitschakelen kiest.)

Bericht!
Het kenmerk "Alles Aan - Geen uitlooptijd" wordt genegeerd als er wordt Ingeschakeld vanuit
een tijdschema.

Niet In gebruik - Deze functie is uitgeschakeld en de functies hierna worden niet uitgevoerd.
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Vertraging Alles Aan, pagina 253
Onmiddellijk Alles Aan, pagina 253
Vertraging Gedeeltelijk Aan, pagina 253
Onmiddellijk Gedeeltelijk Aan, pagina 253
Uitschakelen, pagina 254
Sluitingstijd verlengen, pagina 254
Een zone overbruggen, pagina 254
Overbrugging van een zone ongedaan maken, pagina 254
Overbrugging van alle zones ongedaan maken, pagina 254
Sensors resetten, pagina 254
Uitgang inschakelen, pagina 254
Uitgang uitschakelen, pagina 255
Uotgang in- of uitschakelen, pagina 255
Eén-shot-uitgang, pagina 255
Alle uitgangen resetten, pagina 255
Vertraging, pagina 255
RPS beantwoorden, pagina 255
Contact opnemen met RPS, pagina 255
Contact met RPS-gebruikerspoort, pagina 256
Statusrapport verzenden, pagina 256
Testrapport verzenden, pagina 256
Test verzenden bij niet-normaal, pagina 258
Ga naar gebied, pagina 258
Controle Aan, pagina 258
Controle Uit, pagina 258
Datum en tijd weergeven, pagina 258
Controletoon weergeven, pagina 258
Volume bedieningspaneel instellen, pagina 259
Helderheid bedieningspaneel instellen, pagina 259
Probleem uitschakelen, pagina 259
Alarm stoppen, pagina 259

Locatie RPS-menu
Schema's > Tijdschema's > Tijdschema 1-80 > Functie

12.3.5 Tijd
Standaard: Uitschakelen
Selecties: Uitschakelen, uu:mm (uren en minuten)
Voer de tijd in waarop het tijdschema wordt uitgevoerd. Gebruik hiervoor de 24-uurs notatie
(voer 2:45 PM bijvoorbeeld in als 14:45).
Bij uitgeschakelde tijdschema's wordt in de cel de tekst "Uitgeschakeld" weergegeven.
Voer de volgende stappen uit om een tijd te programmeren:
1. Dubbelklik op het veld van het tijdschema waarvoor u de tijd wilt programmeren.
2. Schakel "Uitschakelen" uit als deze optie is ingeschakeld. Het tijdveld wordt actief.
3. Klik in het tijdveld en stel de tijd in met de pijl omhoog of pijl omlaag of typ de gewenste

tijd.
4. Klik op OK.

Voer de volgende stappen uit om een tijdschema uit te schakelen:
1. Dubbelklik op het veld van het tijdschema dat u wilt uitschakelen.
2. Selecteer "Uitschakelen".
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3. Klik op OK.

Locatie RPS-menu
Schema's > Tijdschema's > Tijd

12.3.6 Datum
Standaard: uitschakelen
Selecties: Uitschakelen, Dag/Maand (bijvoorbeeld 12 juni)
Voer de datum in waarop het tijdschema wordt uitgevoerd. Bij uitgeschakelde tijdschema's
wordt in de cel Datum de tekst "Uitgeschakeld" weergegeven.

Locatie RPS-menu
Schema's > Tijdschema's > Datum

12.3.7 Zondag t/m zaterdag
Standaard (zondag t/m zaterdag): Nee
Selecties: Ja, Nee
Selecteer bij de parameters met zeven dagen de dagen van de week waarop het tijdschema
actief is.
Stel Behalve feestdagen, pagina 252 in op Ja en schakel ten minste één feestdagenindex in om
te voorkomen dat het tijdschema op bepaalde dagen van het jaar actief wordt. Wanneer
Behalve feestdagen is ingesteld op Ja, wordt het venster op de geprogrammeerde dagen van
de week uitgevoerd tenzij de datum in de geselecteerde feestdagenindex als feestdag is
aangemerkt.
Stel het tijdschema niet zodanig in dat het op bepaalde dagen van de week wordt uitgevoerd
als het tijdschema slechts op bepaalde dagen van het jaar nodig is. Stel in plaats daarvan
Behalve feestdagen in op Nee en selecteer een feestdagenindex met de datums waarop het
venster actief moet zijn.

Locatie RPS-menu
Schema's > Tijdschema's > Zondag t/m zaterdag

12.3.8 Behalve feestdagen
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja.    Voorkom dat dit tijdschema wordt uitgevoerd op de feestdagen die voor dit

tijdschema zijn vastgelegd in de specifieke feestdagenindex(en). Specifieke
feestdagenindexen worden in dit programmeergedeelte geselecteerd en in de volgende
programmeermodule geprogrammeerd.

– Nee. Dit tijdschema wordt uitgevoerd op de feestdagen die in de feestdagenindex(en)
voor dit tijdschema zijn geprogrammeerd.

Als er geen dagen van de week zijn geprogrammeerd, wordt dit tijdschema alleen uitgevoerd
op de vrije dagen die in de feestdagenindex(en) voor dit tijdschema zijn geprogrammeerd. Dit
tijdschema wordt ook uitgevoerd als de feestdag op een geprogrammeerde dag van de week
valt.

Locatie RPS-menu
Schema's > Tijdschema's > Behalve feestdagen

12.3.9 Indexnr.
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - gebruik de feestdagenindex voor dit gebruikersgroepvenster.
– Nee - gebruik de feestdagenindex niet voor dit gebruikersgroepvenster.
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Schakel ten minste één feestdagenindex in als Behalve feestdagen is ingesteld op Ja voor dit
gebruikersvenster of als u dit venster alleen op specifieke datums wilt activeren.

Locatie RPS-menu
Schema's > Tijdschema's > Indexnr.

12.4 Feestdagenindexen

12.4.1 Schema
Schema feestdagenindex
Gebruik deze parameter om feestdagen te plannen in een feestdagenindex.
Voor elke feestdagenindex kunnen maximaal 365 (366 in een schrikkeljaar) dagen worden
gedefinieerd als feestdag.
Klik op de feestdagenindex waarvoor u feestdagen wilt definiëren. Het dialoogvenster voor het
feestdagenschema ziet eruit als een kalender. Standaard worden de huidige maand en het
huidige jaar weergegeven. Het jaar is alleen ter referentie. Alleen de maand- en daggegevens
worden naar de inbraakcentrale verzonden.
Wanneer u een dag op de kalender instelt als een feestdag, wordt die dag elk jaar daarna een
feestdag. Als u bijvoorbeeld 26 oktober 2019 instelt als feestdag, wordt deze dag ook een
feestdag in 2020, 2021, enzovoort. De dag van de week verandert naargelang het jaar.

Locatie RPS-menu
Schema's > Feestdagenindex > Schema feestdagenindex

12.5 Beschrijving van tijdschemafuncties

12.5.1 Vertraging Alles Aan
Met deze functie simuleert u de bedieningspaneelfunctie Vertraging Alles Aan. Met selecties
bij Parameter 1: Gebiednr. geeft u de gebieden op die door dit schema worden Ingeschakeld.
U kunt met het tijdschema meerdere gebieden Inschakelen. Als bij de uitvoering van het
schema een zone wordt verstoord, wordt deze geforceerd Ingeschakeld ongeacht Maximaal
geforceerd Inschakelen/overbruggen.

12.5.2 Onmiddellijk Alles Aan
Met deze functie simuleert u de bedieningspaneelfunctie Direct Alles Aan. Met selecties in het
veld Parameter 1: Gebiednr. geeft u de gebieden op die door dit schema worden
Ingeschakeld. U kunt met het tijdschema meerdere gebieden Inschakelen. Als bij de uitvoering
van het schema een zone wordt verstoord, wordt deze geforceerd Ingeschakeld ongeacht
Maximaal geforceerd Inschakelen/overbruggen.

12.5.3 Vertraging Gedeeltelijk Aan
Met deze functie simuleert u de bedieningspaneelfunctie Vertraging Gedeeltelijk Aan. Met
selecties bij Parameter 1: Gebiednr. geeft u de gebieden op die door dit schema worden
Ingeschakeld. U kunt met het tijdschema meerdere gebieden Inschakelen. Als bij de uitvoering
van het schema een zone wordt verstoord, wordt deze geforceerd Ingeschakeld ongeacht
Maximaal geforceerd Inschakelen/overbruggen.

12.5.4 Onmiddellijk Gedeeltelijk Aan
Met deze functie simuleert u de bedieningspaneelfunctie Direct Gedeeltelijk Aan. Met selecties
bij Parameter 1: Gebiednr. geeft u de gebieden op die door dit schema worden Ingeschakeld.
U kunt met het tijdschema meerdere gebieden Inschakelen. Als bij de uitvoering van het
schema een zone wordt verstoord, wordt deze geforceerd Ingeschakeld ongeacht Maximaal
geforceerd Inschakelen/overbruggen.
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12.5.5 Uitschakelen
Met deze functie simuleert u de bedieningspaneelfunctie Uitschakelen. Met selecties in het
veld Parameter 1: Gebiednr. geeft u de gebieden op die door dit schema worden
Uitgeschakeld. U kunt met het tijdschema meerdere gebieden Uitschakelen.

12.5.6 Sluitingstijd verlengen
Gebruik deze functie om de verwachte sluitingstijd voor het gebied te wijzigen. Het tijdvenster
kan pas worden aangepast wanneer het tijdstip van Vroeg begin bij sluiting is verstreken en de
sluitingsperiode actief is.

Bericht!
De tijd die u opgeeft bij Sluitingstijd verlengen kan niet na middernacht zijn. Indien
ingeschakeld kan deze tijd niet worden verlengd voorbij de geconfigureerde Laatste
sluitingstijd van een gebied.

12.5.7 Een zone overbruggen
Met deze functie simuleert u de bedieningspaneelfunctie Zone overbruggen. De invoer in het
veld Parameter 1: Zonenr. is bepalend voor de zone dat door dit tijdschema wordt overbrugd.
De zone kan alleen worden overbrugd als Overbrugbaar is ingesteld op JA in het zoneprofiel
dat aan de zone is toegewezen. De overbrugging wordt gerapporteerd als
overbruggingsrapporten zijn ingeschakeld in het zoneprofiel dat aan de zone is toegewezen.
Het tijdschema kan één zone overbruggen.

12.5.8 Overbrugging van een zone ongedaan maken
Met deze functie simuleert u de bedieningspaneelfunctie Overbrugging van een zone ongedaan
maken. De invoer in het veld Parameter 1: Zonenr. is bepalend voor de zone waarvoor de
overbrugging door deze functie ongedaan wordt gemaakt. U kunt met deze functie de
overbrugging van slechts één zone ongedaan maken.

12.5.9 Overbrugging van alle zones ongedaan maken
Deze functie is niet beschikbaar als bedieningspaneelfunctie. Met de gebieden die u kiest in
het veld Parameter 1: Gebiednr. geeft u de gebieden aan waarvoor de overbrugging door deze
functie ongedaan wordt gemaakt.

Bericht!
De overbrugging van verstoorde 24-uurs zones wordt niet ongedaan gemaakt.
Om zonealarm- of -probleemgebeurtenissen te voorkomen wordt de overbrugging van
overbrugde 24-uurs zones niet ongedaan gemaakt als bij deze zones een verstoring is
opgetreden tijdens de uitvoering van deze tijdschemafunctie. Ze blijven overbrugd.

12.5.10 Sensors resetten
Met deze functie simuleert u de bedieningspaneelfunctie Sensors resetten. Wanneer deze
functie is geactiveerd, worden gedurende vijf seconden de sensors van de gebiedsbrede
uitgang gereset. Met deze functie wordt gedurende vijf seconden de alarmuitgang
gedeactiveerd voor de gebieden die zijn geselecteerd bij Parameter 1.

12.5.11 Uitgang inschakelen
Met deze functie simuleert u de bedieningspaneelfunctie Status van uitgang wijzigen om
uitgangen in te schakelen.
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De invoer in het veld Parameter 1: Uitgangnr. is bepalend voor specifieke uitgang die door
deze functie wordt geactiveerd. Met de functie kunt u één uitgang activeren.

12.5.12 Uitgang uitschakelen
Met deze functie simuleert u de bedieningspaneelfunctie Status van uitgang wijzigen om
uitgangen uit te schakelen.
De invoer in het veld Parameter 1: Uitgangnr. is bepalend voor de specifieke uitgang die door
deze functie wordt gedeactiveerd. Met de functie kunt u één uitgang deactiveren.

12.5.13 Uotgang in- of uitschakelen
Deze functie is niet beschikbaar als bedieningspaneelfunctie. De invoer in het veld Parameter
1: Uitgangnr. is bepalend voor de specifieke uitgang die door deze functie wordt in- of
uitgeschakeld. Als de uitgang is ingeschakeld, wordt deze uitgeschakeld. Als de uitgang is
uitgeschakeld, wordt deze ingeschakeld. De functie heeft effect op één uitgang.

12.5.14 Eén-shot-uitgang
Deze functie is niet beschikbaar als bedieningspaneelfunctie en is alleen beschikbaar als
aangepaste functie. Met de functie activeert u de uitgang die bij Parameter 1 is geselecteerd
gedurende het aantal seconden dat bij Parameter 2 is geselecteerd.

12.5.15 Alle uitgangen resetten
Deze functie is niet beschikbaar als bedieningspaneelfunctie. Met deze functie schakelt u alle
uitgangen uit die door een tijdschema of aangepaste functie worden ingeschakeld. Dit is een
functie voor de gehele centrale. Voor deze optie is geen input vereist van andere parameters.

12.5.16 Vertraging
Met deze functie creëert u een instelbare vertraging (0-90 seconden) tussen of vóór functies.
U configureert de vertraging met Parameter 1.

12.5.17 RPS beantwoorden
Met deze functie simuleert u de bedieningspaneelfunctie RPS beantwoorden, waarmee de
inbraakcentrale het volgende verzoek van RPS beantwoordt om een sessie via de telefoon of
het netwerk tot stand te brengen. Deze functie is alleen beschikbaar in een aangepaste
functie. Met deze automatische beantwoording, die 2 minuten duurt, worden de instellingen
voor RPS via netwerk beantwoorden? en de vraag om RPS-adresverificatie genegeerd.

12.5.18 Contact opnemen met RPS
Met deze functie wordt geprobeerd op de ingestelde tijd contact op te nemen met een
onbemande RPS. De account van de inbraakcentrale in RPS regelt de handelingen die worden
uitgevoerd als er contact is gelegd.

Bericht!
Voorkom dat er gelijktijdig bij hetzelfde adres sprake is van meerdere functies die moeten
worden uitgevoerd. Functies kunnen tegenstrijdig zijn en daarmee onvoorspelbare effecten
hebben op de centrale.

Bericht!
Stel niet meerdere tijdschema's in die gelijktijdig moeten worden uitgevoerd op hetzelfde
bedieningspaneel.
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Bericht!
Stel geen tijdschema's in die moeten worden uitgevoerd op tijdstippen dat een gebruiker
waarschijnlijk functies uitvoert via het bedieningspaneel.

12.5.19 Contact met RPS-gebruikerspoort
Met deze functie wordt geprobeerd op de ingestelde tijd contact op te nemen met een
onbemande RPS via een netwerkcommunicatieapparaat dat is aangesloten op de ingestelde
poort. De account van de inbraakcentrale in RPS regelt de handelingen die worden uitgevoerd
als er contact is gelegd.

12.5.20 Statusrapport verzenden
Met deze functie wordt een statusrapport gegenereerd voor elk gebied dat is ingeschakeld.
Het rapport wordt verzonden naar de telefoons die bij Rapportroutering zijn geprogrammeerd
voor test- en statusrapporten.
Het statusrapport kan worden uitgesteld als er sinds het laatste statusrapport een ander
rapport is verzonden. Als u het statusrapport maximaal 24 uur wilt uitstellen, stelt u Parameter
1: Uitgesteld in op Ja.

12.5.21 Testrapport verzenden
Met deze tijdschemafunctie wordt hetzelfde testrapport verzonden als de gebruikersfunctie
Testrapport.
U kunt testrapporten verzenden naar 1 bestemming of alle bestemmingen die zijn
geconfigureerd voor een routegroep. Het apparaat voor primaire bestemming en het eerste,
tweede en derde back-upbestemmingsapparaat kunnen handmatige en automatische
(geplande) testrapporten verzenden.
Als een zone in een gebied niet-normaal is (als het probleem niet is gewist van het display van
het bedieningspaneel), verzendt de inbraakcentrale een niet-normaal testrapport in plaats van
het standaardtestrapport.
Als de parameter Parameters Gehele centrale > Rapportrouting > Testrapport uitbreiden,
pagina 54 is ingesteld op Ja, wordt het testrapport (of het niet-normaal testrapport ) gevolgd
door een diagnostisch rapport voor elke niet-normale systeemstatus. Raadpleeg Parameters
Gehele centrale > Rapportrouting > Diagnostische rapporten, pagina 78 voor een lijst van
inbegrepen rapporten.

Selecties, Parameter 1: Uitgesteld
– Ja - stel het verzenden van testrapporten 24 uur uit als de inbraakcentrale een ander

rapport stuurt.
– Niet - stel het verzenden van testrapporten niet uit.

Bericht!
Alleen het verzenden van het testrapport wordt uitgesteld
Als Parameter 1: Uitgesteld is ingesteld op Ja, wordt alleen het verzenden van het testrapport
uitgesteld. In het tijdschema Testrapport verzenden wordt nog steeds de frequentie gebruikt
die is ingesteld in Parameter 2: Frequentie.

Selecties, Parameter 2: Frequentie
– Per uur - het eerste tijdschema Testrapport verzenden wordt uitgevoerd op basis van de

tijd die is ingevoerd in de parameter Tijd voor het tijdschema. Het tijdschema Testrapport
verzenden wordt elk uur daarna uitgevoerd.
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– Maandelijks - het eerste tijdschema Testrapport verzenden wordt uitgevoerd op basis van
de tijd die is ingevoerd in de parameter Tijd voor de tijdschema en op datum die is
ingevoerd in de parameter Datum. Het tijdschema Testrapport verzenden wordt daarna
maandelijks uitgevoerd.

– Gepland - het tijdschema Testrapport verzenden wordt uitgevoerd volgens de parameters
Tijd, Datum en Dag(en) van de week van het tijdschema.

Bericht!
Als Parameter 2 is ingesteld op Gepland en er een datum is ingevoerd in de parameter
Datum, wordt de parameter Dagen van de week genegeerd
De inbraakcentrale verzendt het testrapport op de datum en tijd die zijn ingevoerd in de
parameters Datum en Tijd van het tijdschema.

Selecties, Parameter 3: Routing
Wanneer Parameter 3: Routing is ingesteld op Aangepast, is Parameter 4: Bestemmingen
ingeschakeld.

Selecties, Parameter 4: Bestemmingen
Wanneer Parameter 4: Bestemmingen is ingeschakeld, worden alle geconfigureerde
bestemmingen voor de routegroep weergegeven. Schakel het selectievakje van de
routegroep(en) in die u wilt gebruiken als bestemming.

Testrapporten uitstellen
Als Parameter 1: Uitgesteld is ingesteld op Ja, start de inbraakcentrale een afteltimer voor 24
uur (of start deze opnieuw) telkens als de inbraakcentrale een ACK (bevestiging) van de
ontvanger van de meldkamer ontvangt voor elk rapport.
Als Parameter 2 is ingesteld op Per uur en de inbraakcentrale geen ACK heeft ontvangen
voordat het eerste tijdschema Testrapport verzenden wordt uitgevoerd, verzendt de
inbraakcentrale het testrapport. Als de inbraakcentrale een ACK ontvangt, wordt het
verzenden van de testrapporten 24 uur uitgesteld, gerekend vanaf het tijdstip waarop de
laatste ACK is ontvangen. Het tijdschema Testrapport verzenden per uur verzendt gedurende
ten minste 24 uur geen testrapport.
Als Parameter 2 is ingesteld op Maandelijks en de inbraakcentrale heeft geen ACK ontvangen
binnen 24 uur nadat het eerste maandelijkse tijdschema Testrapport verzenden is ingegaan,
verzendt de inbraakcentrale het testrapport. Als de inbraakcentrale een ACK ontvangt binnen
24 uur nadat het maandelijkse tijdschema Testrapport verzenden is ingegaan, wordt het
verzenden van het testrapport 24 uur uitgesteld, gerekend vanaf het tijdstip waarop de laatste
ACK is ontvangen. Als de afteltimer voor 24 uur is verstreken, verzendt de inbraakcentrale het
uitgestelde testrapport op dat moment.
Als Parameter 2 is ingesteld op Gepland en de inbraakcentrale geen ACK heeft ontvangen
binnen 24 uur nadat het eerste geplande tijdschema Testrapport verzenden is ingegaan,
verzendt de inbraakcentrale het testrapport. Als de inbraakcentrale een ACK ontvangt binnen
24 uur nadat het geplande tijdschema Testrapport verzenden is ingegaan, wordt het
verzenden van het testrapport 24 uur uitgesteld, gerekend vanaf het tijdstip waarop de laatste
ACK is ontvangen. Als de afteltimer voor 24 uur is verstreken, verzendt de inbraakcentrale het
uitgestelde testrapport op dat moment.

Configuratie van Rapportrouting
Raadpleeg Parameters Gehele centrale > Rapportrouting > Testrapporten > Testrapporten,
pagina 78 voor de configuratie van Rapportrouting voor testrapporten, niet-normale en
uitgebreide testrapporten.



258 nl | Schema's Control Panel

2019.10 | 18 | F.01U.368.350 Program Entry Guide Bosch Security Systems B.V.

Raadpleeg
– Testrapporten, pagina 78
– Testrapport uitbreiden, pagina 54
– Diagnostische rapporten, pagina 78

12.5.22 Test verzenden bij niet-normaal
Als het tijdschema Functie wordt uitgevoerd en een zone in elk gebied niet-normaal is
(probleem niet gewist van het display van het bedieningspaneel), verzendt de inbraakcentrale
een niet-normaal testrapport. Als er geen niet-normale zones zijn wanneer dit tijdschema
wordt uitgevoerd, hoeft de inbraakcentrale geen rapport te verzenden.
Als de parameter Parameters Gehele centrale > Rapportrouting > Testrapport uitbreiden,
pagina 54 is ingesteld op Ja, wordt een niet-normaal testrapport gevolgd door een
diagnostisch rapport voor elke niet-normale systeemstatus. Raadpleeg Parameters Gehele
centrale > Rapportrouting > Diagnostische rapporten, pagina 78 voor een lijst van inbegrepen
rapporten.

12.5.23 Ga naar gebied
Met deze functie simuleert u de bedieningspaneelfunctie Ga naar gebied en deze functie is
alleen beschikbaar voor aangepaste functies die zijn geactiveerd via een bedieningspaneel.
Wanneer deze functie is geactiveerd, wijzigt deze het huidige gebied van de
bedieningspanelen in het gebied dat is geprogrammeerd in de Parameter 1: gebied #.

12.5.24 Controle Aan
Met deze functie simuleert u de werking van de bedieningspaneelfunctie Controlemodus
wijzigen door de modus Overeenkomsten te activeren voor de gebieden die zijn
geprogrammeerd in Parameter 1: Gebied #. Wanneer een storing optreedt in een controlezon
tijdens het Uitschakelen, zorgt de controlemodus ervoor dat een deurbel klinkt op elk
bedieningspaneel binnen het bereik.

12.5.25 Controle Uit
Met deze functie simuleert u de werking van de bedieningspaneelfunctie Controlemodus
wijzigen door de modus Overeenkomsten te deactiveren voor de gebieden die zijn
geprogrammeerd in Parameter 1: Gebied #.

12.5.26 Datum en tijd weergeven
Met deze functie simuleert u de bedieningspaneelfunctie Datum en tijd weergeven door de
huidige datum en tijd weer te geven op de SDI2-bedieningspanelen die staan vermeld in de
Parameter 1: Bedieningspanelen #.

Bericht!
Als u de functie Datum en tijd weergeven samen met de functies Volume bedieningspaneel
instellen of Helderheid bedieningspaneel instellen gebruikt in de dezelfde aangepaste functie,
moeten deze ongeveer 10 seconden van elkaar worden gescheiden door middel van de
functie Vertraging.

12.5.27 Controletoon weergeven
Deze functie is niet beschikbaar als bedieningspaneelfunctie. Wanneer deze functie is
geactiveerd, laat deze op de SDI2-bedieningspanelen die staan vermeld in Parameter 1:
Bedieningspanelen # voortdurend een controletoon klinken totdat deze wordt uitgeschakeld.
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12.5.28 Volume bedieningspaneel instellen
Met deze functie stelt u de geconfigureerde bedieningspanelen die staan vermeld in
Parameter 1: Bedieningspaneel # in op het volume dat is ingevoerd in Parameter 2:
Volumeniveau. Zie Volume bedieningspaneel, pagina 142 in het gedeelte over de configuratie
van he bedieningspaneel voor meer informatie over volumeparameters.

12.5.29 Helderheid bedieningspaneel instellen
Met deze functie stelt u de geconfigureerde bedieningspanelen die staan vermeld in
Parameter 1: Bedieningspaneel # in op het helderheidsniveau dat is geselecteerd in Parameter
2: Helderheidsniveau. Zie de parameter Helderheid bedieningspaneel, pagina 142 in het
gedeelte over de configuratie van het bedieningspaneel voor meer informatie over de
helderheidsparameter.

12.5.30 Probleem uitschakelen
Deze functie is niet beschikbaar als een bedieningspaneelfunctie, maar kan op een andere
manier worden uitgevoerd op elk bedieningspaneel. Wanneer deze functie is geactiveerd,
schakelt deze alle storingstonen en systeemzoemers uit in de gebieden die zijn
geprogrammeerd in Parameter 1: Gebied #.

12.5.31 Alarm stoppen
Deze functie is niet beschikbaar als een bedieningspaneelfunctie, maar kan op een andere
manier worden uitgevoerd op elk bedieningspaneel. Wanneer deze functie is geactiveerd,
stopt deze alle alarmen uit in de gebieden die zijn geprogrammeerd in Parameter 1: Gebied #.

12.5.32 Aangepaste functie uitvoeren
Met deze functie voert u op een gepland tijdstip de aangepaste functie uit die is geselecteerd
in Parameter 1: Aangepaste functie #.



260 nl | Automation/Externe app Control Panel

2019.10 | 18 | F.01U.368.350 Program Entry Guide Bosch Security Systems B.V.

13 Automation/Externe app

13.1 Automatiseringsapparaat
Standaard: Geen
Selecties:
– Geen.  Automatiseringscommunicatie is uitgeschakeld.
– Modus 1 met behulp van on-board verbinding zonder TLS.
– Modus 1 met behulp van een module B42x op SDI2-adres 1.
– Modus 1 met behulp van on-board verbinding met TLS.   
– Modus 2 met behulp van on-board verbinding of B42x module op SDI2-adres 1, met TLS

Locatie RPS-menu
Automation/Externe app > Automatiseringsapparaat

13.2 Snelheidsstatus
Standaard: 0
Selecties:
– 0 - statusinformatie wordt nooit verzonden tenzij erom wordt verzocht.
– 1 - 255 - statusinformatie wordt verzonden na het geprogrammeerde interval.
Met deze parameter stelt u in hoe vaak de standaard statusinformatie naar de seriële
interfacemodule wordt verzonden.
De statusinformatie bevat de huidige zonestatus (normaal of niet normaal), de gebiedsstatus
van de inbraakcentrale (Alle Aan, Onmiddellijk Alle Aan, Vertraging Gedeeltelijk Aan,
Onmiddellijk Gedeeltelijk Aan, Uitgeschakeld, Gebied Inloopvertraging, Gedeeltelijk Aan
Inloopvertraging, Gebied Uitlooptijd, Gedeeltelijk Aan Uitlooptijd), de status van de
inbraakcentrale (storing hoofdvoeding, accu ontbreekt, hoofdvoeding hersteld, accu bijna
leeg, en dergelijke) en de status van de uitgang (uitgang aan of uitgang uit).
Invoer vindt plaats in stappen van 500 milliseconden. Als een 5 wordt ingevoerd, wordt de
statusinformatie verzonden om de 2500 milliseconden (of om de 2,5 seconden). Een invoer
van 10 komt overeen met 5 seconden. Als de snelheidsstatus is ingesteld op een waarde
onder 10 en er 1-6 SDI-apparaten zijn aangesloten op het systeem, is de hoogste snelheid
waarop de inbraakcentrale de statusinformatie kan verzenden ongeveer 1 seconde. Ter
aanvulling, als er meer dan 6 SDI-apparaten zijn aangesloten op de inbraakcentrale, is de
hoogste snelheid waarmee de inbraakcentrale de informatie kan verzenden ongeveer 1,5 tot 2
seconden.

Locatie RPS-menustructuur
Automation/Externe app > Snelheidsstatus

13.3 Automation PIN-code
Standaard: Leeg
Selecties: maximaal 24 tekens.
Met deze parameter stelt u de PIN-code in die moet worden ingevoerd voordat de
automatiseringssoftware kan worden aangesloten op de inbraakcentrale.
Deze parameter accepteert maximaal 24 tekens, maar staat ook kortere PIN-codes toe.  De
minimumlengte is zes tekens.  De PIN-code is hoofdlettergevoelig. De Automation PIN-code
moet worden ingevoerd voordat andere automatiseringsopdrachten door de inbraakcentrale
worden geaccepteerd.
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Locatie RPS-menustructuur
Automation/Externe app > Automation PIN-code

13.4 Modus 1 Automation Ethernet-poortnummer
Standaard: 7702
Selecties: 1 tot 65.535
Met deze parameter stelt u het poortnummer in voor Modus 1 Automation Ethernet.

Locatie RPS-menu
Automation/Externe app > Automation Ethernet Port Number [poortnummer modus 1

13.5 Externe app
Standaard: Ingeschakeld
Selecties:
– Inschakelen - de inbraakcentrale kan beveiligde aansluitingen met externe apps tot stand

brengen.
– Uitschakelen - de inbraakcentrale kan geen beveiligde aansluitingen met externe apps tot

stand brengen.
Stel deze parameter in op inschakelen om de inbraakcentrale beveiligde aansluitingen met
externe apps te laten maken. De app Remote Security Control van Bosch voor smartphones en
tablets is een voorbeeld van een externe app.
Stel deze parameter in op uitschakelen om te voorkomen dat de inbraakcentrale beveiligde
verbindingen maakt met externe apps.

Locatie RPS-menu
Automation/Externe app > Externe app

13.6 Externe app PIN-code
Standaard: [PIN-code door RPS gegenereerd met 24 willekeurige tekens]
Selecties: Maximaal 24 tekens
Gebruik deze parameter om de PIN-code in te stellen die de inbraakcentrale ontvangt van een
externe toepassing om een veilige verbinding tot stand te brengen (een smartphone met
Bosch RSC is een voorbeeld van deze app).
De lengte van de PIN-code is 6 t/m 24 tekens.  De PIN-code kan een combinatie van letters,
cijfers en speciale tekens zijn. De PIN-code is hoofdlettergevoelig. De PIN-code van de app
moet worden ontvangen voordat andere commando's vanaf een externe toepassing worden
geaccepteerd door de inbraakcentrale.
RPS genereert automatisch een PIN-code met 24 willekeurige tekens als de standaard bij het
maken van elke centrale-account.

Bericht!
Als u de Externe app PIN-code instelt op 'uitgeschakeld', wordt de externe aanmelding van
de app uitgeschakeld
Stel de PIN-code van de externe app in op 'uitgeschakeld' (met een willekeurige combinatie
van hoofdletters en kleine letters) om te verhinderen dat elke gebruiker van een externe app
(RSC-gebruiker) zich kan aanmelden bij de inbraakcentrale, zelfs als de parameter Externe
app is ingesteld op 'ingeschakeld'.

Locatie RPS-menu
Automation/Externe app > Externe app PIN-code
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14 SDI2-modules
14.1 B208 Octo-input (Acht ingangen)

De B208 Module met acht ingangen biedt ingangen (sensorlussen) voor 8 punten. De B208
kan worden aangesloten op de SDI2-bus van de inbraakcentrale.

Type centrale Ondersteunde modules

B5512 4

B4512 2

B3512 0

Tab. 14.1: Capaciteit

Switch-instellingen
Zie Instellingen hardwareschakelaar > Schakelaarinstellingen voor B208 met acht ingangen

14.1.1 Enclosure Tamper (Sabotage behuizing)
Standaard: Nee - uitschakelen
Selecties:
– Ja - sabotage-ingang behuizing inschakelen
– Nee - sabotage-ingang behuizing uitschakelen
Als de sabotage-ingang is ingeschakeld en is verbonden met een Bosch ICP-EZTS
sabotageschakelaar, genereert de inbraakcentrale een sabotagegebeurtenis als de deur van de
behuizing wordt geopend of wanneer de behuizing van de muur wordt verwijderd.

Locatie RPS-menu
SDI2-modules > B208 met acht ingangen > Behuizingssabotage

14.2 B308 Octo-output (B308-module met acht uitgangen)
De B308-module met acht uitgangen is een apparaat dat wordt aangesloten op de SDI2-bus
van de inbraakcentrale. Elke module is voorzien van acht onafhankelijk bewaakte uitgangen die
in functie vergelijkbaar zijn met de uitgangen die door de modules worden geleverd.

Type centrale Ondersteunde modules

B5512 5

B4512 3

B3512 0

Tab. 14.2: Capaciteit

Switch-instellingen
Zie Instellingen hardwareschakelaar > B308-module met acht uitgangen

14.2.1 Module Enclosure Tamper (Sabotage modulebehuizing)
Standaard: Nee - uitschakelen
Selecties:
– Ja - sabotage-ingang behuizing inschakelen
– Nee - sabotage-ingang behuizing uitschakelen
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Als de sabotage-ingang is ingeschakeld en is verbonden met een Bosch ICP-EZTS
sabotageschakelaar, genereert de inbraakcentrale een sabotagegebeurtenis als de deur van de
behuizing wordt geopend of wanneer de behuizing van de muur wordt verwijderd.

Locatie RPS-menu
SDI2-modules > B308-module met acht uitgangen > Behuizingssabotage

14.3 (B42x) IP Communicator
De B42x aansluiten
Schakel de module aan op de inbraakcentrale via de SDI2-bus..

Configureer de module.
U kunt één of beide B426-/B450-communicatiemodules gebruiken voor meldkamerrapportage
of RPS-communicatie. Of u kunt een van de B42x-modules gebruiken voor communicatie met
automatiseringssoftware.

Bericht!
Om communicatieverlies te vermijden, wordt de configuratie die is verzonden naar de
inbraakcentrale voor de B42x-module actief nadat de verbinding tussen RPS en de
inbraakcentrale is verbroken.
Als de module is geconfigureerd met behulp van de webinterface B42x om het programmeren
van de inbraakcentrale uit te schakelen (dat wil zeggen, Panel Programming inschakelen is
ingesteld op Nee), wordt RPS-programmering van de B42x geaccepteerd door de
inbraakcentrale, maar niet toegepast op de B42x. De parameter Panel Programming
inschakelen is niet beschikbaar in RPS.

14.3.1 Module Enclosure Tamper (Sabotage modulebehuizing)
Standaard: Nee - uitschakelen
Selecties:
– Ja - sabotage-ingang behuizing inschakelen
– Nee - sabotage-ingang behuizing uitschakelen
Als de sabotage-ingang is ingeschakeld en is verbonden met een Bosch ICP-EZTS
sabotageschakelaar, genereert de inbraakcentrale een sabotagegebeurtenis als de deur van de
behuizing wordt geopend of wanneer de behuizing van de muur wordt verwijderd.

Locatie RPS-menu
SDI2 > B42x IP Communicator > Behuizingssabotage

14.3.2 IPv6-modus
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja: gebruik IPv6-modus (internetprotocolversie 6) voor IP-communicatie
– Nee: gebruik IPv4-modus (internetprotocolversie 4) voor IP-communicatie
Wanneer "IPv6 inschakelen" is ingesteld op "Ja", stelt u TCP/auto-IP inschakelen in op "Ja".

Locatie RPS-menu
SDI2 > B42x IP Communicator > IPv6-modus

14.3.3 IPv6 DHCP
Standaard: ingeschakeld (Ja)
Selecties:
– Ingeschakeld (Ja) - DHCP stelt automatisch het IP-adres, standaard-IP-gateway en IP

DNS-serveradres in. Met Auto-IP kunt u om dynamische IP-adressen bij het opstarten aan
apparaten toewijzen.
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– Uitgeschakeld (Nee) - stel deze parameter in op "Uitgeschakeld" als er geen DHCP-service
is. Stel het IP-adres, standaard-IP-gateway en IP DNS-serveradres handmatig in.

Voor DHCP is een DHCP-server nodig.
Locaties RPS-menu
SDI2 > B42x IP Communicator > IPv6 DHCP

14.3.4 IPv4 DHCP/AutoIP inschakelen
Standaard: ingeschakeld (Ja)
Selecties:
– Ingeschakeld (Ja) - DHCP stelt automatisch het IP-adres, standaard-IP-gateway en IP

DNS-serveradres in. Met Auto-IP kunt u dynamische IP-adressen bij het opstarten aan
apparaten toewijzen.

– Uitgeschakeld (Nee) - stel deze parameter in op "Uitgeschakeld" als er geen DHCP-service
is. Stel het IP-adres, standaard-IP-gateway en IP DNS-serveradres handmatig in.

Voor DHCP is een DHCP-server nodig.
De parameter heeft geen effect op de werking van de B450 Communicator-interface.

Locatie RPS-menu
SDI2 > B42x IP Communicator > IPv4 DHCP/AutoIP inschakelen

14.3.5 IPv4-adres
Standaard: 0.0.0.0
Selecties: 0.0.0.0 tot 255.255.255.255
Als IPv4 DHCP/Auto IP inschakelen is ingesteld op "Ja", wordt deze parameter grijs
weergegeven (niet te bewerken).
Als IPv4 DHCP/Auto IP inschakelen is ingesteld op "Nee", voert u het IPv4-adres hier in.
Deze parameter heeft geen effect op de werking van de B450 Communicator-interface.

Locatie RPS-menu
SDI2 > B42x IP Communicator > IPv4-adres

14.3.6 IPv4-subnetmasker
Standaard: 255.255.255.0
Selecties: 0.0.0.0 tot 255.255.255.255
Als IPv4 DHCP/Auto IP inschakelen is ingesteld op "Ja", wordt deze parameter grijs
weergegeven (niet te bewerken).
Als IPv4 DHCP/Auto-IP inschakelen is ingesteld op "Nee", voert u hier het IPv4-
subnetwerkmasker in.
De parameter heeft geen effect op de werking van de B450 Communicator-interface.

Meer informatie
Notatie van IP-adres en domeinnaam, pagina 283

Locatie RPS-menu
SDI2 > B42x IP Communicator > IPv4 subnetmasker

14.3.7 IPv4 Default Gateway
Standaard: 0.0.0.0
Selecties: 0.0.0.0 tot 255.255.255.255
Als IPv4 DHCP/Auto IP inschakelen is ingesteld op "Ja", wordt deze parameter grijs
weergegeven (niet te bewerken).
Als IPv4 DHCP/Auto IP inschakelen is ingesteld op "Nee", voert u het standaardgatewayadres
hier in.
De parameter heeft geen effect op de werking van de B450 Communicator-interface.
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Meer informatie
Notatie van IP-adres en domeinnaam, pagina 283

Locatie RPS-menu
SDI2 > B42x IP Communicator > Standaardgateway IPv4

14.3.8 IPv4 DNS Server IP Address (IP-adres DNS-server IPv4)
Standaard: 0.0.0.0
Selecties: 0.0.0.0 tot 255.255.255.255
Een domeinnaamserver (DNS) gebruikt internetdomeinnamen of hostnamen om de
overeenkomstige IP-adressen te verstrekken. In DHCP-modus wordt de standaard-DNS van de
DHCP-server gebruikt. Als u een aangepaste DNS-server wilt gebruiken in DHCP-modus, voert
u hier het IP-adres van de aangepaste DNS-server in.

Locatie RPS-menu
SDI2 > B42x IP Communicator > IP-adres van de DNS-server IPv4

14.3.9 IPv6 DNS Server IP Address
Standaard:
Selecties: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 tot
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Met deze parameter wordt het IPv6 DNS-serveradres voor de statische IP-modus ingesteld.
Als dit adres is ingesteld door de DHCP-service, wijzig het dan niet.

Meer informatie
Notatie van IP-adres en domeinnaam, pagina 283

Locatie RPS-menu
SDI2 > B42x IP Communicator > IP-adres van de DNS-server IPv6

14.3.10 UPnP (universele plug-and-play) inschakelen
Standaard: Ja
Selecties:
Ja (ingeschakeld): gebruik UPnP om een doorstuurfunctie voor de poort te openen voor
inkomende aansluitingen voor RPS en RSC (Remote Security Control)
Nee (uitgeschakeld): gebruik geen UPnP
De parameter UPnP heeft geen invloed op het rapporteren van gebeurtenissen aan de
ontvanger van een meldkamer.
De parameter UPnP heeft geen effect op de werking van de B450 Communicator-interface.

Locatie RPS-menu
SDI2 > B42x IP Communicator > UPnP inschakelen

14.3.11 HTTP-poortnummer
Standaard: 80
Selecties: 1 tot 65.535
Met deze parameter kan het poortnummer van de webserver worden geconfigureerd.
Wanneer de geavanceerde TLS-beveiliging is ingeschakeld, wordt HTTPS toegepast. De
standaardwaarde voor HTTPS is 443.
Als de geavanceerde beveiliging niet is ingeschakeld, wordt de waarde HTTP toegepast.

Locatie RPS-menu
SDI2-Modules > IP Communicator > HTTP-poortnummer
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14.3.12 Time-out van ARP-cache (sec.)
Standaard: 600
Selecties: 1 tot 600 (seconden)
Met deze parameter wordt de time-out voor ARP-cachegegevens opgegeven.
De parameter heeft geen effect op de werking van de B450 Communicator-interface.

Locatie RPS-menu
SDI2 > B42x IP Communicator > Time-out van ARP-cache

14.3.13 Web-/USB-toegang inschakelen
Standaard: Nee
Selecties: Ja/Nee
Deze parameter geeft geautoriseerde gebruikers de mogelijkheid de configuratieparameters
van de module te bekijken en te wijzigen in een standaardwebbrowser of via USB, afhankelijk
van de beschikbare opties.

Locatie RPS-menu
SDI2-Modules > IP Communicator > Web-/USB-toegang inschakelen.

14.3.14 Wachtwoord Web-/USB-toegang
Standaard:  leeg
Selecties: leeg, afdrukbare ASCII-tekens
Met deze parameter stelt u een nieuw wachtwoord in dat is vereist voor directe aanmeldingen
via webtoegang. Het wachtwoord moet 4-10 afdrukbare ASCII-tekens lang zijn. Met spaties
schakelt u de wachtwoordcontrole uit.

Locatie RPS-menu
SDI2 > IP Communicator > Wachtwoord voor webtoegang

14.3.15 Firmware-upgrade inschakelen
Standaard: Nee
Selecties:
Ja - wijzig de firmwareversie via de webinterface.
Nee - wijzig de firmwareversie via de programmeersoftware.
Met deze parameter kan de firmware van de module worden gewijzigd via de externe
webinterface.

Locatie RPS-menu
SDI2-Modules > IP Communicator > Firmware-upgrade inschakelen

14.3.16 Hostnaam van module
Standaard: Leeg
Selecties: maximaal drieënzestig tekens (letters, cijfers, punten en gedachtestreepjes)
De hostnaam identificeert de IP-kiezer (ingebouwde of SDI2-module) in het netwerk. Laat
deze parameter leeg om de standaardfabrieksinstelling voor de hostnaam te gebruiken.
De parameter heeft geen effect op de werking van de B450 Communicator-interface.

Locatie RPS-menu
SDI2 > B42x IP Communicator > Hostnaam van module

14.3.17 Unitbeschrijving
Standaard: Leeg
Selecties: maximaal twintig alfanumerieke tekens.
Met deze parameter wordt de module (locatie, kenmerken, enz.) in maximaal 20 tekens
beschreven.
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Alleen de volgende tekens kunnen worden gebruikt: A t/m Z, 0 t/m 9,?, &amp;, @, -, *, +, $, #, /

Locatie RPS-menu
SDI2-Modules > IP Communicator > Unitbeschrijving.

14.3.18 TCP/UDP Port Number (Poortnummer TCP/UDP)
Standaard: 7700
Selecties: 0 - 65535
Gebruik voor IP-communicatie met RPS, automatisering of RSC (Remote Security Control) in
standaardinstallaties de TCP/UDP-poort met standaardwaarden

Locatie RPS-menu
SDI2-Modules > IP Communicator > TCP-/UDP-poortnummer

14.3.19 Keep-alive-tijd TCP
Standaard: 4 minuten
Selecties: Uit - 8 uur
De tijd tussen TCP keep-alive berichten kan worden ingesteld in minuten of uren. Keep-alive
berichten zorgen ervoor dat een verbinding actief blijft.
De parameter heeft geen effect op de werking van de B450 Communicator-interface.

Locatie RPS-menu
SDI2 > B42x IP Communicator > Keep-alive-tijd TCP

14.3.20 IPv4 Test Address (Testadres IPv4)
Standaard: 8.8.8.8
Selecties: IPv4-adres of domeinnaam
De inbraakcentrale pingt het IPv4-testadres om ervoor te zorgen dat de netwerkconfiguratie-
instellingen correct zijn en dat het netwerk werkt.
Het standaardtestadres werkt voor de meeste netwerken.

Locatie RPS-menu
SDI2 > B42x IP Communicator > Testadres IPv4

14.3.21 IPv6 Testadres
Standaard: 2001:4860:4860::8888
Selecties: IPv6-adres of domeinnaam
De inbraakcentrale pingt het IPv6-testadres om ervoor te zorgen dat de netwerkconfiguratie-
instellingen correct zijn en dat het netwerk werkt.
Het standaardtestadres werkt voor de meeste netwerken.

Meer informatie
Notatie van IP-adres en domeinnaam, pagina 283

Locatie RPS-menu
SDI2 > B42x IP Communicator > Testadres IPv6

14.3.22 Web and Automation Security
Standaard: inschakelen
Selecties:
– Uitschakelen - geavanceerde beveiliging is niet toegepast.
– Inschakelen - geavanceerde beveiliging is toegepast.
Stel deze parameter in op inschakelen voor de geavanceerde beveiliging voor Automation en
B42x Web Access.
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Indien ingeschakeld, wordt HTTPS toegepast op B42x Web Access en verandert de
standaardwaarde van de
HTTP-poortnummerparameter. Deze instelling schakelt ook TLS Security voor Automation in.

Locatie RPS-menu
SDI2 > IP Communicator > Web and Automation Security

14.3.23 Alternatief IP-adres DNS-server IPv4
Standaard: 0.0.0.0
Selecties: 0.0.0.0 tot 255.255.255.255
Als de IP-communicator geen adres van de primaire server kan ophalen, wordt de alternatieve
DNS-server geprobeerd. Voer het IP-adres in voor de alternatieve IPv4 DNS-server.

Meer informatie
Notatie van IP-adres en domeinnaam, pagina 283

Locatie RPS-menu
SDI2 > B42x IP Communicator > Alternatief IP-adres DNS-server IPv4

14.3.24 Alternatief IP-adres IPv6 DNS-server
Standaard:
Selecties: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 tot
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Als de IP-kiezer geen adres van de primaire server kan ophalen, wordt de alternatieve DNS-
server geprobeerd. Voer het IP-adres in voor de alternatieve IPv6 DNS-server.

Meer informatie
Notatie van IP-adres en domeinnaam, pagina 283

Locatie RPS-menu
SDI2 > B42x IP Communicator > Alternatief IP-adres DNS-server IPv6

14.4 B450 mobiel

14.4.1 Inbound SMS (Inkomende SMS)

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Standaard: Ja
Selecties:
– Ingeschakeld (Ja) - u kunt de module configureren met inkomende sms-tekstberichten.
– Uitgeschakeld (Nee) - de module verwerkt geen inkomende sms-tekstberichten.

Locatie RPS-menu
SDI2-modules > IP Communicator > B450 mobiel > Inbound SMS (Inkomende SMS)
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14.4.2 Session Keep Alive Period (min.) (Periode keep-alive sessie)

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Standaard: 0
Selecties: 0 (uitgeschakeld) tot 1000 (minuten)
Tijd in minuten tussen keep-alive berichten. Keep-alive berichten zorgen ervoor dat een
verbinding actief blijft.
Wijzig de standaardinstelling alleen voor streng beveiligde commerciële UL1610-installaties.

Locatie RPS-menu
SDI2-modules > IP Communicator > B450 mobiele > Session Keep Alive Period (Periode keep-
alive sessie)

14.4.3 Inactivity Timeout (min.) (Time-out door inactiviteit)

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Standaard: 0
Selecties: 0 (uitschakelen) tot 1000 (minuten)
– 0 (uitgeschakeld) - centrale bewaakt gegevensverkeer niet.
– 1 tot 1000 - de tijd zonder gegevensverkeer voordat de inbraakcentrale een sessie

beëindigt.
Wijzig de standaardwaarde alleen voor streng beveiligde commerciële UL 1610-installaties
waarbij melding van een laag signaal vereist is.

Locatie RPS-menu
SDI2-modules > IP Communicator > B450 mobiel > Inbound SMS (Inkomende SMS)

14.4.4 Reporting Delay for Low Signal Strength (sec.) (Vertraging melden voor
lage signaalsterkte)

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Standaard: 0 (uitgeschakeld)
Selecties: 0 (uitgeschakeld), 1-3600 (seconden)
Tijd van lage signaalsterkte (rode LED op mobiele communicator) voordat de inbraakcentrale
een gebeurtenis genereert voor laag mobiel signaal.

Locatie RPS-menu
SDI2-modules > IP Communicator > B450 mobiele > Reporting delay for low signal strength
(Vertraging melden voor lage signaalsterkte)
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14.4.5 Reporting Delay for Single Tower (sec.) (Vertraging melden voor een
enkele mast)

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Standaard: 1800
Selecties: 0 (uitgeschakeld), 1-3600 (seconden)
Behoud voor deze parameter de standaardinstelling, tenzij een vertegenwoordiger van Bosch
Security Systems, Inc. iets anders aanraadt.
Wanneer de mobiele insteekmodule slechts één mast detecteert gedurende het aantal
seconden dat met deze parameter is ingesteld, registreert de centrale een gebeurtenis voor
één mast.
Wanneer de mobiele communicator twee of meer masten detecteert gedurende het aantal
seconden dat met deze parameter is ingesteld, registreert de inbraakcentrale een
herstelgebeurtenis voor één mast.

Locatie RPS-menu
SDI2-modules > IP Communicator > B450 mobiele > Vertraging melden voor een enkele mast

14.4.6 Vertraging melden voor geen masten (sec.)

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Standaard: 0
Selecties: 0 (uitgeschakeld), 1-3600 (seconden)
Wanneer de mobiele insteekmodule geen masten vindt gedurende het aantal seconden dat
met deze parameter is ingesteld, registreert de centrale een gebeurtenis voor geen masten en
een gebeurtenis voor geen IP-adres.
De centrale registreert een herstelgebeurtenis voor geen masten wanneer de mobiele
insteekmodule een of meerdere masten detecteert gedurende het aantal seconden dat met
deze parameter is ingesteld.
De centrale registreert een herstelgebeurtenis voor geen IP-adres wanneer de mobiele
insteekmodule bij één of meerdere masten wordt geregistreerd en binnen 60 seconden een IP-
adres ontvangt.

Locatie RPS-menu
SDI2-modules > IP Communicator > B450 mobiel > Vertraging melden voor geen masten

14.4.7 Uitgaande SMS-lengte
Standaard: 160
Selecties: 0 (uitgeschakeld) tot 3600 (tekens)
Mobiele providers stellen de maximale lengte van SMS-berichten in op 160 tekens
(standaard). De providers weigeren langere SMS-berichten.
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Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Locatie RPS-menu
SDI2-modules > IP Communicator > B450 mobiel > Uitgaande SMS-lengte

14.4.8 SIM PIN

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Standaard: Leeg
Selecties: 0-9 (minimaal 4 cijfers, maximaal 8 cijfers)
Gebruik deze parameter alleen als een PIN-code nodig is voor SIM-kaarten.
Als een SIM-PIN niet nodig is, laat dan het veld leeg.

Locatie RPS-menu
SDI2-modules > IP Communicator > B450 mobiel > SIM-PIN

14.4.9 Network Access Point Name (APN) (Naam van netwerktoegangspunt)

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Standaard: eaaa.bosch.vzwentp
Selecties: 0-9, A-Z, a-z, - , : , . (max. 99 tekens)
U kunt de standaardnaam van het netwerktoegangspunt (APN) wijzigen. De naam kan
maximaal 99 tekens lang zijn. Het veld is hoofdlettergevoelig.

Firmware van inbraakcentrale versie 3.07 of hoger
Als er geen APN wordt ingevoerd, gebruikt de inbraakcentrale vanaf firmwareversie 3.07 een
interne lijst met waarden voor de Network Access Point Name (APN). Als er een B442 of B443
mobiele insteekcommunicatiemodule is aangesloten, luidt de interne lijst:
– Iotst.aer.net
– gne
– wyless.apn
– wyless.com.attz
Als er een B444 mobiele insteekcommunicatiemodule is aangesloten, luidt de interne lijst:
– bssd.vzwentp
– eaaa.bosch.vzwentp

Bericht!
De standaardwaarde, eaaa.bosch.vzwentp, is nieuw
De vorige APN-standaardwaarde, wyless.apn, is nog steeds geldig. De APN hoeft niet te
worden gewijzigd voor bestaande accounts.
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Locatie RPS-menu
SDI2-modules > IP Communicator > B450 mobiel > Naam toegangspunt netwerk (APN)

14.4.10 Network Access Point User Name (Gebruikersnaam netwerktoegangspunt)

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Standaard: Leeg
Selecties: ASCII-tekens (maximaal 30)
Voer maximaal 30 ASCII-tekens in voor de gebruikersnaam van het netwerktoegangspunt.
De gebruikersnaam is hoofdlettergevoelig.

Locatie RPS-menu
SDI2-modules > IP Communicator > B450 mobiel > Gebruikersnaam netwerktoegangspunt

14.4.11 Network Access Point Password (Wachtwoord voor netwerktoegangspunt)

Bericht!
Belangrijke informatie over de configuratie voor mobiele communicatie
Zie Configuratie voor Cellular Service, pagina 281 voor een overzicht en configuratie-informatie.

Standaard: Leeg
Selecties: ASCII-tekens (maximaal 30 tekens)
Voer maximaal 30 ASCII-tekens in voor het wachtwoord voor het netwerktoegangspunt.
Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

Locatie RPS-menu
SDI2-modules > IP Communicator > B450 mobiel > Wachtwoord voor netwerktoegangspunt

14.5 B520 hulpstroomvoorziening
De B520 Stroomvoorziening voor randapparatuur wordt aangesloten op de SDI2-bus van de
inbraakcentrale. Deze biedt een bewaakte stroomvoorziening voor randapparatuur van 12 V
DC en 2,5 A.

Type centrale Ondersteunde modules

B6512, B5512 4

B4512 2

B3512 1

Tab. 14.3: Capaciteit

Switch-instellingen
Zie Instellingen hardwareschakelaar > SDI2-apparaten > Schakelaarinstellingen van B520-
stroomvoorziening, pagina 280

Raadpleeg
– Schakelaarinstellingen van B520-stroomvoorziening, pagina 280
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14.5.1 Module inschakelen
Standaard: Nee
Selecties:
– Ja - bewaking van de SDI2-module.
– Niet - geen bewaking van de SDI2-module.

Locatie RPS-menu
SD12 > B520-stroomvoorziening > Module inschakelen

14.5.2 Module Enclosure Tamper (Sabotage modulebehuizing)
Standaard: Nee - uitschakelen
Selecties:
– Ja - sabotage-ingang behuizing inschakelen
– Nee - sabotage-ingang behuizing uitschakelen
Als de sabotage-ingang is ingeschakeld en is verbonden met een Bosch ICP-EZTS
sabotageschakelaar, genereert de inbraakcentrale een sabotagegebeurtenis als de deur van de
behuizing wordt geopend of wanneer de behuizing van de muur wordt verwijderd.

Locatie RPS-menu
SDI2 > B520 hulpstroomvoorziening > Behuizingssabotage

14.5.3 Eén of twee accu's
Standaard: één
Selecties:
– Eén - één accu wordt aangesloten op de aansluitklemmen van BATT 1 van de B520.
– Twee - twee accu's worden aangesloten op de B520. Eén accu wordt aangesloten op de

aansluitklemmen van BATT 1 en één accu wordt aangesloten op de aansluitklemmen van
BATT 2.

Locatie RPS-menu
SDI2-modules > B520 hulpstroomvoorziening > Eén of twee accu's

14.6 Wireless Receiver (Draadloze ontvanger)
De inbraakcentrale ondersteunt twee soorten SDI2 draadloze interfacemodules.
– B810 RADION receiver SD
– B820 Inovonics SDI2-businterface
U kunt slechts één draadloze module tegelijk gebruiken.

Bericht!
Kies het type draadloze module voordat u zones, gebruikers of repeaters toevoegt aan het
systeem. Wanneer u draadloze typen wijzigt, stelt RPS alle RF-informatie opnieuw in op de
fabrieksinstellingen. Alle eerder geconfigureerde RF-informatie wordt gewist.

Switch-instellingen
Zie Instellingen voor hardwareschakelaar, pagina 277

14.6.1 Type draadloze module
Standaard: B810 RADION draadloos
Selecties:
– Niet-toegewezen
– B810 RADION draadloos
– B820 Inovonics draadloos
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Met deze parameter configureert u het systeem voor een draadloze RADION- of Inovonics-
module.
Niet-toegewezen. U kunt geen draadloos apparaat gebruiken. Draadloos is geen geldige
selectie voor de parameter Zonebron voor een zone. U kunt geen RF-handzenders registreren
voor een gebruiker.

Draadloze capaciteit van B820 Inovonics
Apparaten - 350 (exclusief repeaters)
Repeaters - 4
U kunt draadloze Inovonics apparaten toewijzen aan punten.
U kunt Inovonics afstandsbedieningen toewijzen aan gebruikers.

Draadloze capaciteit van B810 RADION
Afstandsbedieningen - 1000
Zones - 504 (geldige zonenummers: B5512 - 9 t/m 48, B4512 - 9 t/m 28, B3512 - 9 t/m 16)
Repeaters - 8
Wanneer deze limieten zijn bereikt, toont RPS een waarschuwingsbericht. Om een ander
apparaat van dit type toe te voegen, moet u een of meer van de bestaande apparaten
verwijderen.
Locatie RPS-menu
SDI2-modules > Draadloze ontvanger > Type draadloze module

14.6.2 Module Enclosure Tamper (Sabotage modulebehuizing)
Standaard: Nee - uitschakelen
Selecties:
– Ja - sabotage-ingang behuizing inschakelen
– Nee - sabotage-ingang behuizing uitschakelen
Als de sabotage-ingang is ingeschakeld, maakt de inbraakcentrale een sabotagegebeurtenis
wanneer de behuizing wordt geopend of wanneer de behuizing van de muur wordt verwijderd.

Locatie RPS-menu
SDI2 > Draadloze ontvanger > Behuizingssabotage

14.6.3 Supervisietijd systeem (Repeater)
Standaard: 12 uur
Selecties:
– Geen - draadloze bewaking van repeater uitschakelen.
– 4, 12, 24, 48, 72 uur
Via deze parameter kunt u de supervisietijd instellen voor alle geconfigureerde draadloze
repeaters. Als de draadloze ontvanger niet binnen het aantal uren dat door deze parameter is
ingesteld een bericht ontvangt van een repeater, maakt de bedieneenheid een gebeurtenis
voor een ontbrekende repeater.

Bericht!
Bewakingstijd draadloze zone
Configureer de draadloze supervisietijd voor niet-brandalarmzones met behulp van de
parameter Zoneprofielen / Bewakingstijd draadloze zone, pagina 233. De supervisietijd voor
een draadloze zone van het type brandzones is vast ingesteld op 4 uur.
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Bericht!
Supervisietijd draadloze handzenders
Schakel de supervisietijd voor draadloze handzenders in of uit met behulp van de parameter
Gebruikerstoewijzingen / Bewaakt, pagina 169. Wanneer bewaking wordt ingeschakeld, staat
de supervisietijd van de draadloze handzenders vast ingesteld op 4 uur.

Locatie RPS-menu
SDI2 > Draadloze ontvanger > Systeembewakingstijd

14.6.4 Herhaling geluidsignaal accu bijna leeg
Standaard: nooit herhalen
Selecties: nooit herhalen, 4 uur, 24 uur
Deze parameter is algemeen voor alle niet-brandalarmzones. De inbraakcentrale stelt
automatisch de herhaling van het geluidsignaal bij een bijna lege accu in op 24 uur voor
brandzones.
Locatie RPS-menu
SDI2-modules > Draadloze ontvanger > Herhaling geluidsignaal accu bijna leeg

14.6.5 Storingsdetectie inschakelen
Standaard: Ja
Selecties:
– Ja - detectie van RF-storing (interferentie) inschakelen.
– Nee - detectie van RF-storing (interferentie) uitschakelen.
Voor de module B820 Inovonics draadloos is detectie van RF-storing (interferentie) altijd
ingeschakeld, zelfs wanneer deze parameter wordt ingesteld op Nee.
Locatie RPS-menu
SDI2-modules > Draadloze ontvanger > Storingsdetectie inschakelen

14.7 Wireless Repeater (Draadloze repeater)
Draadloze repeaters zijn niet fysiek aangesloten op de SDI2-bus. U moet een draadloze
interfacemodule configureren als onderdeel van het systeem.
De inbraakcentrale ondersteunt twee soorten SDI2 draadloze interfacemodules:
– B810 RADION draadloos
– B820 Inovonics draadloos
Het type draadloze repeater moet overeenkomen met het type ontvanger. Kies het type
draadloze ontvanger voordat u alle repeaters configureert. De inbraakcentrale ondersteunt
maximaal 8 repeaters tegelijkertijd. Alle repeaters moeten van hetzelfde type zijn.

14.7.1 Module Enclosure Tamper (Sabotage modulebehuizing)
Standaard: Nee - uitschakelen
Selecties:
– Ja - sabotage-ingang behuizing inschakelen
– Nee - sabotage-ingang behuizing uitschakelen
Als de sabotage-input is ingeschakeld, creëert de inbraakcentrale een sabotagegebeurtenis
wanneer de behuizing wordt geopend of wanneer de behuizing van de muur wordt verwijderd.

Locatie RPS-menu
SDI2 > Draadloze repeater > Behuizingssabotage

14.7.2 RADION RFID (B810)
Standaard: 0
Selectie: 0, 11 - 167772156



276 nl | SDI2-modules Control Panel

2019.10 | 18 | F.01U.368.350 Program Entry Guide Bosch Security Systems B.V.

Het RFID-nummer (radiofrequentie-identificatie) is een uniek nummer dat in de fabriek is
toegewezen aan een draadloos apparaat. Het RFID-nummer bevindt zich op het productlabel.
Omdat draadloze repeaters zowel ontvangers als zenders zijn, krijgen ze een RFID
toegewezen.
Locatie RPS-menu
SDI2-modules > Draadloze repeater > RFID (B810 RADION draadloos)

14.7.3 Inovonics RFID (B820)
Standaard: N.V.T.
Bereik: 0 - 99999999
Het RFID-nummer (radiofrequentie-identificatie) is een uniek nummer dat in de fabriek is
toegewezen aan een draadloos apparaat. Het RFID-nummer bevindt zich op het productlabel.
Omdat draadloze repeaters zowel ontvangers als zenders zijn, krijgen ze een RFID
toegewezen.
Locatie RPS-menu
SDI2-modules > Draadloze repeater > RFID (B820 Inovonics draadloos)
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15 Instellingen voor hardwareschakelaar
15.1 Adres van bedieningspaneel

Instellingen van adresschakelaar van B91x Basisbedieningspaneel

Adres Schakelaars

1 2 3 4 5 6

1 AAN UIT UIT UIT UIT UIT

2 UIT AAN UIT UIT UIT UIT

3 AAN AAN UIT UIT UIT UIT

4 UIT UIT AAN UIT UIT UIT

5 AAN UIT AAN UIT UIT UIT

6 UIT AAN AAN UIT UIT UIT

7 AAN AAN AAN UIT UIT UIT

8 UIT UIT UIT AAN UIT UIT

9 AAN UIT UIT AAN UIT UIT

10 UIT AAN UIT AAN UIT UIT

11 AAN AAN UIT AAN UIT UIT

12 UIT UIT AAN AAN UIT UIT

13 AAN UIT AAN AAN UIT UIT

14 UIT AAN AAN AAN UIT UIT

15 AAN AAN AAN AAN UIT UIT

16 UIT UIT UIT UIT AAN UIT

17 AAN UIT UIT UIT AAN UIT

18 UIT AAN UIT UIT AAN UIT

19 AAN AAN UIT UIT AAN UIT

20 UIT UIT AAN UIT AAN UIT

21 AAN UIT AAN UIT AAN UIT

22 UIT AAN AAN UIT AAN UIT

23 AAN AAN AAN UIT AAN UIT

24 UIT UIT UIT AAN AAN UIT

25 AAN UIT UIT AAN AAN UIT

26 UIT AAN UIT AAN AAN UIT

27 AAN AAN UIT AAN AAN UIT

28 UIT UIT AAN AAN AAN UIT

29 AAN UIT AAN AAN AAN UIT
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Adres Schakelaars

1 2 3 4 5 6

30 UIT AAN AAN AAN AAN UIT

31 AAN AAN AAN AAN AAN UIT

32 UIT UIT UIT UIT UIT AAN

Instellingen van adresschakelaar van B92x-bedieningspaneel met twee regels / B93x-
bedieningspaneel ATM-type
Stel de adresschakelaars in volgens de configuratie van de inbraakcentrale. Als er meerdere
SDI2-bedieningspanelen in hetzelfde systeem worden gebruikt, moet elk SDI2-
bedieningspaneel een uniek adres hebben. Stel de schakelaar voor tientallen in op 0 als u een
adres met één cijfer van 1 t/m 9 wilt instellen. In onderstaande afbeelding is de
adresschakelaar ingesteld op adres 1.

Instellingen van adresschakelaar van B94x-bedieningspaneel met aanraakscherm
Stel het adres in met de pijlen omhoog en omlaag aan de rechterzijde van de afbeelding van
de schakelaars om de getallen onder de tien te wijzigen, en de pijlen aan de linkerzijde om de
tientallen te wijzigen. Druk op de diagonale pijl onder de schakelaars om de instelling op te
slaan en terug te keren naar het opstartscherm.

15.2 Schakelaarinstellingen van B208-module met acht ingangen
In deze tabel vindt u een beschrijving van de relatie tussen de schakelaarinstellingen van de
module en het zone adresbereik dat overeenkomt met de instelling. De waarden van het
zonebereik die in deze tabel zijn vermeld, verwijzen terug naar ZONES > Zonetoewijzingen.
De B6512 ondersteunt maximaal 9 B208-modules met acht ingangen.
De B5512 ondersteunt maximaal 4 modules.
De B4512 ondersteunt maximaal 2 modules.
De B3512 biedt geen ondersteuning voor de B208-module.
Beëindig ongebruikte B208-ingangen met een EOL-weerstand.

B208-adresnummer B6512-zonenummers B5512-zonenummers B4512-zonenummers

1 11 - 18 11 - 18 11 - 18

2 21 - 28 21 - 28 21 - 28

3 31 - 38 31 - 38

4 41 - 48 41 - 48

5 51 - 58

6 61 - 68

7 71 - 78
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B208-adresnummer B6512-zonenummers B5512-zonenummers B4512-zonenummers

8 81 - 88

9 91 - 96

15.3 Schakelaarinstellingen van B308-module met acht uitgangen
In deze tabel vindt u een beschrijving van de relatie tussen de schakelaarinstellingen van de
module en het uitgangsnummerbereik dat overeenkomt met de instelling.
De B6512 ondersteunt maximaal 9 B308-modules met acht uitgangen.
De B5512 ondersteunt maximaal 5 modules.
De B4512 ondersteunt maximaal 3 modules.
De B3512 biedt geen ondersteuning voor de B308-module.

B308-adresnummer B6512-
uitgangsnummers

B5512-
uitgangsnummers

B4512-
uitgangsnummers

1 11 - 18 11 - 18 11 - 18

2 21 - 28 21 - 28 21 - 28

3 31 - 38 31 - 38 31 - 38

4 41 - 48 41 - 48

5 51 - 58 51 - 58

5 51 - 58

6 61 - 68

7 71 - 78

8 81 - 88

15.4 Schakelaarinstellingen van B426 Ethernet-communicatiemodule
In deze tabel vindt u een beschrijving van de relatie tussen de instellingen van de
moduleschakelaar en het type communicatie van de inbraakcentrale dat overeenkomt met de
instelling.

B426-
schakelaarinstelling

Adres Bustype Functie

0 Lokale configuratie-
instelling
(standaardinstelling)

1 1 (173) SDI2 Automatisch of RPS-
rapportage

15.5 Schakelaarinstellingen van B450 mobiele module
In deze tabel vindt u een beschrijving van de relatie tussen de instellingen van de
moduleschakelaar en het type communicatie van de inbraakcentrale dat overeenkomt met de
instelling.
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B450-
schakelaarinstelling

Adres Bustype Functie

0 Lokale configuratie-
instelling
(standaardinstelling)

1 1 (173) SDI2 Automatisch of RPS-
rapportage

15.6 Schakelaarinstellingen van B520-stroomvoorziening
Het bereik van de draaischakelaar voor het adres voor de B520-stroomvoorziening ligt tussen 1
en 4 voor de B5512-, tussen 1 en 2 voor de B4512- en is 1 voor de B3512-inbraakcentrales.
 Adresbereik 00 en 05-99 zijn niet geldig op de SDI2-apparaatbus. De fabrieksinstelling is 01.
Bij gebruik van meer dan één stroomvoorziening wijst u aan elke stroomvoorziening een
andere schakelaarinstelling toe.

Geldige B520-schakelaarinstellingen

01

02

03

04

15.7 Schakelaarinstellingen van draadloze B810 RADION-ontvanger
De adresschakelaars van de B810 en B820 bieden een eencijferige instelling voor het adres
van de module. De module gebruikt adres 1. Adressen 0 en 2 tot en met 9 zijn ongeldig.

15.8 Schakelaarinstellingen van draadloze B820 Inovonics-ontvanger
De adresschakelaars van de B820 Inovonics bieden een eencijferige instelling voor het adres
van de module. De module gebruikt de adressen 1 tot en met 4. Adressen 0 en 5 tot en met 9
zijn ongeldig.
Alleen het adres 1 is geldig voor deze inbraakcentrales.
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16 Configuratie voor Cellular Service
Eerst registreren voor Cellular Service van Bosch
U kunt mobiele communicatie pas gebruiken voor rapportage, persoonlijke meldingen, RPS-
aansluitingen of RSC-aansluitingen als u zich voor Bosch Cellular Service hebt geregistreerd bij
de Installer Services Portal van Bosch, https://installerservices.boschsecurity.com/.

RPS configureren voor Cellular Service
RPS configureren voor Cellular Service kan snel en eenvoudig met de Configuratieassistent.
Klik op Config om het menu Configuratie te openen. Selecteer Configuratieassistent openen.

Afbeelding 16.1: Configuratieassistent

Als u de Configuratieassistent niet wilt gebruiken, voert u de onderstaande stappen uit om
RPS voor Cellular Service te configureren.
1. Klik op Config om het menu Configuratie te openen. Klik op Systeem.
2. Klik op het tabblad Connectiviteit.
3. Klik op Cellular.
4. Selecteer tab VPN inden u internet verbinding met de inbraakcentrale wenst te maken

met behulp van mobiele IP via een PPTP VPN (aanmeldgegevens worden hierbij door
Bosch Cellular Service verstrekt). Deze eenmalige configuratie biedt een automatische
aanmelding bij het PPTP VPN en een verbinding vanuit het venster Verbinden in RPS. 
De VPN-client (of het Windows-VPN) moet op uw pc zijn geconfigureerd zodat RPS deze/
dit kan gebruiken. Deze configuratie is niet vereist als uw netwerk is geconfigureerd voor
een permanent ingeschakelde IPSec VPN-verbinding met het netwerk van de provider.
Voor instructies voor de configuratie van een VPN voor Windows raadpleegt u de
gebruikershandleiding van Bosch Cellular Services op http://www.conettix.com/
Downloads.aspx.

Account van de inbraakcentrale voor Cellular Service configureren
Een account van de inbraakcentrale voor Cellular Service kan snel en eenvoudig met de
Accountassistent worden geconfigureerd.
Klik in de Centralelijst met de rechtermuisknop op de centraleaccount die u voor Cellular
Service wilt configureren en klik vervolgens op Accountassistent openen.

https://installerservices.boschsecurity.com/
http://www.conettix.com/Downloads.aspx
http://www.conettix.com/Downloads.aspx
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Afbeelding 16.2: Accountassistent openen

Als u de Accountassistent niet wilt gebruiken, voert u de onderstaande stappen uit om een
account van de inbraakcentrale voor Cellular Service te configureren.
1. Klik in de Centralelijst met de rechtermuisknop op de centraleaccount die u voor Cellular

Service wilt configureren en klik vervolgens op Centralegegevens openen - Weergave.
2. Klik op het tabblad Mobiel.
3. Druk op F1 om de Help voor het tabblad Mobiel te openen.
4. Volg de instructies om informatie in de velden voor mobiele connectiviteit in te voeren.

RPS gebruikt het SIM-nummer of het radio MEID-nummer om het toegewezen IP-adres,
telefoonnummer en het toegewezen abonnement op te halen.

5. Klik op Abonnementen weergeven en daarna op Help bij abonnement. Selecteer een
relevant abonnement om buitensporige gebruikskosten te voorkomen.

6. Klik op OK als u klaar bent. U keert terug naar de Centralelijst.
7. Om centraleparameters in te stellen klikt u in de Centralelijst met de rechtermuisknop op

de centraleaccount waarop u in stap 1 hebt geklikt en vervolgens klikt u op
Centraleweergave openen.

8. Parameters Gehele centrale > Mobiele insteekmodule, pagina 60: Laat hier de
standaardwaarden voor de parameters staan. Breng alleen een wijziging aan voor
commerciële UL1610-installaties waarbij melding van een lage signaalsterkte vereist is.

9. Parameters Gehele centrale > Communicatiemodule, overzicht, pagina 82 > Apparaat voor
primaire bestemming (Apparaat voor back-upbestemming): Selecteer een mobiele
bestemming (insteekmodule) als primaire (of back-up)bestemming voor het verzenden
van rapporten voor een routegroep via een mobiele communicatiemodule.

10. Parameters Gehele centrale > Geavanceerde communicatie, pagina 87: Geef hier
rapportagebestemmingen en polling-/supervisie-instellingen op. Zorg ervoor dat mobiele
polling-frequenties aanbevolen instellingen volgen en dat deze op uw mobiele
abonnement zijn afgestemd.

11. Parameters Gehele centrale > Persoonlijke alarmmelding > Bestemmingen persoonlijke
meldingen, pagina 110: Geef telefoonnummers voor SMS-berichten en e-mailadressen
voor e-mailberichten op. Selecteer als Methode ofwel SMS via mobiele insteekmodule,
SMS via mobiel busapparaat, E-mail via mobiele insteekmodule ofwel E-mail via
busapparaat.
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17 Notatie van IP-adres en domeinnaam
IPv4-adresnotatie
IPv4-adressen hebben een decimale ASCII-notatie, xxx.xxx.xxx.xxx (xxx = 0 t/m 255). De vier
octetten (xxx) van het adres worden gescheiden door punten.
Juist: 12.3.145.251
Onjuist: C.17.91.FB

IPv6-adresnotatie
IPv6-adressen bestaan uit acht groepen van 4 hexadecimale tekens gescheiden door dubbele
punten, xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, x = 0 t/m F.

FQDN-notatie (Fully Qualified Domain Name)
De FQDN-naam definieert het exacte adres van een apparaat in de DNS-hiërarchie (Domain
Name System). Inclusief de unieke hostnaam van het apparaat en het subnet waarop het
apparaat zich bevindt, gescheiden door punten.
Voorbeeld: ontvanger01.uw-alarmcentrale.com
Elke label in de naam moet voldoen aan RFC-921, "Domain Name System Implementation
Schedule".
Alleen de letters (A-Z), nummers (0-9) en het minteken (-) zijn in de tekstlabels van de FQDN-
naam toegestaan.
Het punt (.) is alleen toegestaan als scheidingsteken voor tekstlabels die samen de FQDN-
naam vormen.
Voordat u een FQDN-naam invoert, moet u controleren of de naam van het apparaat dat wordt
geadresseerd correct is geregistreerd bij de DNS-servers die voor de IP-communicatiemodule
beschikbaar zijn. U kunt dit verifiëren met een ping-tool.

Aanvullende informatie
Informatie over hostnamen en FQDN-notaties vindt u op de website van "The Internet
Engineering Task Force (IETF)": http://www.ietf.org/
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