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Het installeren van de HK855 bedrade LCD Keypads 

De ProGuard800 is geschikt voor het gebruik van HK855 bedrade LCD 
Keypads welke geïnstalleerd kunnen worden tot 300 meter van de 
centrale unit. 
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Figuur 2.7: HK855 bedrade LCD Keypad (achterzijde) 

Om de HK855 bedrade LCD Keypads te installeren. 
1. Haal alle stroom van de centrale unit af. Zowel door 

het loskoppelen van de voedingskabel als de batterij. 
2. Verwijder de achterkant van de keypad. Dit doet u 

door op de twee drukcontacten (op de onderkant van 
de keypad) te drukken met een platte 
schroevendraaier en voorzichtig de achterkant van de 
keypad te verwijderen. 

3. Houd de achterkant van de keypad tegen de muur 
waar u hem wilt monteren. Markeer nu de positie van 
de boorgaten. 

4. Boor de benodigde gaten en plaats de pluggen. 
5. Trek de kabel van de centrale unit door het kabelgat 

op de achter plaat en schroef de achterplaat met vier 
schroeven vast op de muur.  
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6. Sluit het aansluitblok van de keypad aan op het juiste 
aansluitblok van het bedieningspaneel van de 
hoofdbesturingsmodule zoals hieronder wordt 
weergegeven. 

Figuur 2.8: Aansluitingen voor HK855 bedrade LCD Keypad 

7. Voorzie de centrale unit weer van stroom. 
8. Selecteer het adres van de keypad als volgt: 

a. Zorg dat het sabotagecontact van 
de keypad open staat. 

b. Druk gelijktijdig op de 1, 3 en 5 
toets van de keypad. 

c. Gebruik de volgende toetsen 
(�/�) om het keypad adres te 
selecteren. 

d. Druk op �.
9. Zet de contactpunten van de voorkant van de 

centrale unit in de contactpunten van de achterzijde 
en maak de centrale unit dicht. 

10. Voer na de installatie van de bedrade keypads, de zoek 
modules functie uit.

Zoek Modules 

Met de “Zoek Module” functie spoort de centrale unit alle modules en 
Keypads op die aan de systeembus zijn aangesloten. Met deze 
informatie weet het systeem welke componenten er aanwezig zouden 
moeten zijn wanneer hij “supervisie test” doet.  
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Om de Zoek module test te doorlopen: 
1. Selecteer in het programmering menu, Opstarten, 

Zoek modules [975]; het systeem vraagt u dit te 
bevestigen. 

2. Druk op ��ter bevestiging; Het systeem gaat de 
aangesloten modules zoeken. Aan het einde van 
deze zoektocht verschijnt er een lijst van de 
gevonden modules op de display. Het systeem 
vraagt of u de lijst wenst op te slaan. 

3.  Druk op �; de lijst is opgeslagen 

� Als een aangesloten module niet in de lijst staat,
controleer dan de bedrading en doe de test nogmaals. 

Figuur 1.3: hoofd besturingsmodule

1. USB poort voor programmering middels een PC. 
2. Keuzeschakelaar voor flash programmering . 
3. Aansluiting voor een ingebouwde zender. 
4. Flat-cable interface aansluiting naar de PSTN 

module. 
5. Extra voeding uitgang (AC:10-15V, Batterij: 6-8V). 
6. Programmeerbare relais uitgang (PRU, 100mA 

max. belasting). 
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7. Bedrade zone (Zone 33). 
8. Status LED. 
9. Interphone module aansluiting. 

10. Flash programmeringsaansluiting voor de hoofd 
besturingsmodule. 

11. HK855 bedrade LCD Keypad aansluiting. 
12. Flat-cable interface aansluiting naar het LCD, 

toetsenbord, ingebouwde speaker, microfoon en 
sirene.

13. Sabotagecontact voorzijde. 
14. Programming keypad aansluiting 
15. Interface aansluiting naar Home Automation 

module. 
16. AC voedingsaansluiting  
17. Home Automation module aansluiting 
18. Zekering voor AC voeding  
19. Zekering voor back-up batterij 
20. Flat-cable interface aansluiting naar de GSM 

module 
21. Aansluiting voor back-up batterij 
22. Extra aansluiting voor back-up batterij 








