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Inhoud van handleiding: 

 

Kort overzicht – p. 4 

 

Inschakelen van het systeem – p. 5 – 8 

 | Weg stand 

 | Blijven stand 

 | Nacht stand 

 | Geen toegang 

 | Snel verlaten 

 

Overbrugging van zones – p. 8 – 10 

 | Zone indicaties & overbrugde zones 

 | Het overbruggen van individuele zones 

 | Het overbruggen van alle open zones 

 | Om de vorige overbrugde zones op te roepen 

 | Om de onderdrukkingsindicaties te wissen van alle zones 

 

Fouten bij inschakelen / bij verlaten – p. 11 

 | Het corrigeren van een fout bij inschakelingen 

 

Uitschakelen van het systeem – p. 11 - 12 

 | Uitschakelen van het systeem afhankelijk van systeemconfiguratie 

 

Noodtoetsen – p.13 – 14 

 | Brandalarm 

 | Koolmonoxidealarm  

 | Inbraakalarm 
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Gebruikers beheren p. 15 - 16 

 | Gebruikers toevoegen, verwijderen of wijzigen 

 | Het toevoegen of wijzigen van toegangscodes voor gebruikers 

 | Het verwijderen van toegangscodes voor gebruikers 

 

Datum en tijd instellen – p. 16 

Dwangcodes – p.16 
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     Inschakelen van het systeem 

 

Het PowerSeries Neo-systeem kan worden ingeschakeld met 
gebruik van een bedienpaneel, een 2-weg draadloze sleutel of een 
proximitytag. 

 

Toetsenbord – Weg stand  

Het systeem inschakelen in de stand Weg 

1. Zorg ervoor dat alle deuren en ramen gesloten zijn en indicatielampje ‘gereed’ 
aan is. 

 

2. Voor inschakelen met behulp van de afwezigheidssleutel houdt u de 
afwezigheidstoets 2 seconden ingedrukt en voert u, indien nodig, uw 
toegangscode in of presenteert u uw nabijheidslabel of druk om het systeem 
snel in te schakelen [*][0]. 

 

3.  Als er zones zijn overbrugd, zal op ICN of LED-toetsenborden de overbruggings-
LED oplichten en de nummers van de overbrugde zones worden weergeven. 

 

4. Om de procedure voor het inschakelen te annuleren, voert u uw toegangscode 
in of presenteert u uw nabijheidslabel aan de bedienpaneellezer. 

 



6 
 

5. Zodra de vertragingstimer voor verlaten afloopt wordt het systeem 
ingeschakeld. 

 

Toetsenbord – Blijven stand 

Het systeem inschakelen in de stand Blijven 

1. Zorg ervoor dat alle deuren en ramen gesloten zijn en indicatielampje ‘gereed’ 
aan is. 

 

2. Houd de afwezigheidstoets 2 seconden ingedrukt en voer, indien nodig, uw 
toegangscode in of presenteert u uw nabijheidslabel. Verlaat het huis niet. 

 

3. Als er zones zijn overbrugd, zal op ICN of LED-toetsenborden de overbruggings-
LED oplichten en de nummers van de overbrugde zones worden weergeven. Op 
een LCD-toetsenbord verschijnt er een waarschuwing. 

 

4. Om de procedure voor het inschakelen te annuleren, voert u uw toegangscode 
in of presenteert u uw nabijheidslabel.  

 

5. Zodra de vertragingstimer voor verlaten afloopt, wordt het systeem 
uitgeschakeld.  

 

 

Toetsenbord – Nacht stand 

Het inschakelen van het systeem in de nachtmodus is mogelijk nadat het systeem 
eerst is ingeschakeld in de aanwezigheidsmodus en [*][1] op het bedienpaneel wordt 
ingedrukt. Het bedienpaneel kan ook worden geconfigureerd met een functietoets om 
het systeem in de nachtstand in te schakelen. Om toegang te krijgen tot ingeschakelde 
binnenruimtes wanneer het systeem in de stand Nacht is geschakeld, dient u eerst het 
systeem uit te schakelen. 

Het systeem inschakelen in de stand Nacht 

1. Druk indien geconfigureerd de toets Nachtstand Inschakeling en houd hem 
gedurende 2 seconden ingedrukt. 

 

OF 
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2. Zodra het systeem op enig toetsenbord is ingeschakeld in de stand Blijven 
(indicatielampje aan/uit brandt) druk dan [*][*] 

 

OF 

 

3. Voer indien vereist uw toegangscode in. Alle binnen zones worden nu 
ingeschakeld, met uitzondering van apparatuur die is geprogrammeerd voor 
nachtzones. 

 

Het systeem inschakelen in de stand Geen Toegang 

1. Controleer dat het indicatielampje Gereed aan is en dat het systeem gereed is 
om te worden ingeschakeld. 

 

2. Druk [*][9] en voer indien nodig uw toegangscode in. 

 

3. Als er zones zijn overbrugd, zal op ICN of LED-toetsenborden de overbruggings-
LED oplichten en de nummers van de overbrugde zones worden weergeven. Op 
een LCD-toetsenbord verschijnt er een waarschuwing. 

 

4. Om de procedure voor het inschakelen te annuleren, voert u uw toegangscode 
in of presenteert u uw nabijheidslabel.  

 

5. Zodra de vertragingstimer voor verlaten afloopt, wordt het systeem 
uitgeschakeld.  

 

Snel verlaten 

1. Druk wanneer het systeem al is ingeschakeld en het indicatielampje aan/uit 
oplicht, op de toets Snel verlaten en houd hem gedurende 2 seconden 
ingedrukt 

 

OF 

 

2. Druk op [*][0] 
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3. Verlaat het pand voordat de timer voor uitgangsvertraging afloopt. Nadat u naar 
buiten bent gegaan wordt de vertragingstimer geannuleerd. 

 

         Overbruggen van zones 

 

WAARSCHUWING! Als een zone niet goed werkt, neem dan onmiddellijk contact op 
met een onderhoudsmonteur. 

Het overbruggen van zones laat bepaalde zones met opzet onbeschermd wanneer het 
systeem de volgende keer wordt ingeschakeld. Afhankelijk van het soort toetsenbord 
worden overbrugde zones anders worden geïdentificeerd. Bij gebruik van een HS2LCD-
serie bedienpaneel, worden onderdrukte zones aangegeven op het LCD-scherm, zoals 
weergegeven in Tabel Bij gebruik van een LED-  of ICN-serie toetsenbord, licht op en 
de nummers van de overbrugde zones worden weergegeven. 

Zone indicaties: 

Geen – Zone is gereed voor inschakeling. 

O – Zone is momenteel open. Mogelijks kan u het systeem niet inschakelen. 

B - Zone is overbrugd. 

 

Overbrugde zones: 

⚫ Moet worden geconfigureerd voordat het systeem wordt ingeschakeld. 

⚫ Kan uitgevoerd worden m.b.v. een toetsenbord of SMS. 

⚫ Staat toegang tot beschermde ruimtes toe wanneer het systeem is 
ingeschakeld. 

⚫ Hiermee kunt u het systeem inschakelen als een zone tijdelijk buiten gebruik 
is. 

⚫ Reduceer het beveiligingsniveau. 

⚫ Laat geen alarm horen. 

⚫ Worden iedere keer dat het systeem wordt uitgeschakeld automatisch 
geannuleerd. 

⚫ Kunnen gelijktijdig bunnen overbruggingsgroepen worden geprogrammeerd. 
Zie “Onderdrukkingsgroepen” voor meer informatie. 
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Het overbruggen van individuele zones 

1. Druk op [*] om naar het functiemenu te gaan. 

 

2. Druk op [*] of [1]. Indien nodig voert u uw toegangscode in of presenteert u uw 
nabijheidslabel.  

 

3. Overbrug zones direct door hun [3-cijferige zone #] in te voeren. Druk als u 
gebruik maakt van een LCD-toetsenbord [*]. 

 

OF 

 

Rol naar de gewenste zone d.m.v. de  toetsen en druk [*]. 

 

4. Voer om te wisselen en het overbruggen van een zone ongedaan te maken 
opnieuw het [3-cijferige zone #] in of druk nogmaals [*]. Herhaal om meer zones 
te over- bruggen de stappen 3 en 4. 

 

5. Druk [*] om de overbruggingsstand te verlaten. 

 

6. Indien u een bedienpaneel uit de LED- of ICN-serie gebruikt, licht de zone-LED 
op en worden de onderdrukte zonenummers weergegeven. Als het systeem 
gereed is om te worden ingeschakeld, brandt het indicatielampje Gereed. Bij het 
inschakelen van het systeem wordt het volgende bericht kort weergegeven. 

 

Het overbruggen van alle open zones 

1. Druk op [*] om naar het functiemenu te gaan. 

 

2. Druk op [*] of [1]. Indien nodig voert u uw toegangscode in of presenteert u uw 
nabijheidslabel.  

 

3. Druk op [9][9][8] of blader naar onderdrukkingsopties d.m.v. de  toetsen 
en druk op [*]. Scrol naar Onderdrukken Op-zones en druk op [*]. 
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4. Druk [*] om de overbruggingsstand te verlaten. 

 

5. Bij gebruik van een LED- of ICN-serie toetsenbord, licht x op en de nummers 
van de overbrugde zones worden weergegeven. Als het systeem gereed is om 
te worden ingeschakeld, brandt het  indicatielampje Gereed. Bij het 
inschakelen van het systeem wordt het volgende bericht kort weergegeven. 

Om de vorige overbrugde zones op te roepen 

1. Druk op [*] om naar het functiemenu te gaan. 

 

2. Druk op [*] of [1]. Indien nodig voert u uw toegangscode in of presenteert u uw 
nabijheidslabel.  

 

3. Druk op [9][9][9] of blader naar onderdrukkingsopties d.m.v. de  toetsen 
en druk op [*]. Scrol naar Her oproepen overbrugging en druk [*]. 

 

 

4. Druk [*] om de overbruggingsstand te verlaten. 

 

5. Bij gebruik van een LED- of ICN-serie toetsenbord, licht x op en de nummers 
van de overbrugde zones worden weergegeven. Als het systeem gereed is om 
te worden ingeschakeld, brandt het  indicatielampje Gereed. Bij het 
inschakelen van het systeem wordt het volgende bericht kort weergegeven. 

 

Om de onderdrukkingsindicatie te wissen van alle zones 

1. Druk op [*] om naar het functiemenu te gaan. 

 

2. Druk op [*] of [1]. Indien nodig voert u uw toegangscode in of presenteert u uw 
nabijheidslabel.  

 

3. Druk op [0][0][0] of blader naar wissen d.m.v. de  toetsen en druk op [*]. 
Alle overbrugde zones zijn nu open. 

 

4. Druk [*] om de overbruggingsstand te verlaten. 
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     Fouten bij inschakelen / fouten bij verlaten 

 

Er klinkt een fouttoon (lange piep) als het systeem niet in staat is om in te schakelen. 
Fouten bij inschakelen doen zich voor als: 

⚫ Het systeem is niet gereed om te worden ingeschakeld (d.w.z. dat er 
sensors open zijn). 

⚫ Er is een onjuiste gebruikersode ingevoerd. 

⚫ Er is een probleem aanwezig dat nog niet is bekeken door de gebruiker. 
Deze handeling moet worden ingeschakeld door de installateur. 

 

Het corrigeren van een fout bij inschakelen 

1. Zorg ervoor dat alle sensors goed vast zitten. Uw toetsenbord identificeert 
alle open zones. 

2.  

3. Als het probleemlampje aan is, voert u [*][2] in en voert u [99] in of bladert 
u naar het prompt Alle problemen accepteren en drukt u op [*], wanneer 
uw installateur uw systeem heeft geconfigureerd om inschakeling te 
belemmeren wanneer er een probleem aanwezig is. 

4. Probeer om het systeem weer in te schakelen. Zie voor details over het 
inschakelen van het systeem een van de vorige inschakelprocedures. 

5. Als de fouten zich voor blijven doen, neem dan contact op met uw 
installateur. 

 

 

          Uitschakelen van het systeem 

 

Afhankelijk van de systeemconfiguratie zijn er meerder manieren waarop u uw 
systeem kunt uitschakelen.  

 

Het uitschakelen van het systeem met een toetsenbord 

1. Voer uw [toegangscode] in of presenteer uw nabijheidslabel wanneer het 
systeem is ingeschakeld. (Indicatielampje aan/uit 
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2. Als u door  de toegangsdeur loopt, dan piept het toetsenbord. Uitschakelen 
binnen x-aantal seconden om een alarmsituatie te voorkomen. 

 

Het uitschakelen van het systeem met een 2-weg draadloze sleutel 

1. Druk als het systeem is ingeschakeld, op ieder moment de uitschakelknop. 
(Indicatielampje aan/uit is aan). 

2. Als u door  de toegangsdeur loopt, dan piept het toetsenbord. Druk binnen 
seconden de uitschakelknop om een alarm- toestand te voorkomen. 

Opmerking: Na het uitschakelen van een systeem met een HS2LCD-bedienpaneel met 
behulp van een 2-weg draadloze sleutel dient altijd het alarmgeheugen te worden 
gecontroleerd om te bepalen of er zich eventuele alarmen tijdens de ingeschakelde 
periode hebben voorgedaan. 

Het uitschakelen van het systeem met een nabijheidslabel 

1. Presenteer op ieder moment dat het systeem is ingeschakeld uw 
nabijheidslabel aan een toetsenbord dat voorzien is van een 
nabijheidssensor. (Het indicatielampje aan/uit is aan) en als het is 
geconfigureerd zoals vereist, voer dan uw toegangscode in. 

2. Als u door  de toegangsdeur loopt, dan piept het toetsenbord. Presenteer 
binnen seconden uw nabijheidslabel om een alarmtoestand te voorkomen. 

 

Opmerking: De duur van de binnenkomsttimer wordt door de installateur 
geprogrammeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

     Noodtoetsen 

 

BELANGRIJK: UITSLUITEND VOOR GEBRUIK IN NOODSITUATIES! 

Door op beide noodsleutels te drukken wordt er een brand-, medisch-, of paniekalarm 
gegenereerd en wordt de meldkamer gewaarschuwd. om bijvoorbeeld een medisch 
alarm te genereren, drukt u op beide medische alarm toetsen gedurende 2 seconden. 
Een LCD-bedienpaneel zal Houd sleutels ingedrukt voor medisch alarm weergeven. Het 
toetsenbord piept om aan te geven dat de invoer van het alarm is geaccepteerd en 
naar de meldkamer is gestuurd. 

 

- Brandalarm 
 

- Medisch Alarm 
 

- Paniekalarm 
 

 
 

Prioriteit Soort alarmen Wat u hoort 

1 Brand Tijdelijk (3 pieptonen en dan een pauze) of pulserende sirene (continu piepen) 

2 Koolmonoxide 4 pieptonen, 5 seconden pauze, 4 pieptonen 

3 Indringing (inbraak) Continue sirene 

4 Overstroming 1 seconde aan, 3 seconden uit, herhalend 

 

Brandalarm 

Voer onmiddellijk uw noodevacuatieplan uit! 

Als het brandalarm per ongeluk afging (d.w.z. verbrand geroosterd brood, stoom in de 
badkamer enz.) 

1. Voer uw toegangscode in om het alarm uit te schakelen. 

2. Bel uw meldkamer om uitzending te voorkomen. 

Opmerking: Verifieer met uw beveiligingsbedrijf of uw systeem is voorzien van 
branddetectie. Voor informatie over het resetten van rookmelders zie "Her-instellen 
rookdetectors". 

Koolmonoxidealarm - 4 pieptonen, lange pauze, 4 pieptonen 

WAARSCHUWING! Neem de installatie-/gebruiksaanwijzing van het koolmonoxidealarm 
zorgvuldig door om vast te stellen welke noodzakelijk handelingen zijn vereist om uw 
veiligheid te verzekeren en ervoor te zorgen dat de apparatuur goed werkt. Neem de in 
de handleiding opgenomen stappen op in uw evacuatieplan. 
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Activering van het CO alarm duidt op de aanwezigheid van koolmonoxide (CO), die 
fataal kan zijn. Tijdens een alarm: 

⚫ De rode LED op de CO-detector knippert snel en de zoemer klinkt met 
een zich herhalend ritme van: 4 korte pieptonen, 5 seconden pauze, 4 
korte pieptonen. 

⚫ De op het bedieningspaneel aangesloten sirene produceert het zelfde 
ritme als hierboven. 

⚫ Het toetsenbord geeft hoorbare en zichtbare signalen die het CO-alarm 
aangeven. 

Als het koolmonoxidealarm klinkt 

1. Stiltetoets bedienen. 

2. Bel de nooddienst of de brandweer. 

3. Ga onmiddellijk naar buiten of naar een open deur/raam. 

 

Indringing (inbraak)alarm - Continue sirene 

Als u niet zeker bent van het soort alarm, benader het dan voorzichtig! 

Als de indringing per ongeluk was 

1. Voer uw toegangscode in om het alarm uit te schakelen. Als de code 
binnen 30s (of de geprogrammeerde waarde van de 
alarmverzendingsvertraging) is ingevoerd wordt verzending van het alarm 
naar de meldkamer geannuleerd. 

2. Bel uw meldkamer om uitzending te voorkomen. 
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        Gebruikers beheren 

 

Er kunnen tot 95 verschillende toegangscodes voor gebruikers worden 
geprogrammeerd Iedere toegangscode voor een gebruiker kan zijn: 

⚫ Uniek gelabeld. 

⚫ Nabijheidslabel toegewezen. Nabijheid labels werken alleen maar als ze 
zijn aangemeld bij het systeem. 

⚫ Wordt alleen toegewezen om bepaalde partities te bedienen. Voor meer 
informatie over partities zie hoofdstuk "Partities beheren". 

⚫ Geconfigureerd met aanvullende kenmerken. Voor meer informatie zie 
"configureren extra gebruikersopties". 

Opmerking: Uw installateur configureert alle toegangscode met een lengte van 4 of 6 
cijfers. U kunt geen toegangscodes van beide lengtes op uw systeem hebben. 

Geprogrammeerde zones worden aangegeven op het LCD-scherm. Voor meer 
informatie over gebruikersmarkeringen zie de Tabel 

Op een ICN of LED-toetsenbord worden voor geprogrammeerde gebruikers de cijfers 
weergegeven 

 

Gebruiker toevoegen, wijzigen of verwijderen 

Iedere geconfigureerde gebruiker krijgt een nummer van 01-95 toegewezen. Er kunnen 
geen dubbele toegangscodes worden gebruikt. 

 

Het toevoegen of wijzigen van toegangscodes voor gebruikers 

 

1. Druk van de gewenste gebruiker [*] of [1]. 

2. Voer een nieuwe 4 of 6-cijferige toegangscode in. Na het invoeren van een 
nieuwe code keert u automatisch terug naar het vorige menu en op een LCD-
scherm wijzigt de markering van - naar P. Op een ICN of LED-toetsenbord 
worden voor de geprogrammeerde gebruiker de cijfers weergegeven. Als er 
een code dubbel wordt ingevoerd klinkt er een fouttoon. 
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Het verwijderen van een toegangscode voor een gebruiker 

1. Druk van de gewenste gebruiker [*] of [1] 

2. Voer een nieuwe 4 of 6-cijferige toegangscode in. Na het invoeren van een 
nieuwe code keert u automatisch terug naar het vorige menu en op een 
LCD-scherm wijzigt de markering van - naar P. Op een ICN of LED-
toetsenbord worden voor de geprogrammeerde gebruiker de cijfers 
weergegeven. Als er een code dubbel wordt ingevoerd klinkt er een 
fouttoon. 

 

         Het instellen van tijd & datum 

 

1. Gebruik in het menu Gebruikersfuncties de sneltoets [0][1] of gebruik 
pijltjes om door te rollen naar datum & tijd en druk dan [*]. 

2. Gebruik de numerieke toetsen om de tijd en datum in te stellen. Druk [*] 
als u gereed bent om terug te keren naar de stand Gereed. 

 

Dwangcodes 

Dwangcodes werken op dezelfde manier als de gebruiker toegangscodes, behalve dat 
ze een dwangmeldcode versturen wanneer ze worden gebruikt om een functie uit te 
voeren op het systeem.  

Dwangcodes kunnen niet worden gebruikt om toegang te krijgen tot menu’s voor (*5) 
(*6). 


