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ARA-pro
Instellen melders op locatie



1. Instellen COM-poort

Het is mogelijk om de alarmen van externe alarmmelders te koppelen aan het ARA-systeem. De externe melders 
moeten dan inbellen op de lijn-interface.

De lijn-interface moet dan zodanig ingesteld staan dat melders mogen inbellen. Dit kan ingesteld worden bij 
INSTELLEN→OPTIES→MELD-T→COM

Als “Inbellen” aangevinkt is, kan ingesteld worden welke meldingen 
geaccepteerd worden:

• Acceptatiemeldingen: De lijn-interface ontvangt een acceptatiecode 
van servicemensen middels het ingebouwde voice-response-
systeem.

• Semadigitboodschappen: Er kunnen oudere typen melders naar 
ARA bellen, die hun alarminformatie via het semadigit-protocol 
doorgeven.

• Modemboodschappen: Er kunnen melders naar ARA bellen die 
hun alarmmelding via een modemprotocol (o.a. ARA-protocol, 
semascript) doorgeven (Octalarm-T, Octalarm-IP en Modalarm-T)

Als er geen gebruik gemaakt wordt van het terugbellen voor acceptatie, en 
als er ook geen melders via semadigit inbellen, is het voldoende om alleen 
“Modemboodschappen” aan te vinken.

Als externe melders moeten inbellen op het ara systeem, moet de telefoonlijn van de lijn-interface wel van 
buitenaf te bereiken zijn.

Bij het instellen van externe melders moet altijd een ARA locatiecode worden ingesteld. Dit moet wel een vrije 
locatiecode zijn, die nog niet bestaat in ARA.

Dus altijd goed van tevoren testen via welk telefoonnummer de lijn-interface te bereiken is en of dit ook 
van buitenaf lukt ! En van tevoren uitzoeken welke locatiecode nog vrij is !

De Modalarm-T en Octalarm-IP zijn relatief snel in te stellen. In het geval van de Octalarm-T moeten er vrij veel 
instellingen worden verricht. In dat geval is het verstandig om de Octalarm-T m.b.v. een laptop in te stellen.
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2. Octalarm-T
2.1 Instellen Octalarm-T
De Octalarm-T heeft geen speciaal ARA-meldprotocol. Maar d.m.v. een semascript-oproep is het toch mogelijk 
om de Octalalarm-T aan ARA te koppelen:

Het semascript centrale nummer bij nummer A is dus het 
telefoonnummer van de ARA lijn-interface. Het 
semafoonnummer is een dummy nummer. Er moet een 
nummer ingevuld worden (van 10 cijfers) dat begint met 
0665, maar verder wordt er niks mee gedaan.

In principe is het voldoende om alleen het ARA nummer 
(A) in te stellen. Het is echter wel verstandig om ook een 
2e nummer (B) in te stellen, dat direct naar de klant belt. 

Door in menu 42 “AAAAAAAAAAAAABB” in te vullen, zal 
de Octalarm-T eerst 13 maal naar ARA bellen.
Mocht dat na 13 pogingen nog steeds niet lukken, dan 
wordt de klant (maximaal 2 x) direct gebeld.

Ten slotte moeten er nog speciale teksten worden 
ingevuld bij de semascript teksten (menu 55).

In de teksten die verstuurd worden, dient de locatiecode 
en het alarm opgenomen te worden. 
De boodschap is hierbij als volgt opgebouwd:

<locatie><alarm><stat>

locatie = locatiecode
alarm = alarmnummer
stat = status van ingang, 0 of 1

Eventueel mag de boodschap extra tekst bevatten, bijvoorbeeld voor rechtstreekse melding naar een
tekstsemafoon.

De volgende voorbeelden geven allen locatie 1000, alarm 2, status actief:
•  <1000><02><1>
•  <1000> Borstsloot pomp 2 <2> in storing <1>
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2.2 Instellen ARA
Als de Octalarm-T goed is ingesteld (locatie 1000), moet de locatie vervolgens nog in ARA worden aangemaakt. 
Dit zou er dan zo uit kunnen zien:
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3. Modalarm-T
3.1 Instellen Modalarm-T
De Modalarm-T is uitgerust met het speciale ARA-meldprotocol. Met dit protocol is het
mogelijk meerdere alarmen te verzenden in één belactie. Automatisch wordt alle alarminformatie
door gegeven. 

Het oproepnummer bij nummer A is dus het 
telefoonnummer van de ARA lijn-interface. 

In principe is het voldoende om alleen het ARA nummer 
(A) in te stellen. Het is echter wel verstandig om ook een 
2e nummer (B) in te stellen, dat direct naar de klant belt. 

Door in menu 45.2 “AAAAAAAAAAAAABB” in te vullen, 
zal de Modalarm-T eerst 13 maal naar ARA bellen.
Mocht dat na 13 pogingen nog steeds niet lukken, dan 
wordt de klant (maximaal 2 x) direct gebeld.
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3.2 Instellen ARA

Als de Modalarm-T goed is ingesteld (locatie 1001), moet de locatie vervolgens nog in ARA worden aangemaakt. 
Dit zou er dan zo uit kunnen zien:
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4. Octalarm-IP
4.1 Instellen Octalarm-IP
De Octalarm-IP is uitgerust met het speciale ARA-meldprotocol. Automatisch wordt alle alarminformatie
door gegeven. 

Het telefoonnummer bij “ARA centrale” is dus het 
telefoonnummer van de ARA lijn-interface. 

In principe is het voldoende om alleen het ARA nummer in 
te stellen. Het is echter wel verstandig om ook een 2e 
nummer in te stellen, dat direct naar de klant belt. 

In de bellijst kan dan eerst meerdere keren de “ARA 
centrale” ingesteld worden, met daarna nog één of 
meerdere keren het nummer van de eindklant. Op deze 
manier zal de Octalarm-IP eerst meerdere keren proberen 
om het alarm aan ARA door te geven. Mocht dit 
uiteindelijk niet lukken, dan wordt de eindklant direct 
gebeld.
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4.2 Instellen ARA

Als de Modalarm-T goed is ingesteld (locatie 1002), moet de locatie vervolgens nog in ARA worden aangemaakt. 
Dit zou er dan zo uit kunnen zien:

Alle alarmen moeten worden aangemaakt, dus ook de alarmen die eigenlijk niet gebruikt zullen worden.
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