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METEN - ALARMEREN - VERBINDEN

1.

Technische specificaties

Systeemeigenschappen
Contactingangen

Aantal

A-lijn: 4, 8, of 12 | B-lijn: 2 of 4

Open spanning

3,3V

Contactstroom

0,5mA

Aansluiting

0,5 - 1,5mm²

Soort contact

NO of NC, potentiaalvrij

Open Collector (OC) Model
uitgangen
Aantal
Relaisuitgangen

A4, A8, A12
2

Stroom max

200mA

Model

A8, A12

Aantal

2

Spanning max

24VDC

Stroom max

1A

I/O bus

Sensorbus voor alarmen (niet uitwisselbaar met het sensornet systeem)

Ethernet

Type

Mobiel netwerk

Voeding

Levensduur
(Berekende MTBF)

10Base-T/ 100Base-TX

Auto MDIX

Ja

2G of 3G

afhankelijk toegepaste GSM module

Banden

Dual-Band UMTS/HSDPA 900/2100MHz
Quad-Band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz
GPRS multi-slot class 12
EDGE multi-slot class 12
WCDMA 3GPP release 5
Power
UMTS 850/1900: 0.25W
UMTS 900/2100: 0.25W
GSM850/GSM900: 2W
DCS1800/PCS1900: 1W

Nominaal

5 Watt

Piek

20 Watt

Imax

0.22A

Voedingsbereik

90 ... 245VAC, 50 ... 60Hz

Opgenomen vermogen

Type afhankelijk, max. 10W

Lengte netsnoer

ca. 1,5m

Ingebouwde
noodvoeding

NiMH-batterijen met druppellader en
batterijconditiebewaking

Gangreserve
noodvoeding

Type afhankelijk; batterijcapaciteit 2000mAh

88167 uur (=10 jaar), volgens de ‘parts count’ methode

Behuizing en gebruikscondities
Behuizing

Wandmontage

Afmeting (B x H x D) 233 x 174 x 55 (mm)
Gewicht

Type afhankelijk ca. 1.100 gram

Gebruikstemperatuur

-5°C ... +50°C

Luchtvochtigheid

20% - 85% (niet condenserend)

IP code

IP33 (niet bestand tegen spatwater)

Maximale hoogte

Tot 2 meter

Reglementen
EMC

Emission: EN 55022:2006
Immunity: EN 55024:1998
Published OJC71 /19-03-2010

Veiligheid (CE)

IEC 60950-1 / EN 60950-1

Alarmering
Meldingen

Spraak, semafoon, sms-bericht of e-mail (notificatie).
Voorkeursnetwerk: analoge tooncode (alleen PSTN-uitvoering)

Reset alarm

4-cijferige DTMF-code

Locale alarmering

Ingebouwde alarmspeaker
Externe zoemer

Imax 150mA

Extern zwaailicht

Imax 150mA

2.

Installatie en montage

•

2.1.

Behuizing: wandmontage
Wanneer de Octalarm-IP aan de wand wordt gemonteerd, plaatst u
2 schroeven op de gewenste hoogte en schuift u de Octalarm-IP over
de schroeven. Houd hierbij rekening met de aanwezige schroefgaten
aan de achterzijde van de behuizing.

•
•
•

Behuizing: openen
De in- en uitgangen van de
Octalarm-IP bevinden zich
achter het bedieningspaneel. Om
deze aan te sluiten kunt u het
bedieningspaneel simpelweg omhoog
schuiven tot het klik mechanisme.

•

2.2.

Zet hierbij niet teveel kracht.
2.3.

2.4.

•

•
•

5.

In- en uitschakelen Octalarm-IP
Inschakelen geschiedt automatisch na aansluiting op een
wandcontactdoos. Uitschakelen is mogelijk door de netsteker uit de
wandcontactdoos te nemen en de reset-toets op de print enige tijd
ingedrukt te houden.
Behuizing: vergrendeling opheﬀen
Om het bedieningspaneel helemaal te
verwijderen, bijvoorbeeld om de accu te
vervangen, moet u eerst de vergrendeling
opheﬀen:
• aan de achterzijde van het
bedieningspaneel bevindt zich een
driehoekig paneeltje met een duidelijk
voelbare, geribbelde zone;
• door licht op de geribbelde zone te
drukken (2) en het bedieningspaneel
verder omhoog te schuiven, komt het
bedieningspaneel geheel los van de
behuizing (3).

•
•

7.

4.

Veiligheidsvoorschriften

4.1.

Veiligheidscriteria
Voor correct gebruik van de Octalarm-IP dienen onderstaande
voorschriften gevolgd te worden:
• monteer het apparaat op een stabiel paneel of een muur;
• de Octalarm-IP moet onder de 2 meter hoogte gemonteerd
worden;
• bescherm de Octalarm-IP tegen overspanning door een geaarde
voeding te gebruiken;
• wanneer een ethernetkabel vanuit buiten het pand
komt (grondkabel), moet deze voorzien zijn van een
overspanningsbeveiliging;
• gebruik de Octalarm-IP alleen in ruimtes die bescherming bieden
tegen de weerselementen;
• de bedrijfstempratuur is tussen 0 – 50°C. Het gebruik van de
Octalarm-IP buiten dit temperatuurbereik kan schade opleveren;
• dit product is niet geschikt om in ruimtes te gebruiken waar
kinderen aanwezig kunnen zijn;
• bij recycling en/of afvoeren moet voldaan worden aan de gestelde
richtlijnen in deze quickstart.

4.2.

Basisregels veilige alarmering
• Zorg dat er altijd meerdere telefoon- of semafoonnummers zijn
geprogrammeerd.
• Werk zoveel mogelijk met spraak- of semafoonberichten.
• Gebruik sms-berichten alleen voor niet kritische alarmering.
De doorkomsttijd van sms-berichten wordt namelijk door de
telecomproviders niet gegarandeerd.

Garantie en aansprakelijkheid
Elke Octalarm-IP wordt door Adésys vóór verzending aan een
reeks uitgebreide testen onderworpen. Adésys hanteert een
garantietermijn van 2 jaar. De aanspraak op garantie vervalt
wanneer:
• het defect is veroorzaakt door grove nalatigheid of door
ondeskundige installatie;
• zonder toestemming van Adésys het apparaat geopend
wordt en/of reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd;
• verwijdering of beschadiging van het serienummer wordt
vastgesteld.
Adésys aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor
gevolgschade.

Het instellen van de Octalarm-IP kan via het bedieningspaneel of via
het IP adres in te voeren op een browser.

Voor verdere informatie over het instellen van de Octalarm-IP kunt u
de handleiding raadplegen (zie adesys.nl/service/downloads).

Recycling en afvoeren

Dit product bevat een NiMH-accu. Indien het product aan het
eind van zijn levensduur moet worden vervangen, deponeer
deze dan, in het belang van het milieu, niet bij het huisvuil. U
kunt het apparaat inleveren bij uw leverancier of afgeven bij een
daarvoor bestemd depot.

Instellen

Vanuit de fabriek is de Octalarm-IP voorzien van de volgende twee
pincodes:
• Beheerder 1111
• Installateur 9999
Verander deze bij installatie in pincodes van uw eigen keuze of
schakel de pincodes uit in het menu Algemeen.

Bewaar en vervoer het product op een vlak oppervlak.
Er mogen geen ontvlambare of explosieve materialen in de
buurt zijn.
De temperatuur moet tussen de 0 en 85°C zijn.
Bewaar de Octalarm-IP niet in direct zonlicht.

De Octalarm-IP is een elektronisch apparaat. Elektronische
apparatuur mag niet vermengd worden met huishoudelijk afval.
Neem voor het afvoeren van de Octalarm-IP contact op met uw
installateur of Adésys

Maak de kabel eerst los van de printplaat
voordat u het bedieningspaneel opzij legt.

3.

Opslag en transport
•
•

6.

Gebruik een reset-procedure voor bevestiging van
alarmontvangst.
Stel zo kort mogelijke alarmvertraging- en resettijden in.
Test regelmatig de goede werking van de alarmketen.
Zorg ervoor dat de bevoegdheden voor de bediening en het
resetten van de Octalarm-IP geregeld zijn.
Zorg voor een degelijke overspanningsbeveiliging voor de
eventuele randapparatuur.
De Octalarm-IP heeft een ingebouwde
overspanningsbeveiliging.
Zorg voor een bewaakte noodvoeding (UPS) bij eventuele
randapparatuur.
Wanneer de Octalarm-IP is ingesteld voor melding via
internet, gebruik dan de Security DSL-splitter of een losse
overspanningsbeveiliging voor de bescherming van de
internetmodem.

8.

Meegeleverde accessoires
PSTN kabel (telefoonsnoer)
Lengte: ca. 2 meter
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