BESCHRIJVING CODEBEDIENPANEEL
(Toegangsmodule met segmenten)
Het JABLOTRON 100 systeem kan verschillende toegangsmodules gebruiken. Deze zorgen ervoor dat het
systeem bestuurd kan worden en er een indicatie is van de status van het systeem en de apparaten. Bediening
(inschakelen, uitschakelen en andere functies) wordt uitgevoerd via twee verschillende knoppen. De knoppen
worden verlicht, om zo een duidelijke indicatie te geven over de status van het systeem of de betreffende
apparaten. De segmenten kunnen namelijk ook gebruikt worden om apparaten als shutters, verwarming, etc. te
bedienen. Er kan een willekeurig aantal segmenten aangesloten worden op het codebedienpaneel om aan alle
behoeften van de gebruikers te voldoen.
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Wanneer het systeem bediend wordt door gebruik van de knoppen op de segmenten dient deze bevestigd te
worden met een autorisatie. Dit kan alleen gedaan worden door een RFID kaart of tag voor de lezer te houden,
of door een geautoriseerde code in te voeren op het codebedienpaneel. Wanneer er een verhoogd
beveiligingsniveau van toepassing is, kan ook een dubbele autorisatie ingesteld worden. Hierbij dient naast het
lezen van een RFID kaart of tag ook een code ingevoerd te worden. Aan de andere kant kan het systeem ook
ingesteld worden, dat er voor bediening van bepaalde segmenten geen autorisatie benodigd is. Dit kan
bijvoorbeeld gebruikt worden voor het bedienen van shutters of de verwarming van het huis.
Een ander voordeel van het bedienen via de segmenten is de mogelijkheid om verschillende bevelen tegelijk uit
te voeren. Daarvoor is het mogelijk om de gehele beveiliging van het huis in te schakelen via één segment, een
tuinalarm in te schakelen met een tweede, en een garage-alarm uit te schakelen met een derde. Er is na dit bevel
maar één autorisatie nodig om het systeem in werking te stellen.
De autorisatie code die ingevoerd wordt in het codebedienpaneel kan tot 7 cijfers bevatten. Het heeft een
voervoegsel (1 tot 3 cijfers) een ster wat het geheel scheidt en een 4-cijferige code. Bijvoorbeeld: 123*1234 of
1*1234. Voor kleinere gebouwen met weinig gebruikers kan het voorvoegsel uitgezet worden zodat alleen de 4cijferige code gebruikt wordt.
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INSCHAKELEN VAN HET ALARM
BEVEL

Ik wil het alarm
inschakelen:

Druk op de segment knop van de
betreffende zone zodat deze
gaat knipperen...

AUTORISATIE

Ik bevestig het bevel door
autorisatie:

Door het lezen van een kaart of tag
of door een code in te voeren op
het codebedienpaneel...

UITGEVOERD

Het bevel wordt uitgevoerd:

Het codebedienpaneel laat een
toon horen die de
uitgangsvertraging weergeeft. Als
het codebedienpaneel geen
geluid meer maakt is de zone
ingeschakeld.

UITSCHAKELEN VAN HET ALARM
BEVEL

Ik wil het systeem uitschakelen:
Wanneer ik het gebouw inga, zal de
ingangsvertraging geactiveerd worden.
Het wordt weergeven door een continu
piepgeluid en herhaaldelijk knipperen
van de groene LED op de knop. Druk
op de knipperende knop...

AUTORISATIE

Ik bevestig het bevel door
autorisatie:

Door het lezen van een kaart of tag
of door een code in te voeren op het
codebedienpaneel...

UITGEVOERD

Het bevel wordt uitgevoerd:

De LED van het segment wordt
groen om aan te geven dat de
sectie is uitgeschakeld.
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GEDEELTELIJKE INSCHAKELING VAN HET ALARM

Wanneer ingeschakeld, kan gedeeltelijke inschakeling van bepaalde detectors gebruikt worden. Er kan op deze
manier ’s nachts bewaking van ramen en deuren plaatsvinden, zonder dat bewegingssensoren binnen het
gebouw geactiveerd worden.

BEVEL

Ik wil het systeem
gedeeltelijk inschakelen:

Ik druk op de segmentknop welke
oranje begint te knipperen.

AUTORISATIE

UITGEVOERD

Ik bevestig het bevel door
autorisatie:

Ik autoriseer mezelf door het laten
lezen van een kaart of tag of door
het invoeren van een code op het
codebedienpaneel.

Het bevel wordt uitgevoerd:

De LED van het segment wordt
groen om aan te geven dat de sectie
is uitgeschakeld..

Wanneer we volledige inschakeling willen (bijv: bij het verlaten van het gebouw), is het nodig om de knop
tweemaal in te drukken in stap 1. Wanneer de knop voor de eerste keer ingedruk wordt, zal de LED oranje
beginnen te knipperen. Deze zal rood worden als er nog een keer op gedrukt wordt. Wanneer de autorisatie is
bevestigd zal het systeem volledig ingeschakeld worden. Wanneer het systeem gedeeltelijk is ingeschakeld
(oranje LED), kan het volledig ingeschakeld worden door het herhalen van de instelprocedure.

TERMINATING A TRIGGERED ALARM
COMMAND

AUTHORIZATION

EXECUTED

Het kan gebeuren dat het systeem wordt vergeten uit te zetten en dat er een alarm afgaat. In dat geval zal het
codebedienpaneel een rood lampje bij de desbetreffende sectie laten knipperen. U kunt het alarm onderbreken
door het gehele systeem uit te schakelen. Een LED op het betreffende segment weergeeft dan het alarmgeheugen.
Het systeem zal dit op dezelfde manier weergeven als het alarm niet onderbroken wordt. Dit kan handig zijn bij
een inspectie na een alarm, maar ook voor een eventueel gearriveerd beveiligingsteam.
Het segment blijft het alarmgeheugen weergeven totdat het systeem opnieuw ingeschakeld wordt. De indicatie
kan ook onderbroken worden door het herhalen van bovenstaande procedure.
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ANDERE MANIEREN VAN BEDIENING – met een
afstandsbediening, via een telefoon of via het
internet
Gebruik maken van een afstandsbediening
De functie van de knoppen wordt weergeven door de
symbolen van de sloten. Een gesloten slot schakelt het
alarm in en een open slot schakelt het alarm uit. Het
tegelijkertijd indrukken van beide knoppen verstuurd een
paniekalarm. De knoppen kunnen geblokkeerd worden
tegen het per ongeluk indrukken ervan (kinderslot).
Voor meer informatie verwijzen we u naar de
handleiding van de afstandsbediening zelf.
Gebruik maken van het spraakmenu
Het alarm kan ook bediend worden door gebruik te
maken van het spraakmenu via een mobiele telefoon.
Wanneer u het menu ingaat zal u als allereerst
geïnformeerd worden over de status van het systeem.
Wanneer een spraakmenu toegankelijk is voor alle
telefoons, is men verplicht een autorisatiecode in te
voeren (op het telefoontoetsenbord). Een andere
mogelijkheid is om alleen toegang van geautoriseerde
telefoons toe te staan (de telefooncontacten worden in het
alarmgeheugen opgeslagen). Als het alarm afgaat, kan het
systeem u informeren met een spraakbericht.
Gebruik maken van SMS en inbellen
SMS bevelen kunnen gebruikt worden om verschillende
apparaten te bedienen – verwarming, zonwering, etc. op
dezelfde manier als de segmenten. De tekstvorm van de
SMS berichten is als volgt: CODE BEVEL. De woorden
van het bevel kunnen ingesteld worden naar de gestelde
functies bijv: ZONNESCHERM OMLAAG. De bevelen
kunnen zo ingesteld worden dat er geen code benodigd is
voor het uitvoeren van het beve. Het systeem kan ook
bestuurd worden door inbellen. Als er een alarm
geconstateerd wordt, zal het systeem u een informatieve
SMS versturen.
Via het Internet.
Het alarmsysteem kan ook bestuurd worden via het
internet door gebruik te maken van de zelf-service web
interface. Deze is toegankelijk via www.jablotron.com.
Een geïnstalleerde Jablotron Security SIM en
alarmregistratie zijn twee voorwaarden voor toegang via
het internet.
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