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Inleiding
Deze installatiehandleiding is bedoeld voor de installatie van liftintercom units van het type
TC-3V voor Prorail toepassingen.
De handleiding heeft betrekking op de hardware revisie 5.0 en firmware 5.0.8 firmware
uitvoering welke is softwarematig opgeslagen in de TC-3V.
De TC-3V wordt geleverd door Traincentre. Voor vragen die deze handleiding niet
beantwoord kunt u zich wenden tot de leverancier (info@traincentre.nl).

Algemeen
Neem bij het openen van de intercom maatregelen om schade als gevolg van statische
elektriciteit te voorkomen.
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Functie en werking
De TC-3V is een moderne liftintercom die binnen de Prorail omgeving wordt toegepast
voor de beveiliging van liften. Opgesloten personen in de liftkooi maar ook een opgesloten
persoon (installateur) onder of op de lift moet een alarmoproep kunnen geven. Elke lift is
daarom voorzien van 3 liftintercom units. De liften die stammen uit de periode dat een
oproepmogelijkheid op en onder de lift nog niet voorgeschreven was beschikken vaak
maar over één liftintercom.

De TC-3V is een stand alone unit. Er is dus geen aparte liftintercom post en kiezer meer
zoals die bij de gangbare Estafette kiezers het geval was. Door een druk op de alarmknop
van de liftintercom wordt een verbinding opgebouwd met het geprogrammeerde nummer
van de meldcentrale. Aan elke liftintercom wordt een uniek nummer toegewezen
(PROMcode) die vooraf in de liftintercom is ingevoerd. De oproep van de liftintercom
wordt aangenomen door de meldcentrale apparatuur. Via het op DTMF tonen gebaseerde
meldkamerprotocol identificeert de betreffende intercom zich (PROM nummer) bij de
meldcentrale.

Uitwisselbaarheid
De TC-3V voldoet aan eisen die Prorail aan de maatvoering stelt en is compatible met alle
gangbare liftintercom units die momenteel in gebruik zijn zoals de AKSL
liftintercom-post van Estafette, de AIM05, EIM5 en AIM06M. De inbouwdiepte van de
TC-3V is bijzonder klein waardoor deze toegepast kan worden op plaatsen waar veel
andere typen niet meer passen.

Stroomvoorziening
De unit wordt gevoed vanuit de netlijn spanning van het draadgebonden telefoonnet
waardoor de TC-3V ongevoelig is voor tijdelijke, of langdurige lokale stroomuitval.
Tevens is het stroomverbruik van de TC-3V bijzonder laag. De intercom kan daardoor
toegepast worden in combinatie met een standaard POTS kaart om van het ATM netwerk
gebruik te maken.

Beschikbaarheid
De TC-3V integreert bijna alle elektrische onderdelen op één print, ook de microfoon,
luidspreker en signalering LEDs. Alleen de drukknop wordt via 2 draden aangesloten op
de printplaat. De robuuste en eenvoudige opbouw van de TC-3V vertaalt zich in een hoge
beschikbaarheid.
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Vandaal bestendig
Molest is een verschijnsel waar Prorail (helaas) altijd mee te kampen heeft. Er is veel
aandacht besteed om molest van de units te voorkomen. Zo is de signalering LED, welke
de activiteit weergeeft, verborgen in de behuizing en wordt het licht hiervan via een
optische kunststofgeleider zichtbaar voor de gebruiker.
De luidspreker is verdiept achter een fijnmazige roestvrij stalen plaatje opgesteld en is dus
niet bereikbaar voor puntvormige objecten. De microfoon is onder een hoek geplaatst
waardoor het geluid de microfoon wel kan bereiken maar voor objecten moeilijk
bereikbaar is. De drukknop is vandaal bestendig uitgevoerd. Zowel de drukknop als de
frontplaat zijn vervaardigd van roestvrij staal. In de frontplaat staat een icoontje
gegraveerd in de vorm van een bel met daaromheen een kader welke geel zijn ingekleurd.

Communicatie netwerk
De TC-3V kan communiceren via een ATM-, VoIP of een draadloos netwerk. Voor VoIP of
GSM-R wordt een interface geplaatst. Hoewel de intercom individueel aan een netwerk
gekoppeld kan worden komt men in de Prorail praktijk meestal een liftintercom groep
tegen die via een Switch één telefoonnummer deelt.
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Een station met 2 liften kan via een 8 poorts switch op een analoge telefoonlijn aan
gesloten worden. Via de telefoonverbinding kan gekozen worden welke unit men wil
benaderen.
Tegenwoordig worden er doorgaans drie TC-3V units per liftschacht toegepast.
Onderstaande afbeelding toont een toepassingsvoorbeeld van een station met 4 liften dat
via een dubbele switch en een POTS kaart is aangesloten op het ATM netwerk.

De liftintercom installeren
De kieslijn aansluiten
Sluit de liftintercom aan op een storingsvrije kieslijn (De unit haalt zijn voeding van de
telefoonlijn). Schroef hiervoor de achterwand los en gebruik de aansluitklemmen
gemarkeerd met CN1. Leg de bedrading door de trekontlasting (zie afbeelding) en schroef
de achterwand weer dicht.

Montage van de unit
Monteer de unit met 4 moeren in de uitsparing in het liftpaneel. Boven en onder de lift is
daarvoor een montagerand aangebracht.
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De TC-3V programmeren
De programmering vindt plaats via een (GSM)telefoon die is teruggebracht tot het
absoluut noodzakelijke, alleen telefoonnummer en PROM nummer zijn noodzakelijk om
de unit te laten functioneren. Elke, goedgekeurde programmering wordt bevestigd met
een riedeltje, hoorbaar in de telefoon waarmee de TC-3V wordt geprogrammeerd. Een
afgewezen programmering wordt hoorbaar gemaakt door middel van twee tonen. Als u
langer dan 10 seconden pauzeert met geven van DTMF signalen tijdens het
programmeren zal de intercom veiligheidshalve de verbinding verbreken. Noteer dus
vooraf de programmering (op de programmeerkaart) zodat u deze achter elkaar kunt
invoeren.
De TC-3V is via een analoge interne of externe lijn te programmeren.
De liftintercom wordt in 2 stappen geprogrammeerd:

de liftintercom in de programmeerstand zetten

de programmeergegevens invoeren
U kunt de programmering al voor de daadwerkelijke inbouw uitvoeren.
De programmeergegevens worden opgeslagen in niet vluchtig geheugen (EEPROM).

De liftintercom in de programmeerstand zetten
Bel de unit op met een mobiele of vaste telefoon (de telefoon moet op DTMF ingesteld
zijn). Direct nadat de TC-3V het weksignaal ziet neemt deze op en bevestigd de
verbinding met een riedeltje, dat hoorbaar is in de luidspreker van de intercom alsmede in
de telefoon waarmee u de TC-3V heeft gebeld. Tevens licht een gele LED op.

Geef binnen 3 seconden na het riedeltje het eerste cijfer van de pincode in, hierna staat
de TC-3V gereed voor verdere invoer van de PINcode. Bij een correcte PINcode wordt
deze weer bevestigd met een riedeltje, LED blijft geel oplichten en het volume van de
luidspreker gaat uit. De liftintercom staat nu in de programmeerstand.
Mocht u de PINcode kwijtraken neem dan contact op met Traincentre welke op afstand de
standaard PINcode kan terugzetten.
Ontvangt de TC-3V geen DTMF tonen dan schakelt de TC-3V de microfoon na 3
seconden in en accepteert geen PINcode meer. De gele LED veranderd dan in een
groene kleur. Bij een foute PINcode hoort men na 5 seconden een korte pieptoon. U moet
nu opnieuw bellen om nogmaals te proberen.
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Telefoonnummer van de meldcentrale invoeren
Om het telefoonnummer, dat de liftintercom moet kiezen zodra er een alarm optreedt, in te
voeren, toetst u:

Het telefoonnummer van de meldcentrale moet op geheugenplaats #01 of #02 worden
ondergebracht. Bij gebruik van één meldkamer dient het telefoonnummer van deze
meldkamer op geheugenplaats #2 te staan. Bij gebruik van twee meldkamers dient het
telefoonnummer van de de eerste meldkamer op #1 te staan en het telefoonnummer van
de tweede meldkamer op #2.
Als deze is/zijn geprogrammeerd maakt de TC-3V gebruik van het meldkamerprotocol wat
op geheugenplaats #05 is geprogrammeerd er wordt alleen maar gebruik gemaakt van
protocolherkenning.
De geheugenplaatsen #03 en #04 zijn niet bedoeld voor protocollen maar alleen voor
spraak. Hiervan wordt wél gebruik gemaakt van spraakherkenning. Ná spraakherkenning
wordt naast de luidspreker de microfoon ingeschakeld en gaat de gele LED over in groen.
Houdt rekening met een eventueel voorkiesnummer voor een buitenlijn. Na het eerst
gekozen cijfer wordt automatisch een pauze ingelast door de TC-3V. Reden hiervoor is,
indien de TC-3V achter een PABX is geplaatst en een buitenlijn wordt aangekozen, de
PABX de gelegenheid krijgt een buitenlijn beschikbaar te stellen.
Na een mislukte kiespoging (zonder verbinding) wordt automatisch een korte pauze
ingelast alvorens de liftintercom een nieuwe kiespoging onderneemt.
Theoretisch is het mogelijk op de geheugenplaatsen #03 en #04 resp. #02 t/m #04
aanvullende telefoonnummers te programmeren. Deze worden dan gekozen indien het
voorgaande nummer niet bereikbaar is.

De PROM code invoeren
Voor communicatie met de CTR meldkamer in Amsterdam wordt gebruik gemaakt van
een meldkamerprotocol. Hierin moet de liftintercom zich identificeren aan de hand van
een PROM nummer. Voer het PROM nummer als volgt in:

Het PROM nummer voor een aansluiting op de meldkamer van NS Poort wordt na
inlevering van een aanvraagformulier verstrekt door Traincentre.
Dit nummer is altijd vier cijfers groot.
Bij het activeren van de TC-3V licht de gele LED op en wordt verbinding gezocht met de
meldkamer, alleen de luidspreker is ingeschakeld op een laag volume niveau. De TC-3V
ontvangt een handshake en geeft vervolgens de ingevoerde code door. Hierna verzendt
de ontvanger een kiss off waarna de TC-3V de microfoon inschakelt, het volume van de
luidspreker verhoogd en de gele LED veranderd in groen.
De full duplex spreek/ luisterverbinding staat nu open.
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Gespreksduur programmeren.
Om een maximale gespreksduur te programmeren kan op geheugenplaats #11 een
waarde worden ingevoerd. Toegestane waarden zijn 01 t/m 21 minuten.
Fabrieksinstelling is 5 minuten.

Overgangstijd programmeren.
Geheugenplaats #12 voorziet in de instelling van de overgangstijd van het gekozen
telefoonnummer. Na het telefoonnummer te hebben gekozen zal de intercom deze tijd
wachten op aanname van de oproep alvorens het volgende telefoonnummer te gaan
kiezen. Toegestane waarden zijn 01…99 seconden. Fabrieksinstelling is 40 seconden.

Luidsprekervolume wijzigen
Om het volume van de luidspreker te wijzigen kan men de waarde op geheugenplaats #22
veranderen. Toegestane waarden zijn 01 t/m 31. De fabrieksinstelling is 20.
Het afregelen van de optimale audio instellingen is een balans tussen volume van de
luidspreker en gevoeligheid van de microfoon welke (beide) indien nodig op locatie
ingeregeld dient te worden, afhankelijk van de omgeving waar de intercom is
geïnstalleerd.

Note:
Gezien de TC-3V over full duplex communicatie beschikt is het mogelijk dat bij een te
hoog ingesteld volume of te hoge microfoongevoeligheid het geluid gaat “rondzingen”.
Communiceren is dan niet meer mogelijk.
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Microfoongevoeligheid wijzigen
Om de gevoeligheid van de microfoon te wijzigen kan men de waarde op geheugenplaats
#21 wijzigen. Toegestane waarden zijn 00 t/m 03. Fabrieksinstelling is 01.
Het afregelen van de optimale audio instellingen is een balans tussen gevoeligheid van de
microfoon en volume van de luidspreker welke (beide) indien nodig op locatie ingeregeld
dient te worden, afhankelijk van de omgeving waar de intercom is geïnstalleerd.

Note:
Gezien de TC-3V over full duplex communicatie beschikt is het mogelijk dat bij een te
hoge gevoeligheid van de microfoon het geluid gaat “rondzingen”. Communiceren is dan
niet meer mogelijk.

Programmering afsluiten
Zodra men gereed is met het programmeren van de TC-3V dient men deze af te sluiten
met 3 maal een # ( # # #).
Deze actie wordt afgesloten door een riedeltje ter bevestiging waarna de TC-3V de netlijn
afschakelt en na enkele seconden direct benaderbaar is.

Terug naar fabrieksinstellingen
Men kan de TC-3V weer terugzetten in de fabrieksinstellingen door in de
programmeerstand #00 in te toetsen. Deze reset heeft geen invloed op de
geprogrammeerde telefoonnummers en meldkamer gegevens.
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Drukknopvertraging
Op geheugenplaats #20 kan het aantal seconden geprogrammeerd worden dat de
drukknop ingehouden moet worden voordat de TC-3V actief wordt. Instelbaar tussen 00
en 99 seconden, default 05.
Programmeervoorbeeld, drukknopvertraging van 5 seconden:


programmeer de waarde 05 op geheugenplaats #20

De waarde 00 op geheugenplaats #20 geeft geen vertraging en zal de TC-3V direct
opstarten ná het indrukken van de drukknop.
Geadviseerd wordt de vertraging niet langer te maken dan 10 seconden daar dit de
werking nadelig kan beïnvloeden voor het publiek die daarvan gebruik maakt.

LED flash vertraging in / uit
Op geheugenplaats #19 kan de LED flash in of uitgeschakeld worden.
Tijdens een geprogrammeerde drukknopvertraging is het mogelijk om de gele LED te
laten knipperen teneinde aan te geven dat de intercom de activering van de drukknop
registreert zonder weg te bellen.
Zodra de geprogrammeerde vertragingstijd op geheugenplaats #20 is verlopen gaat de
gele LED continue branden en wordt de TC-3V actief.
De volgende programmering is mogelijk:



Functie aan, programmeer de waarde 1 op geheugenplaats #19
Functie uit, programmeer de waarde 0 (default) op geheugenplaats #19

Deze functie is handig tijdens testen welke uitgevoerd worden door technici.
Voor publiekelijk gebruik wordt geadviseerd deze functie niet te activeren om verwarring
te voorkomen.

Open deuren detectie
Open liftdeuren betekend dat personen in- en uit de lift kunnen stappen.
Om onnodige meldingen aan de meldkamer te voorkomen is het niet mogelijk
de TC-3V te activeren bij openstaande deuren.
Hiervoor is ingang CN2 op de print aanwezig waarop een gelijkspanning aangeboden kan
worden tussen 10 en 30 volt. Zodra deze spanning aanwezig is (deuren open) is het niet
mogelijk een oproep te starten. Er is bewust gekozen voor actief, dus spanning aanwezig,
bij deuren open. Mocht er spraken zijn van een storing of kabelbreuk kan altijd een oproep
worden opgestart, ook bij deuren open.
De ingang CN2 is potentiaalvrij en polariteit ongevoelig.
De functie herkenning deuren open of dicht is softwarematig in- en uitschakelbaar.
De volgende programmering is mogelijk:



Functie aan, programmeer de waarde 1 (default) op geheugenplaats #16
Functie uit, programmeer de waarde 0 op geheugenplaats #16
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Brandweercontact
Een brandweercontact wordt gebruikt in situaties waarin een lift is uitgevoerd met een
brandweerpaneel. De brandweer kan op dit paneel d.m.v. een sleutel schakelen waarmee
de lift wordt geroepen naar de verdieping van waaruit is geschakeld. Tevens maakt de
intercom (zie note), welke aanwezig is op het brandweerpaneel, contact met de intercom
IN de lift.
Note:
De intercom in het brandweerpaneel is hiervoor speciaal ontwikkeld en daardoor een afwijkend type.
Voor meer informatie mail naar info@traincentre.nl

Via een (los verkrijgbare) extensie module is de ingang voor het brandweercontact
beschikbaar. Deze ingan voorkomt dat de opgeroepen intercom de verbinding verbreekt
ná de maximaal geprogrammeerde spreektijd. Door het aanbieden van een spanning
tussen 10 en 30 volt (brandweerpaneel actief) via de extensie module is de
verbindingsduur oneindig totdat de brandweer het brandweerpaneel weer vrij geeft.
De ingang CN5-3 is potentiaalvrij en polariteit ongevoelig.
De functie herkenning brandweerpaneel is softwarematig in- en uitschakelbaar.
De volgende programmering is mogelijk:



Functie aan programmeer de waarde 1 op geheugenplaats #17
Functie uit programmeer de waarde 0 (default) op geheugenplaats #17

Spraakherkenning
Spraakherkenning is van toepassing op geheugenplaatsen 3 en 4.
Zodra de TC-3V een verbinding opbouwt met een normale telefoon, dus geen meldkamer
protocol, blijf de microfoon gesloten tot het moment dat de gebelde persoon iets zegt.
Op dat moment gaat de microfoon “open” en de gele LED wordt groen en het volume van
de luidspreker gaat omhoog.
Al naar gelang de behoefte van deze functie kan men deze in- of uitschakelen.
De volgende programmering is mogelijk:



Functie aan, programmeer de waarde 1 op geheugenplaats #14
Functie uit, programmeer de waarde 0 (default) op geheugenplaats #14

Akoestisch signaal start- / spreekverbinding
De TC 3V heeft de mogelijkheid om bij aanvang van het opbouwen van een verbinding en
tot stand komen van een spraakverbinding een akoestisch signaal te geven. Beide
signalen zijn anders van toon, zoals voorgeschreven in de NEN-EN 81-28.
Al naar gelang de behoefte van deze functie kan men deze in- of uitschakelen.
De volgende programmering is mogelijk:



Functie aan, programmeer de waarde 1 (default) op geheugenplaats #15
Functie uit, programmeer de waarde 0 op geheugenplaats #15
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Uitlezen status firmware
Door in de programmeerstand #13 in te toetsen geeft de TC-3V de uitvoering van de
aanwezige firmware aan. Dit wordt hoorbaar gemaakt met piepjes met daartussen een
korte pauze. Het aantal piepjes vertegenwoordigt een cijfer een pauze een punt.

Aflopen maximale gesprekstijd
Zodra een spreek- luisterverbinding is opgebouwd gaat de geprogrammeerde maximale
gesprekstijd lopen (geheugenplaats #11). Een halve minuut vóórdat de TC-3V de
verbinding verbreekt, door het bereiken van de maximale gesprekstijd, geeft de TC-3V
een akoestisch melding (dubbele piep).

Verlengen gesprekstijd
Een halve minuut voordat de TC-3V de verbinding verbreekt geeft de TC-3V een
akoestisch melding (dubbele piep). De meldkamer / ontvangende zijde kan het besluit
nemen om het gesprek te verlengen door op de 5 van het telefoontoestel te drukken
waardoor de geprogrammeerde maximale gesprekstijd opgeteld wordt bij de nog
resterende tijd. De TC-3V bevestigd de actie met een akoestisch signaal (enkele piep).
Deze actie kan herhaald worden zolang men dit nodig acht.

De liftintercom bellen voor een gesprek
Algemeen
Een gesprek met een persoon in de lift kan niet alleen gevoerd worden op initiatief van de
liftzijde (drukknop), maar ook op initiatief van de andere zijde. Een voorbeeld is een
oproep van de meldcentrale naar de lift om de opgesloten te benaderen.
Gesprek opbouwen en testmogelijkheden
Kies in dat geval het nummer van de liftintercom (bij toepassing van een switch dient men
ook de poort van de betreffende Switch te kiezen. Zodra de intercom opneemt hoort de
beller een riedeltje en is spraak direct hoorbaar in de luidspreker van de TC-3V.
Na 3 seconden is spraak vanuit de TC-3V hoorbaar en kan er full duplex met elkaar
gesproken worden. Bij beëindiging van het gesprek dient de meldkamer de verbinding te
verbreken door het intoetsen van een #.



Men de TC-3V wil programmeren, detectie 1ste DTMF toon.
Men de TC-3V op afstand wil controleren op functionaliteit.

Druk gedurende de eerste 3 seconden echter geen telefoontoetsen in omdat de
liftintercom bij ontvangst van DTMF signalen zijn luidspreker uitschakelt.
Note:
De intercom schakelt na opnemen van een oproep de luidspreker in en de microfoon voor 3
seconden uit. Tijdens deze drie seconden is u bericht hoorbaar in de luidspreker van de TC-3V maar
is geluid vanuit de TC-3V niet hoorbaar.
Gedurende die tijd detecteert de TC-3V of er een DTMF toon wordt ontvangen voor:

Toegang tot de programmering

Uitgebreide service

Oproep testcomputer (24 uur test)
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Uitgebreide testmogelijkheden
De TC-3V is voorzien van testmogelijkheden om de intercom op afstand te kunnen testen
en/of activeren. Hierdoor kan de functionaliteit getest worden zonder dat men
daadwerkelijk naar de locatie toe hoeft.
Dit mechaniek werkt als volgt :




Bel naar de TC-3V
De intercom neemt op met een riedeltje
Er zijn nu drie seconden om de volgende commando’s te geven
o *1, verbreek de verbinding en bel direct het telefoonnummer
geprogrammeerd staat op geheugenplaats 1.
o *2, verbreek de verbinding en bel direct het telefoonnummer
geprogrammeerd staat op geheugenplaats 2.
o *3, verbreek de verbinding en bel direct het telefoonnummer
geprogrammeerd staat op geheugenplaats 3.
o *4, verbreek de verbinding en bel direct het telefoonnummer
geprogrammeerd staat op geheugenplaats 4.

terug welke
terug welke
terug welke
terug welke

Doorgaans staat op geheugenplaats 1 het telefoonnummer wat naar de meldkamer belt.
Met het commando *1 druk je als het ware op de drukknop zodat de TC-3V naar de
meldkamer belt en hij protocol uitwisselt.
Door op een vrije geheugenplaats, b.v. 2, 3 of 4 (tijdelijk) je eigen (mobiele) nummer te
zetten belt de intercom met het commando *2, *3 resp. *4 terug naar jezelf.
Hiermee kun je testen uitvoeren zonder de meldkamer te belasten.
LET OP:
Drie seconden nadat de verbinding met een riedeltje door de TC-3V is bevestigd komt de
volledige spreek- luisterverbinding tot stand en worden bovenstaande commando’s
genegeerd. Het enige commando wat nog wel wordt geaccepteerd is het # om de
verbinding te verbreken.
Mocht het geactiveerde telefoonnummer niet opnemen binnen de geprogrammeerde
overgangstijd (#12) dan wordt het telefoonnummer op de opvolgende geheugenplaats
gekozen.

Onderhoud TC-3V
De liftintercom TC-3V is na installatie onderhoudsvrij.
Volgens de NEN-EN 81-28 dient de intercom en aanverwante verbindingen minimaal één
maal per drie dagen getest te worden.
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het AIM test systeem welke speciaal hiervoor
ontwikkeld is om deze testen optimaal uit te voeren.

Opleiding liftintercom systeem
Traincentre heeft een uitgebreide opleiding ontwikkeld voor het TC-3V intercomsysteem.
Hierbij is er ruime gelegenheid tot praktische trainingen in montage en programmeringen
en worden theoretische achtergronden en communicatie met de meldkamer behandeld.

Versie 24-4-2012

blz 13

Specificaties









Voldoet aan de Prorail SPC en OVS versie 2 eisen van 1 juli 2009
Bijzonder hoge vandaalbestendigheid
Bedienbaar met één knop
Hoorbaar kiesprotocol is gelijk aan een normale telefoon, herkenbaar voor iedereen
o Laag volume tijdens kiezen
o Hoor volume bij detectie spraakverbinding
Spraakverbinding komt direct tot stand, full duplex
Handsfree gesprekken voeren
Uitermate goede en heldere verstaanbaarheid
Maximale gespreksduur instelbaar
Gele LED licht op als verbinding tot stand wordt gebracht
Groene LED licht op zodra er een spreek/ luisterverbinding beschikbaar is
DTMF kiezen
Intelligente lijn en gespreksdetectie
Ingebouwde meldkamer protocollen
PIN code, met tijdsbescherming, voor bescherming programmering
Uniek ID nummer programmeerbaar
Meerdere telefoonnummers programmeerbaar, max. 4 stuks
o voor communicatie met meldkamers gecombineerd met spraak
o voor communicatie alleen via spraak
Drukknopvertraging, instelbaar, met LED flash controlesysteem
Instelbare
o Gespreksduur
o Overgangstijd
o Luidsprekervolume
o Microfoongevoeligheid
o Drukknopvertraging
o LED flash, aan / uit
o Open deuren detectie, aan / uit
o Brandweercontact, aan / uit
o Spraakherkenning, aan / uit
Terug naar fabrieksinstellingen
Eeprom geheugen voor niet vluchtige opslag van de programmering
Slecht twee aansluitdraden nodig (telefoonlijn)
Géén externe voedingsspanning
Spanningsloos in rust, dus géén energie verbruik
Maximale spanning on hook 16 volt, on hook 48 volt
Gemiddelde stroomverbruik off hook 17mA
Geen mechanische instellingen
Alle instellingen via software op afstand programmeerbaar
Aanduiding naderend einde ingestelde maximale gesprekstijd
Gespreksduur verlenging tijdens gesprek op initiatief door ontvanger
Herkenning open deuren, potentiaalvrij
Uitlezen firmware uitvoering
Ingang voor toepassing in een Brandweerlift configuratie, potentiaalvrij
Uitgebreide ingebouwde remote testmogelijkheden
TC-3V en verbindingen kunnen op afstand getest worden door een geautomatiseerd
computersysteem met rapportage na elke test
Bescherming tegen weersinvloeden
o
o
Temperatuur bereik, -26 C tot 54 C
Relatieve vochtigheidsgraad 5 % tot 95 % vocht





Meldkamersysteem beschikbaar of leverbaar voor optimale toepasbaarheid
Verzorging van levering, installatie tot functionele oplevering van complete systemen.
Opleidingen beschikbaar
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