Conformiteitverklaring
Hierbij verklaren wij dat het volgende product:
Omikron CallHelp 400ET console
aan alle productnormen, keuringen en veiligheidseisen
volgens de richtlijnen 1995/5/EG (R&TTE-RL) voldoet.
Product omschrijving: vrij programmeerbaar snelkeuze
console met 32 toetsen en contacten voor het Omikron
CallHelp 400TX oproepsysteem.

Beschrijving CallHelp 400ET console.
De Omikron CallHelp 400ET is een vrij programmeerbaar
snelkeuze console met 32 toetsen. Het oproepnummer en
de boodschapcode zijn per toets vrij programmeerbaar.
Tevens is de console voorzien van 32 ingangen waarop
potentiaalvrije n/o contacten kunnen worden aangesloten,
bijvoorbeeld van alarmknoppen of machine-alarmeringen.
De CallHelp 400ET kan worden gebruikt met de
zender/bedienpost CallHelp 400TX ingesteld als:

Programmeren snelkeuzetoetsen of contacten van de Omikron CallHelp 400ET.
Bij het programmeren van de snelkeuzetoetsen en de aansluitingen voor de n/o contacten moeten de eigenschappen van het
zendersysteem 999L gevolgd worden. De programmering van de console gebeurd helemaal met het toetsenbord van de
zender/bedienpost CallHelp 400TX.
Opdrachten toewijzen aan snelkeuzetoetsen
Zet de zender/bedienpost uit, wacht 10 seconden en zet hem weer aan. Na 5 seconden gaat de groene LED 5 seconden lang
branden. Terwijl de groene LED brandt drukt u op de [Program] toets van de zender/bedienpost en u houdt hem ingedrukt.
Druk vervolgens op de [Group] toets. Het display toont “_ “. Laat beide toetsen los. Toets [ 1 ], het display toont “_ _”, toets
het nummer in van de toets die u wilt programmeren, bijvoorbeeld [ 0 1] om toets 1 te programmeren, of [ 28 ] om toets 28 te
programmeren. Het display toont eerst de huidige programmering van deze toets, daarna toont het display “_ _ _ ”waarna u
de nieuwe programmering kunt invoeren.

CallHelp 999L

De zender/bedienpost is ingesteld als:

Kan maximaal 999 ontvangers individueel, in groepen of
allemaal tegelijk oproepen. In het display verschijnt een
driecijferige boodschapcode.

999L:

Voor een uitvoerige beschrijving van de werking van de
verschillende bovenstaande systemen verwijzen wij naar de
betreffende handleidingen van het CallHelp 400 systeem.

Toets [Cancel] in om de programmering te activeren.

Het is aan te bevelen de handleidingen eerst door te
nemen alvorens de console te programmeren.

toets op de zender/bedienpost 6 vrije nummers in van oproep- en boodschapcode.
Voorbeeld: Programmeer opdracht: roep ontvangers “020”t/m “029”op met “456”in het display.
Toets in: [ 0 2 Group 4 5 6 ].

Herhaal de bovenstaande procedure voor ieder te programmeren toets of contact van nummer 01 t/m 32, te beginnen met
het uitzetten van de zender/bedienpost.
Alle instellingen blijven ook bij spanningsuitval in het geheugen bewaard.
In onderstaande tabel kunt u de programmering van de toetsen en/of contacten noteren.
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Aansluiten console op Omikron CallHelp 400TX zender/bedienpost.
Zet de zender/bedienpost CallHelp400TX uit. Sluit uitsluitend de bijgeleverde kabel aan op de Omikron CallHelp 400ET in de
daarvoor bestemde modulaire aansluiting op de onderzijde van de console met kenmerk “main unit”en de andere kant van
de kabel op de zender/bedienpost Omikron CallHelp 400TX in de modulaire aansluiting met kenmerk “trigger box”.
Let op! Gebruik geen andere kabel dan de bijgeleverde.
Indien nodig kunt U tevens de bedrading van externe alarmgevers zoals drukknoppen, afstandsbedieningen, machine
alarmeringen, brandmeldsystemen etc. aan de binnenzijde van de Omikron CallHelp 400ET aansluiten.
Raadpleeg altijd een bevoegd installateur voor de juiste bedrading, aansluitingen en installatie voorschriften.
Let op! Zorg ervoor dat alle apparatuur uit staat als u een aansluiting maakt.
De 32 interne contacten dienen uitsluitend aangesloten te worden op potentiaalvrije maakcontacten (N/O).
Het Omikron CallHelp 400 systeem wordt onherstelbaar beschadigd indien spanningvoerende contacten worden aangesloten.

Opdracht

Omschrijving

Toets of

contact

contact

01

17

02

18

03

19

04

20

05

21

06

22

07

23

08

24

09

25

10

26

11

27

12

28

13

29

14

30

15

31

A

16

32

B

Opdracht
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Raadpleeg altijd Uw installateur of gebouwenbeheerder voor het aansluiten van
externe alarmgevers op de potentiaalvrije maakcontacten.
Wij adviseren de programmeer procedure alleen aan de systeem installateur/
beheerder bekend te maken, in verband met ongewenste herprogrammering.
p e r s o n e n z o e k s y s t e m e n

-1-

-2Lees deze handleiding aandachtig voordat u het toestel aanzet. Voor alle vragen betreffende het gebruik en onderhoud van dit artikel, welke niet in deze handleiding behandeld zijn, dient u zich tot uw leverancier te wenden.

