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1 Algemeen
De EIM5 intercom is een intercom met uitmuntende antivandalistische.
Daarnaast is de elektronica mechanisch en elektrisch afgeschermd geschikt voor
gebruikt in omgevingen van -26 Co tot 54 Co met een relatieve vochtigheid van 5 %
tot 95 %.
De voeding wordt van de telefoonlijn verkregen waardoor een externe
voedingsspanning niet nodig is. Hierdoor is de EIM5 ongevoelig lokale stroomuitval.
De EIM5 voldoet aan de norm 1999/5/EC voor telecommunications terminal
equipement.
Om mollest van de unit te voorkomen is extra aandacht besteed aan de LED, welke
de activiteit weergeeft. Deze is verborgen in de behuizing en het licht hiervan wordt
via een facetrand zichtbaar voor de gebruiker.
De luidspreker achter een fijnmazige roestvrij stalen afscherming opgesteld en niet
bereikbaar voor puntvormige objecten.
De microfoon, welke onder een hoek is ondergebracht, is niet voor objecten
bereikbaar maar wel voor het geluid. De drukknop van roestvrij staal en
antivandalistisch uitgevoerd.
De frontplaat is eveneens van roestvrij staal vervaardigd.
In de frontplaat staat de tekst ALARM samen met een icoon ingegraveerd zodanig
dat deze niet verwijderd kan worden. Hiermee wordt de werking uitgebeeld.
De EIM5 dient via een analoge interne of externe lijn geprogrammeerd te worden.
Er is een Switch leverbaar met de mogelijkheid 8 intercom unit op één analoge
telefoonlijn aan te sluiten. Via de Switch kan men kiezen welke unit men wil
benaderen.
De EIM5 beschikt over een Ademco contact ID protocol, welke naar wens
geactiveerd kan worden.
Indien hiervan gebruik wordt gemaakt is het gebruik van de Switch sterk aanbevolen.
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Aansluiten
Aan de buitenkant van de behuizing is een tweevoudige schroefaansluiting aanwezig
waarop de analoge telefoonlijn op aangesloten wordt.
In de lift wordt gebruik gemaakt van de gebruikelijke liftbedrading.
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Programmabeveiliging via Pincode
In normaal bedrijf is de programmering beveiligd door een Pincode, deze is 226835.
Als de intercom wordt opgebeld neemt deze bij de eerste wektoon op en eventueel
omgevingsgeluid is hoorbaar. Er is nu een gesprek met de persoon in de lift.
Als men de programmering wil wijzigen dient hier de Pincode (226835) in te geven.
Bij een juiste Pincode antwoord de EIM05 met een dubbele pieptoon.
Een foute geeft geen respons en is het niet meer mogelijk m.b.v. een juiste Pincode
in de programmering te komen, de verbinding moet verbroken worden om een
nieuwe poging te ondernemen.
Voorbeeld:
•
•
•
•
•

Bel de intercom op
Toets de Pincode 226835 in
De EIM05 antwoordt met een dubbele piep
De EIM05 staat in de programmeerstand (tevens is er een gesprek mogelijk)
Indien gereed dient men de verbinding te verbreken

Pincode vergeten.
Om de Pincodebeveiliging te deactiveren, wordt DIP switch 3 op uit gezet.
Op het moment dat de EIM05 wordt opgebeld neemt deze op en geeft direct een
dubbele pieptoon als teken dat deze in de programmeerstand staat.
Dit is gemakkelijk op het moment dat u de pincode vergeten bent.
Een nieuwe pincode kan geprogrammeerd worden door een nummer van zes cijfers
in te toetsen en deze op te slaat onder geheugenplaats 19.
Voorbeeld:
•
•
•
•
•
•

Zet dipswitch 3 op uit
Bel de intercom op
Deze neemt op en antwoordt direct met een dubbele pieptoon
Toets de zes cijfers in (advies 226835)
Sluit dit af met #19
Bij een juiste programmering antwoordt de EIM05 met een dubbele
pieptoon, hierna is de pincode opgeslagen op geheugenplaats 19
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Uitbellende telefoonnummers
programmeren
Er kunnen vijf telefoonnummers opgeslagen worden, deze worden gebruikt om aan te
geven waar de intercom naar toe moet bellen.
De telefoonnummers worden in logische volgorde opgeslagen in het geheugen. Het
eerste nummer op geheugenplaats #00 de tweede op #01 t/m de laatste op
geheugenplaats #04.
Wordt er gebruik gemaakt van een meldkamer dan is het verplicht het
telefoonnummer van de meldkamer onder te brengen op geheugenplaats 05.
De geheugenplaatsen 00 t/m 04 moeten leeg zijn.
Tevens moet op geheugenplaats 20 het meldkamerprotocol geprogrammeerd zijn.
Voorbeeld:
•
•
•
•
•
•

Bel de intercom op
Geef de pincode 226835 in
Deze antwoordt met een dubbele piep
Geef het telefoonnummer in (b.v. CTR Amsterdam 0205577130)
Sluit dit af met #05
Bij een juiste programmering antwoordt de EIM05 met een dubbele
pieptoon, hierna is het telefoonnummer opgeslagen in geheugenplaats 05.

Geheugenplaats 20 moet tevens met het meldkamer protocol gevuld zijn.
De eerste vier cijfers worden verstrekt door de meldkamer de overige reeks ligt vast.
Voorbeeld:
•
•
•
•
•
•

Bel de intercom op
Geef de pincode 226835 in
Deze antwoordt met een dubbele piep
Geef het protocol in b.v. xxxx 18 1 90 000 000
Sluit dit af met #20
Bij een juiste programmering antwoordt de EIM05 met een dubbele
pieptoon,
hierna is het protocol opgeslagen in geheugenplaats 20.

Nader verklaart:
xxxx is het klantnummer (of Promcode) welke wordt aangevraagd bij een meldkamer.
Wordt er géén gebruik gemaakt van een meldkamer dan kunnen de
geheugenplaatsen 00 t/m 04 vrij gebruikt worden. Geheugenplaats 05 moet leeg zijn.
Geheugenplaats 20 mag gevuld zijn echter geheugenplaats 05 dient leeg te zijn.
* Zie ook meldkamer protocol

Bijzonderheden:
Om een * aan het telefoonnummer toe te voegen toets **.
Voor een # toe te voegen toets *#.
Voor 4 seconden pauze tussen twee cijfers van een telefoonnummer toets *7.
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Overige instellingen.
Er zijn zes functies welke beïnvloedbaar zijn via de programmering in de EIM5.
Deze instellingen worden opgeslagen op geheugenplaats 18.
In programmeervolgorde staan deze als volgt:
Functie
Spreek- luistervertraging

Standaard instelling
2 (0,2 seconden)

Mogelijkheid
0,1-0,9 sec.

Maximale gesprekstijd

3 (minuten)

1-9 min.
0=oneindig

Stille verbinding verbreken na

4 (x10 seconden)

10-90 sec.
0=oneindig

Kies volgende nummer bij geen antwoordt

1 (uitgeschakeld)

2-9 vrijtonen
0/1=uit

Kies volgende nummer bij in gesprek

1 (uitgeschakeld)

2=aan, 1=uit

Kies snelheid

1 (10 pulzen / seconden) 1=10pps,
2=20pps

Om bovenstaande programmering in te voeren ga als volgt te werk:
Voorbeeld:
•
•
•
•
•
•

Bel de intercom op
Na het opnemen geeft pincode 226835 in
Deze antwoordt met een dubbele piep
Toets 234111 in
Sluit dit af met #18
Bij een juiste programmering antwoordt de EIM05 met een dubbele
pieptoon,
hierna is de instelling opgeslagen in geheugenplaats 18.
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Functies nader toegelicht:
Spreek/luistervertraging.
Omschakeling tussen spreek en luisterstand. Minimaal 0,1 seconden en max. 0,9
seconden.
Toets 1 t/m 9.
Maximale gesprekstijd:
Aantal minuten dat een gesprek mag duren. 1 t/m 9 minuten. 0 (nul) is oneindig.
Stille verbinding verbreken:
Aantal seconden stilte voordat de EIM5 de verbinding verbreekt. Min. 10 sec. max. 90
sec.
Toets 1 staat voor 10 sec. 2 voor 20 sec. enz. Uitschakelen van deze functie kan door
een waarde van 0 (nul) in te geven.
Kies volgende nummer bij geen antwoordt:
De EIM5 kiest het tweede of daarop volgende telefoonnummer na 2 t/m 9 vrijtoon
signalen.
Deze zijn te programmeren door een van de getallen te kiezen uit de reeks van 2 t/m
9.
Deze optie is ook uit te schakelen door 0 of 1 te kiezen.
Kies volgende nummer bij in gesprek:
Bij een in gesprek toon kiest de EIM5 direct het tweede, of daarop volgende,
telefoonnummer. Mochten alle gekozen nummers niet bereikbaar zijn, dan start de
EIM5 de gehele procedure van vooraf aan.
Deze optie is te activeren door 2 in te toetsen en te deactiveren door 1 in te toetsen.
Kies snelheid:
De kiessnelheid waarmee de EIM5 zijn DTMF tonen verstuurd.
Toets 1 voor 10 DTMF tonen per seconden en toets 2 voor 20 DTMF tonen per
seconden.
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Volume regelaars en DIP switches
Op de EIM5 print zijn 2 regelaars aangebracht. Een om het volume van de
luidspreker in te stellen en een voor de gevoeligheid van de microfoon. Vooral de
gevoeligheid van de microfoon heeft rechtstreeks invloed op het omschakelpunt
tussen luisteren en spreken.
Doorgaans is de fabrieksinstelling optimaal. Wordt deze gewijzigd dan dient men bij
testen van de spreek/luister verbinding hier speciaal aandacht te besteden.
Tevens zijn er op de print drie DIPswitches aangebracht, ondergebracht in één
behuizing.

De functie van de schakelaars zijn als volgt:
1.

Druktoets op het front
On, biedt de mogelijkheid om met de drukknop de EIM5 zowel in als uit te
schakelen.
Off, biedt de mogelijkheid om de EIM5 alleen in te schakelen.

2.

Inkomende gesprekken
On, de EIM5 neemt inkomende oproepen aan. Programmeren is mogelijk.
Off, de EIM5 neemt inkomende oproepen niet aan. Programmeren is niet
mogelijk.

3.

Pincode
On, programmeren alleen mogelijk met Pincode.
Off, programmeren mogelijk zonder Pincode.

Dip switch 1 t/m 3
Instelling microfoon

Instelling volume
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Meldkamer protocol
De EIM5 is in staat om Ademco Contact ID DTMF meldkamer protocollen af te
handelen. Hiermee is het mogelijk om gegevens uit te wisselen met een meldkamer.
Ademco Contact ID formaat
Het protocol is opgebouwd uit een Promcode (klantnummer) aangevuld met 11 cijfers
welke een vaste waarde hebben. Deze gehele string van 15 cijfers wordt opgeslagen
op geheugenplaats 20 (#20).
Om bovenstaande programmering in te voeren ga als volgt te werk:
Voorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•

Bel de intercom op
Na het opnemen geeft pincode 226835 in
De EIM05 antwoordt met een dubbele piep
Toets xxxx 18 1 90 000 000 in (xxxx is klantnummer)
Sluit dit af met #20
Hierna is het opgeslagen in geheugenplaats 20
Bij een juiste programmering antwoordt de EIM05 met een dubbele
pieptoon,
hierna is het protocol opgeslagen in geheugenplaats 20.

Aanvullend:
xxxx is de positie waar het klantnummer ingevuld moet worden wat op
aanvraag verstrekt wordt door een meldkamer.
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Tekst inspreken
U stelt zelf uw tekst samen.
De tekst mag een maximale lengte van 10 seconden hebben.
Voorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•

Bel de intercom op
Na het opnemen geeft pincode 226835 in
De EIM05 antwoordt met een dubbele piep
Start de opname door * 4 in te toetsen en wacht vervolgens op de pieptoon
Spreek de gewenste tekst in, Bijvoorbeeld: “Liftnummer 1315 in het
hoofdgebouw heeft hulp nodig”
U stopt de opname door op een willekeurige toets te drukken. Zodra het
geheugen vol is stop de opname uit zich zelf.
De ingesproken tekst wordt automatisch herhaald

Aanvullend:
Indien u de tekst nogmaals wilt beluisteren, toets * 5.
De tekst kan gewist worden door * 3 in te toetsen.
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Opties ingesproken tekst

De EIM05 kent een aantal opties om de tekst in te stellen.
De standaard instelling is 00 0 000 en wordt opgeslagen op geheugenplaats #17.
Om bovenstaande programmering in te voeren ga als volgt te werk:
Voorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•

Bel de intercom op
Na het opnemen geeft pincode 226835 in
De EIM05 antwoordt met een dubbele piep
Toets 00 0 000
Sluit dit af met #17
Hierna is het opgeslagen in geheugenplaats 17
Bij een juiste programmering antwoordt de EIM05 met een dubbele
pieptoon,
hierna is de instelling opgeslagen in geheugenplaats 17.

Nader verklaart:
Opbouw opties ingesproken tekst A – B – C = 00 – 0 – 000
A
Als er een verbinding is ontstaan, kunt u aangegeven na hoeveel seconden de
ID-tekst afgespeeld dient te worden. Standaard staat de EIM05 op direct afspelen
nadat een verbinding tot stand is gekomen (00). Voor de waarde 00 is er de vrijheid
om een waarde in te vullen tussen de 01 en 99 seconden. (ALTIJD TWEE CIJFERS
INVOEREN).
B
Hier geeft u aan hoe vaak u de ingesproken tekst wenst te herhalen. Hierbij is er de
keuze uit 1 t/m 9 keer (toets 1,2,3 .. 9) herhalen. Standaard staat de EIM05 op 0
(automatisch).

C
Voor toekomstig gebruik, hier voert u 0 0 0 in.
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Veiligheidsvoorschriften

Let op bij het installeren dat u antistatisch opgesteld staat. De elektronica in de EIM5
is gevoelig voor statische elektriciteit.
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Specificaties
LED licht op zodra de kies en/of spreekverbinding tot stand wordt gebracht
Mogelijkheid om een gesproken meldtekst te plaatsen
ID of meldtekst is onbeperkt oproepbaar tijdens een verbinding
Uniek ID nummer programmeerbaar, max. 20 cijfers
Meerdere nummers programmeerbaar, max. 5 stuks
Intelligente lijn en gespreksdetectie
Handsfree gesprekken voeren
Eeprom geheugen voor programmering en spraak opslag
Toon en puls kiezen
Bedienbaar met één knop
Beschermd tegen weersinvloeden middels een glaslaag
Temperatuur bereik, -26 Co tot 54 Co
Relatieve vochtigheidsgraad 5 % tot 95 % vocht
Op afstand programmeerbaar
PIN code voor programmering bescherming
Voldoet aan de norm 1999/5/EC voor Telecommunications Terminal Equipement
Kiesprotocol is gelijk aan een normale telefoon, herkenbaar door iedereen
Spraakverbinding komt direct tot stand, half duplex
Uitermate goede verstaanbaarheid
Maximale gespreksduur instelbaar, van oneindig of max. 9 minuten
Meldkamer protocol ingebouwd, Ademco contact ID
Intercom verzamelunit beschikbaar tot max. 8 units met inbel- en
selectiemogelijkheid

