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1. Inleiding 

Hartelijk bedankt dat u voor het draadloze inbraakbeveiligingssysteem iConnect  

heeft gekozen. Deze snelstart gebruikershandleiding beschrijft de hoofdstappen om het 

iConnect  alarmpaneel te installeren en via het bedieningspaneel van de hoofdeenheid 

te gebruiken.  

2. Systeem installatie 

1. Open de behuizing van de hoofdeenheid. 

2. Plaats de achterkant van de hoofdeenheid tegen de muur en markeer de 

bovenste en onderste montagegaten.  
Opmerking 

Markeer, indien vereist, de locatie van de achterste sabotagesensor. Deze bevindt zich 

achter het moederbord.  

 

3. Boor op de juiste positie gaten in de muur en plaats de pluggen. 

4. Trek de stroom- en/of netwerkkabel door de kabelholte op het achterpaneel en 

sluit de kabel op de wisselstroomingang van het moederbord aan.  
Voorzichtig 

Sluit de netspanning in deze fase nog niet aan.  

 

5. Verbind, indien vereist, een netwerkkabel (IP) en/of plaats een SIM-kaart in de 

GSM/GPRS-module. 

6. Verbind het batterijpak met de connector. Voer, als een alarm afgaat, het 

nummer van de hoofdgebruikerscode (standaard '1234') in om het alarm uit te 

schakelen. 

7. Monteer het besturingssysteem aan de muur. 

8. Sluit het voorpaneel en schakel de netspanning in. 
Opmerking 

Om de systeemconfiguratie te verifiëren, wordt het aanbevolen om een systeemscan uit te 

voeren. Een systeemscan wordt vanuit het hoofdmenu uitgevoerd: '[9] Programmeren' > 

'[7] Initialiseren' > '[5] Modules zoeken' > '√ʹ. De herkende systeemelementen worden in de 

gegenereerde lijst weergegeven.  Als een element niet in de lijst voorkomt, dient u de 

kabelverbindingen te controleren en deze scan opnieuw uit te voeren. 
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3. Systeem layout 

3.1. Systeem architectuur 

Afbeelding 1 toont de componenten van het systeem, evenals de interactie van het 

systeem met de externe communicatienetwerken. 

 

Afbeelding 1: Systeem architectuur   

 

Zie Afbeelding 2 
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Afbeelding 2: Moederbord 

 

 Contrast-LCD 

 Luidspreker 

 Bel 

 Jumper voor volume van sirene 

 Platte kabel 
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3.2. Hardware layout 

Deze sectie heeft tot doel de diverse printplaten van het systeem te presenteren 

(Afbeelding 3). Behalve van het moederbord, is elke randmodule als een aanvullende 

ontworpen optie beschikbaar die in de plastic behuizing kan worden geïnstalleerd. 

 

 

Afbeelding 3: Systeemlay-out 

 

 

 

 Stroom- en verbindingskaart  

 Communicatiemodule (GPRS + GSM + LAN) 

 Back-upbatterijpak 

 

3.2.1. Stroom- en verbindingskaart 

De stroom- en verbindingskaart is het hoofdonderdeel van het systeem. Met een aantal 

interface connectors worden diverse randmodules aangesloten, zoals in Afbeelding 4 

wordt weergegeven.  
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Afbeelding 4: Stroom- en verbindingskaart 

 

 Connector intercom module 

 Platte kabel van interface connector naar communicatie module 

 Programmeerbare relais uitgang (max. belasting 100 mA) 

 Bekabelde detector zone (zone 33, 34) 

 Systeembus klemmenstrook (bekabeld LCD-bedieningspaneel, bekabelde zone 

module) 

 Platte kabel van interface connector naar moederbord (LCD-bedieningspaneel, 

ingebouwde luidspreker, microfoon, sirene) 

 Voorste sabotage knop 

 Interface connector naar huisautomatiseringsmodule 

 Klemmenstrook voor wisselstroom 

 N/A 

 Zekering voor netspanning bescherming 

 Backup batterij connector 
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4. Systeem programmering 

4.1. Toetsen Menu navigatie 

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe de iConnect  vanaf het bedieningspaneel te 

programmeren. Dit paneel bevindt zich op de hoofdeenheid, of op het draadloze LCD-

bedieningspaneel. Tabel 1 beschrijft hoe tijdens de programmering de toetsen van het 

bedieningspaneel te gebruiken. 

 

'√' Invoeren/opslaan (om het weergegeven menu te openen of om de 

bijgewerkte gegevens op te slaan)  

'X' Gebruikt om de huidige selectie te annuleren of om naar het vorige menu 

terug te keren  

�/� Om tussen de weergegeven menu-opties omhoog of omlaag te bladeren  

[0]-[9] 1. Om, indien nodig, numerieke waarden in te voeren.  

2.  Voor programmering via sneltoetsen. Druk op het toets(en) nummer om 

een programmeringsoptie te openen.  

3. Om beschrijvingen te bewerken. 

Tabel 1: Gebruik bedieningspaneel 

4.2. Open de installatie programmeringsmodus 

1. Ga naar de standaard weergave en druk op '√'. 

2. Voer uw installatiecode in (standaardinstallatiecode is '1111'). 

3. Selecteer via de pijl toetsen '[9] Programmering'. 

4.3. Een taal selecteren 

De iConnect  ondersteunt meerdere talen. Selecteer als volgt uw taal voor eenvoudige 

bediening: 

1. Ga naar het hoofdmenu en selecteer [9]>[7]>[1] (Programmering > Initialiseren > 

Init alles) 

2. Selecteer standaard en druk op '√'. Selecteer Taal  (Spraak + LCD-display) en 

druk op '√'. 
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4.4. Draadloze toewijzing 

4.4.1. Kalibratie van hoofdeenheid 

Het kalibreren van de ontvanger van de hoofdeenheid is de eerste stap bij draadloze 

toewijzing. Tijdens de kalibratie procedure selecteert de ontvanger, volgens de 

"achtergrondruis" in de installatie-omgeving, het beste RF-kanaal. Deze ruis kan door 

andere apparaten worden gegenereerd, die nabij of op dezelfde frequentie werken. 

1. Ga naar het hoofdmenu en selecteer [9]>[1]>[8] >[1] (Programmering > 

Apparaten > RF-netwerk > Instelling) 

2.  De iConnect  scant diverse RF-kanalen en selecteert het kanaal met het 

laagste "ruisniveau". Zodra 'Opslaan?' verschijnt, drukt u op '√' om de kanaal 

selectie te bevestigen. 
Opmerkingen 

1. De hoofdeenheid moet vooraf aan de toewijzing aan een draadloos apparaat worden 

gekalibreerd. 

2. Na selectie van het kanaal kunt u pas na verwijdering van het netwerk, indien nodig, de 

ontvanger opnieuw kalibreren (sneltoetsen: [9]>[1]>[8] >[3]) 

4.4.2. 2-weg draadloze detectoren registreren  

Om een 2-weg detector te herkennen, moet de iConnect -zender zijn geregistreerd.  

Het wordt aangeraden om, vooraf aan de installatie, via het besturingspaneel alle 

detectoren te registreren. Om de draadloze detectoren/accessoires te installeren, plaatst u 

ze tijdelijk op de gewenste locatie en voert u bereikcontrole uit. Deze test kan aantonen 

dat u het paneel of enkele detectoren/accessoires ervan, moet verplaatsen.  

4.4.2.1. Detectoren 

De iConnect  ondersteunt 34 beveiligingszones. Per zone kan maar één detector 

worden geregistreerd. Zones 1-32 zijn voor draadloze detectoren bestemd, terwijl zones 

33 en 34 voor vaste bekabelde zones op de hoofdprint bestemd zijn.  
Opmerkingen  

1. De minimum afstand tussen de detectoren en het paneel moet 1,5 m zijn.  

2. Zodra een detector uit het iConnect paneel is verwijderd, moet dit worden gevolgd door het 

iConnect paneel uit de detector te verwijderen. Als dit niet wordt gedaan, leidt dit per ontwerp tot 

een situatie van "geen sync". 
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Stap 1: Een detector registreren  

1. Ga naar het hoofdmenu en selecteer [9]>[1]>[1] (Programmering > Apparaten > 

Zones) 

2. Gebruik de pijl toetsen om een specifieke zone te selecteren en druk op '√'. Het 

systeem start de Registratiemodus. 

3. Voer volgens de volgende methode een transmissie vanaf de detector uit: 

� Open de behuizing van de detector (de sabotagesensor moet open zijn) 

� Pas batterij voeding toe. De detector zal een transmissie uitvoeren. Als het 

systeem succesvol de transmissie ontvangt, zal het een bevestigingstoon 

afspelen. Als u geen bevestigingstoon hoort, dient u een andere 

transmissie uit te voeren door de sabotageknop van de detector in te 

drukken en los te laten. 

4. Nadat de detector succesvol is geregistreerd, verschijnt op het display: 

'Opslaan?'. 

Druk op '√' om te bevestigen en voor de gekozen detector andere parameters in 

te voeren (zie de paragraaf hieronder). Het is mogelijk om op 'X' te drukken en 

terug te keren om aanvullende zones te registreren. 

Stap 2: Parameters van detector instellen 

1. Ga naar het hoofdmenu en selecteer [9]>[1]>[1] (Programmering > Apparaten > 

Zones) 

2. Gebruik de pijltoetsen om een specifieke zone te selecteren en druk op '√'. 

3. Stel voor elke zone, volgens Tabel 2, de hoofdparameters in.  

Sneltoets Naam optie Beschrijving en opmerkingen 

9>1>1>2 Zone type Type alarm dat deze zone genereert 

9>1>1>3 Beveiligingsz

one 

Zone is actief/inactief in beveiliging.  

1 (F): De zone is actief bij Volledige inschakeling 

2 (P): De zone is actief bij Gedeeltelijke inschakeling 

3 (PE): De zone is actief bij Omtrek beveiliging 

9>1>1>4 Beschrijving Beschrijvingen helpen de installateur/gebruiker als het 

systeem wordt geprogrammeerd of bediend, het apparaat te 

identificeren. 

9>1>1>5 Sirene De sirene activeren als de zone wordt getriggerd 

9>1>1>6 Deurbel Activeer de interne sirene als de zone wordt getriggerd. 

Opmerking: Om de gongoptie in te schakelen, moet de optie 

Algemene gong worden ingeschakeld (sneltoetsen: 7>12] 

9>1>1>7 Geforceerd 

inschakelen 

Schakel de beveiliging van het systeem in, zelfs als de zone 

niet gereed is. Om de functie Geforceerd Inschakelen te laten 

functioneren, moet u ook in systeem opties het forceren van 

beveiliging inschakelen. 

Tabel 2: Parameterinstellingen 
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Opmerking 

PIR- en Camera PIR-detector hebben toegewijde parameters. Zij kunnen via de sneltoets 

9>1>1>11 worden gedefinieerd  

4. Blader, indien nodig, door de andere menu parameters en wijzig instellingen.  

Stap 3: Detector test 

1. Ga naar het hoofdscherm en druk op '√'. 

2. Voer de installatiecode in (standaardinstallatiecode is '1111'). 

3. Selecteer [7]>[04]>[2] (Service > Zenders > TX-test) om de TX-

communicatietest te starten. Met deze test kunnen zenders worden 

geïdentificeerd en kan hun signaalsterkte worden getest.  

4. Activeer de zender die u wilt testen; de details van de zender verschijnen op 

het iConnect  display. Als resultaat klinken een reeks tonen die de 

signaalsterkte van de zender aangeven.   

 

Signaalsterkte Pieptonen Opmerking 

Als de signaalsterkte minder dan 

2 is, dient u de zender naar een 

betere locatie te verplaatsen. 

1 - Laag 1 pieptoon 

2 - Gematigd 2 pieptonen 

3 - Goed 3 pieptonen 

4 – Uitstekend  4 pieptonen 

Tabel 3: Signaalsterkte 

Daarnaast toont het display door middel van afkortingen, de status van de 

detectors, zoals in Tabel 4 wordt getoond. 

Item Beschrijving Item Beschrijving 

'OK' De zender functioneert 

goed 

'OS' De zender is niet 

gesynchroniseerd 

'TA' Sabotage conditie 'NA' De zender is niet-actief

'BT' Batterij is leeg

Tabel 4: Status detectoren 

Sleutelhangers 

Het iConnect  besturingssysteem ondersteunt tot 19 sleutelhangers. 

Stap 1: Een sleutelhanger registreren 

1. Ga naar het hoofdmenu en selecteer [9]>[1]>[2] (Programmering > Apparaten > 

Sleutelhangers) 

2. Selecteer met de pijl toetsen een specifieke sleutelhanger en druk op '√'. Het 

systeem start de Registratie modus. 

3. Druk op een knop van de sleutelhanger en controleer, zodra op de knop 

wordt gedrukt, dat het groene LED-lampje van de sleutelhanger brandt. 
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Opmerking 

Een rood LED-lampje geeft een communicatieprobleem aan tussen de sleutelhanger en de 

hoofdeenheid.  

4. Als op het LCD-scherm van het besturingssysteem 'Opslaan?' verschijnt, 

drukt u op '√ʹ. 

Stap 2: Parameters van de sleutelhanger instellen 

1. Ga naar het hoofdmenu en selecteer [9]>[1]>[2] (Programmering > Apparaten 

> Sleutelhangers) 

2. Selecteer met de pijl toetsen een specifieke sleutelhanger en druk op '√ʹ. 

3. Stel voor elke sleutelhanger, volgens Tabel 5, de parameters in. 

Sneltoets Naam optie Beschrijving en opmerkingen 

9>1>2>2 Type Kan wel of niet worden gecontroleerd; 

Een gecontroleerde sleutelhanger veroorzaakt dat het 

systeem gebeurtenis berichten over beveiliging in-

/uitgeschakeld naar de meldkamer verstuurd.  

Een niet-gecontroleerde sleutelhanger stuurt nooit berichten 

over beveiligingsstatus naar de meldkamer, alleen in geval 

van alarm, stuurt het systeem een bericht over beveiliging 

uitschakelen  

9>1>2>3 Beschrijvingen Beschrijvingen helpen, zelfs als het systeem wordt bediend 

en/of geprogrammeerd, de sleutelhanger te identificeren. 

Gebruik de toets  om een spatie in te voeren  

9>1>2>4 B1(EL-4714) 
Verwijst naar de toets . Het is mogelijk om 00 in te 

voeren om de standaardfunctie van de knop (Gedeeltelijke 

inschakeling) te programmeren. 

9>1>2>5 B2 (EL-4714) 

Verwijst naar de toets . Het is mogelijk om 00 in te 

voeren om de standaardfunctie van de knop (Omtrek 

beveiliging) te programmeren. 

Tabel 5: Parameters sleutelhanger 

Stap 3: De sleutelhangers testen 

1. Ga naar het hoofdscherm en druk op '√'. 

2. Voer de installatiecode in (standaardinstallatiecode is '1111'). 

3. Selecteer [7]>[04]>[2] (Service > Zenders > TX-test) om de TX-communicatietest 

te starten. Raadpleeg de uitleg in de paragraaf Zones. 
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Draadloze LCD-bedieningspanelen 

Stap 1: Een draadloos bedieningspaneel registreren 

De iConnect  ondersteunt tot vier draadloze LCD-bedieningspanelen.  

1. Ga naar het hoofdmenu en selecteer [9]>[1]>[3] (Programmering > Apparaten > 

bedieningspanelen)  

2. Selecteer het te registreren bedieningspaneel en druk op '√'. Het systeem start 

de Registratiemodus. 

3. Plaats batterijen in het bedieningspaneel. 

4. Druk op de sabotageknop op de achterkant. Zodra op het LCD-scherm van het 

besturingssysteem 'Opslaan?' verschijnt, drukt u op '√'. 

5. Stel de beschrijving van het bedieningspaneel in.  

Stap 2: Een bedieningsaneel testen 

1. Ga naar het hoofdscherm en druk op '√'. 

2. Voer de installatiecode in (standaardinstallatiecode is '1111'). 

3. Selecteer [7]>[04]>[2] (Service > Zenders > TX-test) om de TX-communicatietest 

te starten. Raadpleeg de uitleg in de paragraaf Zones. 

Draadloze sirene 

Stap 1: Een draadloze sirene registreren 

De iConnect  ondersteunt één externe, 2-weg draadloze sirene.  

1. Ga naar het hoofdmenu en selecteer [9]>[1]>[5] (Programmering > Apparaten > 

Sirene) Het systeem start de Registratiemodus. 

2. Druk op de sabotageknop van de sirene. Zodra op het LCD-display van het 

besturingssysteem 'Opslaan?' verschijnt, drukt u op '√'. 

3. Ga door en definieer de sirene parameters: 

� Vertraging DL sirene: tijdsinterval voordat de draadloze sirene hoorbaar is. Dit 

gebeurt zodra een alarm afgaat 

� Sirenetijd: tijdsduur dat de sirene hoorbaar is na alarm 

� Bekabelde sirene (Interne sirene hoofdeenheid): Schakel tijdens een alarm de 

ingebouwde sirene in/uit op de hoofdeenheid. 

Stap 2: De sirene testen 

1. Ga naar het hoofdscherm en druk op '√'. Voer de installatiecode in 

(standaardinstallatiecode is '1111'). 

2. Selecteer [7]>[04]>[2] (Service > Zenders > TX-test) om de TX-communicatietest 

te starten. Raadpleeg de uitleg in de paragraaf Detectoren. 
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4.4.3. Draadloos apparaat verwijderen 

Een draadloos apparaat in de iConnect  verwijderen, vereist twee stappen, zoals in 

Tabel 6 wordt beschreven.  

Te verwijderen 

apparaat 

Stap 1 Stap 2 

Zone/detector Installatiemenu, 

sneltoets: 9>1>1>Zone 

selecteren> 12>'√ʹ. 

1.Open de detector

2.Haal de batterij eruit 

3.Sluit en houd de sabotageschakelaar 

ingedrukt 

4.Plaats de batterij terwijl de 

sabotageschakelaar wordt ingedrukt 

5.Open binnen 5 seconden de 

sabotageschakelaar en sluit het opnieuw. 

Sleutelhanger Installatiemenu, 

sneltoets: 

9>1>2>Sleutelhanger 

selecteren>6>'√ʹ. 

1.Druk gedurende twee seconden op +

 totdat het rode led-lampje stopt met 

knipperen 

2.Druk gedurende twee seconden op +

  totdat het rode led-lampje stopt met 

knipperen 

Draadloos 

bedieningspaneel 

Installatiemenu, 

sneltoets: 

9>1>3>Bedieningspaneel 

selecteren>3>'√ʹ. 

1. Haal de batterij van het bedieningspaneel 

eruit 

2. Plaats de batterijen terwijl de 

sabotageschakelaar op de achterkant 

wordt ingedrukt 

3. Open binnen 5 seconden de 

sabotageschakelaar en sluit het opnieuw 

Draadloze LCD-

sirene 

Installatiemenu, 

sneltoets: 9>1>5>5>'√ʹ. 

1. Haal de batterij van de sirene eruit

2. Plaats de batterijen terwijl de 

sabotageschakelaar op de achterkant 

wordt ingedrukt 

3. Open binnen 5 seconden de 

sabotageschakelaar en sluit het opnieuw 

  Tabel 6: Verwijdering van draadloos apparaat 
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4.5. Communicatie naar meldkamer programmeren  

In deze paragraaf worden de hoofdparameters beschreven die worden gebruikt om de 

communicatie tussen de iConnect  en meldkamer (CMS, Control monitoring station) in 

te stellen.  

1. Ga naar het programmeringsmenu van de installateur. 

2. Selecteer [5]>[1] (Communicatie > Aansluitnummers). 

3. Selecteer Aansluitnummer (1-6) die voor CMS-rapporten moet worden gebruikt 

en druk op '√'. 

4. Definieer de parameters die in Tabel 7 worden beschreven.  

Sneltoets Naam 

optie 

Beschrijving en opmerkingen 

9>5>1>1 Telefoonnr. Voer het telefoonnr. in. Gebruik de toets om 

"T",",","P","+","*","#" in te voeren. 

9>5>1>2 Protocol Gebruikt om het communicatieprotocol van het 

aansluitnummer te definiëren. Selecteer voor de CMS-

aansluitnummers één van de volgende opties: IP- protocol, 

SMS ContactID, SMS SIA, SIA, ContactID 

Opmerking: Als voor aansluitnummer 1 communicatie-

interface als GPRS of LAN wordt gedefinieerd, moet het 

communicatieprotocol als een IP-protocol worden gedefinieerd 

9>5>1>3 Communic

atie-

interface 

Programmeer een communicatie-interface voor een 

aansluitnummer.  

Aansluitnummer 1: Selecteer GSM, LAN of GPRS (selecteer 

GPRS of LAN als u met ELAS verbinding maakt). 

Aansluitnummers 2-6: GSM of PSTN afhankelijk van iConnect 

versie 

9>5>1>4 Tweeweg

audio 

Schakel tweeweg audio-verificatie conversatie tussen het pand 

en meldkamer centralis in/uit. 

9>5>1>5 Account 

nummer 

Voer tot acht cijfers in. Voer voor accountnummers met minder 

dan acht cijfers voorloop nullen in. Gebruik de toets  om 

hexadecimale cijfers in te voeren. 

Als het geprogrammeerde protocol ContactID is, dan is "A" 

geen geldige invoer in het accountnummer. 

9>5>1>6 Bel 

pogingen 

De optie Bel pogingen bepaalt het aantal keren dat het systeem 

naar een telefoonnummer probeert te bellen, voordat het naar 

het volgende nummer in de reeks doorgaat. 

Let op dat deze functie niet beschikbaar is voor een voice-

rapport. 
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Sneltoets Naam 

optie 

Beschrijving en opmerkingen 

9>5>1>7 Aansluitnu

mmer 1: 

Backup 

interface 

Aansluitnu

mmers 2-6:  

Type 

account: 

Gebruikt om de back-upcommunicatie van het 

Aansluitnummer te definiëren. Selecteer of het 

aansluitnummer Primair of Backup is.  

Aansluitnummer 1 is altijd primair. Als Aansluitnummer 1 als 

IP-protocol is gedefinieerd, worden alle transmissies met 

behulp van de primaire definitie (GPRS of LAN) uitgevoerd.  In 

geval van een fout in de hoofdregel, kan de regel automatisch 

via de IP van de backup IP-regel worden geleid (als de back-

upinterface is ingeschakeld)  

Tabel 7: Definitie parameters  

4.6.  Volg-mij bestemming instellen  

De Volg-mij functie is ontworpen om de gebruiker te melden dat zich bepaalde alarm 

gebeurtenissen hebben voorgedaan. Om Volg-mij in te stellen, moet u Aansluitnummers 

als Volg-mij definiëren.  

1. Ga naar het programmeringsmenu van de installateur. 

2. Selecteer [5]>[1] (Communicatie > Aansluitnummers). 

3. Selecteer het Aansluitnummer dat voor 'Volg-mij' moet worden gebruikt en 

druk op '√'.  

Opmerking 

Aansluitnummer 3 is ontworpen om voor de functie 'Volg-mij' te worden gebruikt. Het is 

het enige telefoonnummer dat door de gebruiker in de volgende locatie kan worden 

geprogrammeerd (alleen wanneer als SMS of TWA gedefinieerd): Hoofdmenu > '[5] 

Telefoon' > '[1] Volg-mij-nummer'  

4. Voer het Volg-mij telefoonnummer in en druk op '√'. 

5. Selecteer van de volgende opties het protocol: 

�  tweeweg audio Volg-mij 

�  SMS Volg-mij 

� Voice-rapport 

6. Definieer de communicatie-interface voor de Volg-mij: GSM . 

7. Blader door de andere menuparameters en druk op '√' om te bevestigen. 

Opmerking  

Het nummer van de Volg-mij bestemmingen volgens SMS of e-mail, kunnen met ELAS 

worden uitgebreid. 
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4.7. Tijd en datum instellen 

De tijd en datum worden voor gebeurtenissen in het gebeurtenissen logboek gebruikt. 

Daarnaast wordt de tijd ook op het LCD-display weergegeven.  

1. Ga naar het hoofdscherm en druk op '√'. 

2. Voer de installatiecode in (standaardcode: '1111') 

3. Selecteer [7] > [01] (Service > Tijd/datum instellen). 

4. Selecteer '[1] Tijd instellen'. Voer de huidige tijd in en druk op '√' 

5. Het display toont de optie '[2] Datum instellen'. Voer de huidige datum in en 

druk op '√' 

Opmerkingen 

1. Als de tijd op een 12-uursnotatie is ingesteld, gebruikt u de toets  om tussen AM en 

PM te schakelen. 

2. Als het systeem op het ELAS-systeem is aangesloten, worden de tijd en datum 

automatisch bijgewerkt. 

 

Gebruikers instellen/bewerken 

De iConnect  ondersteunt tot 32 individuele gebruikerscodes. Elke code bestaat uit 

vier cijfers. De mogelijkheid om een handeling uit te voeren, wordt door het autorisatie 

niveau van de gebruikerscode gedefinieerd. Elke code wordt met zijn eigen autorisatie 

niveau gedefinieerd. Volg Tabel 8 om het autorisatie niveau weer te geven die aan elke 

code is toegewezen.    
Opmerkingen 

Codes 1-29 kunnen alleen via de hoofdscode worden bewerkt.  

Codes 30-32 kunnen alleen door de installateur worden bewerkt (Code 32 - Installatiecode, Code 31 - 

Bewakingscode en Code 30, Meldkamer TWA-code) 

 

Code nr. Autorisatie-

niveau 

Beschrijving 

1 Hoofdcode Behalve de Installatiecode, de Bewakingscode en het Centrale 

station TWA-code, kunnen alle gebruikerscodes worden 

bewerkt. Deze kunnen alleen via de hoofdcode worden 

bewerkt. Voorzichtig: De standaardhoofdcode is 1234. Nadat 

het systeem is geïnstalleerd, dient u deze code onmiddellijk te 

wijzigen. 

2-19 Gecontroleerde 

codes 

Als voor het in en uitschakelen van de beveiliging een 

gecontroleerde gebruikerscode wordt gebruikt, geeft het 

besturingssysteem via een gebeurtenissen bericht Beveiliging 

in-/uitschakelen, een melding aan de meldkamer. 
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Code nr. Autorisatie-

niveau 

Beschrijving 

20-25 Niet 

gecontroleerde 

codes 

Niet gecontroleerde codes registreren geen gebeurtenissen 

berichten Beveiliging in-/uitschakelen naar de meldkamer 

26-27 Beperkte codes Gecontroleerde codes met 24 uur geldigheidsduur.  

28 Dwangcode Ontworpen voor situaties waarin de gebruiker wordt 

gedwongen om het systeem te bedienen.  

29 Telecontrole-

code 

Ontworpen om de gebruiker via de telefoon een aantal taken 

uit te laten voeren. Dit kan worden uitgevoerd als via de 

telefoon externe verbinding met het systeem wordt ingesteld. 

30 Meldkamer 

TWA-code 

Ontworpen om tweeweg audio communicatie van 

meldkamer centralist met het besturingssysteem in te 

schakelen. Dit kan binnen tien minuten nadat zich een alarm 

heeft voorgedaan worden uitgevoerd, of om de sirene te 

stoppen.  

31 Bewakerscode Met de optie Bewakerscode kan een beveiliger worden 

ingeschakeld om in geval van een alarm het terrein te 

controleren.  

32 Installatiecode De installatiecode biedt toegang tot het 

programmeringsmenu en het servicemenu. Voorzichtig: De 

standaardinstallatiecode is 1111. Nadat het systeem is 

geïnstalleerd, dient u deze code onmiddellijk te wijzigen. 

Tabel 8: Autorisatieniveau 

Gebruikerscode instellen/bewerken 

1. Ga naar het hoofdscherm en druk op '√'. 

2. Voer de hoofdcode in (standaardcode: '1234') 

3. Selecteer '[4] Gebruikerscodes'. 

4. Selecteer de te bewerken code en druk op '√'. 

5. Het display toont '[1] Code bewerken'. Druk op '√'. 

6. Typ de nieuwe code en druk op '√' om te bevestigen. 

7. Blader naar de optie '[2] Beschrijving' en druk op '√'. 

8. Typ de gebruikersnaam en druk op '√' om te bevestigen. 

9. Druk op 'X' en selecteer een andere gebruiker.  

10. Herhaal stappen 4-9 om voor aanvullende gebruikers de code in te stellen.  

 
Opmerking 

Om de code te verwijderen, voert u het volgende in: '0000'. De installatie- en hoofdcodes 

kunnen niet worden verwijderd. 
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4.9. GPRS-instellingen 

Om de GPRS-communicatie in te stellen, gaat u als volgt te werk: 

1. Zorg dat de SIM-kaart in de communicatiemodule is geïnstalleerd. 

Opmerking 

Als op de communicatiemodule een nieuwe SIM-kaart moet worden geïnstalleerd en er 

wordt een PIN-code gebruikt, moet het, voordat de SIM-kaart in de GSM-module wordt 

geplaatst, in het besturingssysteem worden geprogrammeerd.  

 

2. Bewerk de APN (Access Point Name) van uw GPRS-verbinding: 

a. Ga naar het hoofdmenu en druk op '√'. 

b. Voer de installatiecode in (standaardcode: '1111') 

c. Selecteer [9] > [5] > [7] > [6] > [1] (Programmering > Communicaties > 

Internet > GPRS-opties > APN) 

d. Voer de APN-naam in die door de provider van de mobiele telefoon 

wordt gegeven. 

e. Druk op '√' zodra de bewerking is voltooid. 
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4.10. Met ELAS verbinding maken (GPRS/LAN-configuraties) 

De Electronics Line Application Server (ELAS) handelt alle communicatie tussen het 

systeem, de service-providers en webgebruikers af. Het maakt besturing en controle via 

het web of smartphone App mogelijk. 

De meeste internet instellingen zijn in de standaard instellingen van het 

besturingssysteem voorprogrammeerd. De enige instellingen die moeten worden 

geprogrammeerd, zijn de gebruikersnaam en wachtwoord (door ELAS-beheerder 

gegeven) of tijdens de zelf registratie via www.myelas.com/register door de gebruiker 

bepaald.  
 

Opmerking  

Om IP-communicatie in te schakelen, moet het Aansluitnummer 1-protocol als IP worden 

gedefinieerd en de accountinterface moet als GPRS of als LAN worden gedefinieerd. 

 
Opmerking  

Als de eindgebruiker de zelf registratie online uitvoert, zijn de volgende CPID en CP wachtwoord 

niet vereist!! 

 

De CPID programmeren: 

1. Ga naar het hoofdscherm. Druk op '√'. 

2. Voer de installatiecode in. 

3. Selecteer [9] > [5] > [7] > [3] (Programmering > Communicaties > Internet > 

CPID). 

4. Voer met behulp van het alfanumerieke bedieningspaneel een ID in. De lengte 

van het ID kan tot 16 tekens lang zijn. Het ID moet met een letter beginnen. 

5. Druk op '√'. 

 

Het wachtwoord van het besturingssysteem programmeren: 

1. Ga naar het hoofdscherm en druk op '√'. 

2. Voer de installatiecode in. 

3. Selecteer [9] > [5] > [7] > [4] (Programmering > Communicaties > Internet > CP-

wachtwoord). 

4. Voer met behulp van het alfanumerieke bedieningspaneel een wachtwoord in. 

De lengte van het wachtwoord kan tot 16 tekens lang zijn. Het wachtwoord 

moet met een letter beginnen. 

5. Druk op '√'. 

 

Als het besturingssysteem geen verbinding kan maken met ELAS, wordt een foutbericht 

weergegeven. Tabel 9 geeft de optionele foutberichten aan. 
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Tabel 9: Foutberichten 
  

LCD-scherm Probleem-beschrijving Actie 

MEDIAVERLIES 

LAN-MODULE 
LAN-netwerk fout Controleer de netwerkverbinding naar de 

Ethernet-module

MEDIAVERLIES 

GPRS-MODULE 
GPRS-netwerk fout Controleer de locatie van de SIM-kaart. 

Zorg dat het GPRS ondersteunt en 
controleer de SIM PIN-code. 

Controleer de APN-definities (Naam 
[95761], Gebruikersnaam [95762] en 
wachtwoord [95763])

STORING 
APPARAAT 

LAN-MODULE 

Storing bij de ethernet-
module 

Vervanging van storende module

DHCP FOUT  IP-parameters kunnen 
wegens ontbreken van 

DHCP-services, niet 
worden ingesteld.

Wijzig IP LAN-instellingen (voer IP 
handmatig in) of de herstelde DHCP-

service  

XML FOUT CP slaagt er niet in met 

de XML Proxy te 
communiceren

Controleer ELAS IP-adres (Sneltoets 

[9571]) 
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4.11. PIR-camera  

Met de in iConnect  ingebouwde 2-weg, draadloze RF-technologie is het mogelijk om 

geavanceerde op PIR gebaseerde detectiecamera's te gebruiken. Dit levert een 

combinatie van detectie, video-opnamen en afbeeldingsclips. Aan de iConnect  kunnen 

tot 8 PIR-camera's worden toegewezen. In deze paragraaf worden de stappen 

beschreven voor het installeren van de PIR-cameradetectoren met de iConnect .  

1. Registreer de PIR-camera net als andere detectoren (zie uitleg in de paragraaf 

over detectors registreren) 

2. Stel de PIR-cameraparameters zoals in het programmeringsmenu voor 

installatie 9>1>1>11 wordt gedefinieerd 

Parameter Beschrijving 

LED Gebruikt om de PIR-camera-LED in of uit te schakelen

Pulstelling De pulsteller bepaalt het aantal stralen die moeten worden doorkruist 

voordat de sensor een alarm produceert. 

Vertraging alarm De vertraging tussen melding van detecties aan de hoofdeenheid (01-

20 seconden) 

Cameraresolutie VGA (640x480),  QVGA (320 x 240) QQVGA (160 x 120)

Kleur Definieer of de beelden in kleur of zwart en wit zullen zijn

Compressie Gebruikt om het afbeeldingsbestand te comprimeren en de grootte 

ervan aan te passen. Hoge compressie vermindert de grootte van het 

bestand. 

Flash Definieer of de flitser is uitgeschakeld of automatisch is (ingeschakeld)  

# PIC-alarm Aantal afbeeldingen per alarm: (1-9)

Vertraging afbeeldingen Vertraging tussen afbeeldingen (100 ms - 500 ms)

Gebruikersbewaking Definieert de toestemming om vanaf de ELAS momentopnamen uit te 

voeren 

Zonetoewijzing Met de functie Zonetoewijzing kan de installateur 4 verschillende 

zones programmeren om, behalve de PIR van de camera, 

momentopnamen te vast te leggen. 

Tabel 10: Parameters PIR-camera 

3. Stel de communicatie in tussen de iConnect  en de ELAS (Met ELAS verbinding 

maken (GPRS/LAN-configuraties) -paragraaf) 

4. Meld aan op de webapplicatie met de hoofdgebruikersnaam en -wachtwoord. 

5. Ga naar het hoofdscherm en selecteer de optie Video.  

6. Stel voor elke camera als volgt het beeldveld af: 

a. selecteer camera 

b. voer vanaf de ELAS of vanaf de hoofdeenheid een momentopname uit 

(sneltoetsen: 7>0>3>5) 

c. ga naar het tabblad Videogebeurtenissen 

d. klik op de gewenste afbeelding 

e. stel de camera af en herhaal stappen b-d   
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5. Het systeem testen  

Het is belangrijk dat u, voordat u de locatie verlaat, het systeem helemaal test. iConnect

 heeft diverse testprogramma's om te verifiëren dat het systeem, inclusief de 

draadloze communicatie, optimaal zal werken. 

1. Ga naar het hoofdscherm en druk op '√'. 

2. Voer de installatiecode in. 

3. Ga naar de sneltoets zoals volgens Tabel 11 wordt weergegeven. 

 

Sneltoets Optie Beschrijving en opmerkingen 

9>1>8>2 Netwerk test Het systeem voert met alle draadloze apparaten in het 

systeem (exclusief sleutelhangers) een communicatietest uit 
en geeft de ontvangen signaalsterkte weer. 

7>0>3>1 Draadloze sirene
test  

De externe sirene zal kortstondig afgaan 

7>0>3>2 Sirenetest De ingebouwde sirene zal kortstondig afgaan  

7>0>3>4 Looptest Er verschijnt een lijst van geregistreerde sensors. Activeer 
elke sensor; als het systeem van een sensor een succesvolle 

transmissie ontvangt, wordt de sensor van de lijst 
verwijderd.

7>0>4>1 TX-lijst Deze test is een voorraadlijst van alle geregistreerde zenders 

en hun laatst gemelde status waar doorheen gebladerd kan 
worden. Gebruik de pijltoetsen om door de zenderlijst te 
bladeren. De TX-lijst geeft het zone-/apparaatnummer of 

beschrijving weer (druk op de toets  om de weergave te 
wisselen), evenals de signaalsterkte van de laatst ontvangen 
transmissie en de laatst ontvangen status van de zender.

7>0>6 GSM-
signaalsterkte 

Geef de signaalsterkte weer van het mobiele netwerk. In 
ernstige gevallen van een laag GSM-signaal, dient u het 

gebruik van een externe GSM- antenne te overwegen.

7>0>4>4 RF RSSI-niveau Meet het RF RSSI-niveau (RF-ruis door de ontvanger van het 
systeem gemeten). Het resultaat is in niveaus 1 tot en met 4 

gelijk aan het niveau van de signaalsterkte van de 
detectorzender. Het wordt aanbevolen dat het verschil 
tussen het RF-ruisniveau en de TX-signaalsterkte ten minste 

2 zal zijn. Als het RF RSSI-niveau bijvoorbeeld 5 is en de TX-
signaalsterkte is 6, dient u te overwegen of u het 
besturingssysteem, of de randapparatuur verplaatst of een 

melder gebruikt. 

5>1 Volg-mij Voer een telefoonnummer in en voer een test uit om te 

verzekeren dat Volg-mij werkt 

6>1 Gebeurtenissen
logboek 
weergeven 

Geeft de laatste 1022 gebeurtenissen van het systeem weer. 
Het type gebeurtenis, de tijd en het zonenummer. Daarnaast 
meldt het of de gebeurtenis aan de meldkamer is gemeld: 

R: Rapport verzonden, F: Rapport mislukt, C: Rapport 
geannuleerd  
N: Geen rapport, D: Uitschakelen – Niet aan meldkamer 

gemeld

   Tabel 11: Sneltoetsen
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Electronics Line 3000 Ltd. Beperkte garantie 

EL en haar dochtermaatschappijen en filialen ("Verkoper") garandeert dat haar producten, onder normaal 

gebruik, gedurende 24 maanden vanaf aankoopdatum, vrij zijn van defecten op het gebied van 

materialen en vakmanschap. Omdat de verkoper het product niet installeert of aansluit, en omdat het 

product samen met producten van derden kan worden gebruikt die niet door de verkoper zijn 

vervaardigd, kan de verkoper de prestatie van het beveiligingssysteem niet garanderen. Onder deze 

garantie is de verplichting en aansprakelijkheid van de verkoper nadrukkelijk beperkt tot het repareren 

en vervangen van enig product dat, naar oordeel van de verkoper, niet aan de specificaties voldoet, 

binnen een redelijke tijdsperiode vanaf de datum van levering. De verkoper biedt op geen enkele wijze, 

nadrukkelijk of impliciet, een garantie en garandeert op geen enkele wijze de verkoopbaarheid of de 

geschiktheid voor enig bepaald doeleinde. De verkoper is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk 

voor enige consequentiële of incidentele schaden voor breuk van deze of enige andere garantie, 

nadrukkelijk of geïmpliceerd, of op enige andere basis. Onder deze garantie draagt de verkoper geen 

verplichting tot enige transportkosten of installatiekosten of enige aansprakelijkheid voor directe, 

indirecte, of gecomprimeerd of misleiding; dat het product enige persona vermijdt; letsel of 

eigendomsverlies door inbraak, overval, brand of anders; of dat het product in alle gegeven gevallen 

voldoende waarschuwing of bescherming zal leveren. De koper begrijpt dat een juist geïnstalleerd en 

onderhouden alarm alleen het risico tot inbraak, overval of brand zonder waarschuwing kan 

verminderen, maat het is niet verzekerd of gegarandeerd dat zoiets dergelijks zich niet zal voordoen, of 

dat als resultaat ervan geen persoonlijke letsel of schade of verlies aan eigendommen zal plaatsvinden. De 

verkoper is consequentieel niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan of verlies van 

eigendommen op basis van een claim dat het product geen waarschuwing gaf. Als de verkoper echter, 

direct of indirect, aansprakelijk wordt gesteld voor enig verlies of schade dat zich onder deze beperkte 

garantie voordoet, of anders, ongeacht de oorzaak of oorsprong, zal de maximum aansprakelijkheid van 

de verkoper niet de aankoopprijs van het product overschrijden en dit zal de claim tov de verkoper 

voltooien en beëindigen. Geen werknemer of vertegenwoordiger van de verkoper is bevoegd om deze 

garantie op enige wijze te veranderen of enige andere garantie toe te kennen.  

WAARSCHUWING: dit product moet ten minste eens per week worden getest. 

VOORZICHTIG: er bestaat een risico op explosie als de batterij met een onjuist type wordt 

vervangen. Gooi gebruikte batterijen volgens lokale reguleringen weg. 
 

 

 

Contact opnemen met Electronics Line 3000 Ltd. 

 

   

Internationaal hoofdkantoor:

Electronics Line 3000 Ltd. 

Hachomastr 14., 75655 

Rishon Le Zion, Israël 

Tel: (+972-3) 963-7777 

Fax: (+972-3) 961-6584 

Alle rechten voorbehouden. 

Van dit document mag in geen enkele vorm, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever, 

enig deel worden gereproduceerd. 
 

Electronics Line 3000 Ltd. 10/2014  5IN1723 
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