
����������	
�����


��������	
����	�
�	
����	�

���������	
����	�
�	
����	�

���������	
����	�
�	
����	�

���������	
����	�
�	
����	�

�				

				
				

				

				
				

				



19

				

�����������	�����������������	�����������������	�����������������	������				
��

				

������������������������������������				

Het RISCO Group's Touchscreen Keypad is een dun en modern design keypad van 7" (17,8cm) 
voor het ProSYS beveiliging systeem. Het is compatible met alle ProSYS versie en beschikbaar 
met en zonder proximitylezer. Het Touchscreen Keypad maakt het bestuur van uw beveiliging 
systeem mogelijk als ook de programmering van zijn onderleden. 

Voor meer informatie over de programmering van het systeem zie ProSYS Installateur en 
Gebruikershandleiding.  

��������������������������������������������								

Raadpleeg pagina 2 voor de ProSYS Touchscreen installatie procedure. 

����������������������������������������				

Voeding 

Aan 
Het systeem werkt correct op stroom via het net; de 
stand-by batterij is in een goede toestand 

Uit Geen voeding 

Knippert 
Langzaam 

Geeft aan dat het systeem in het Gebruikersmenu staat 

Knippert 
Snel 

Geeft een storingstoestand aan 

Ingeschakeld 

Aan Het systeem of partitie is ingeschakeld 

Uit Het systeem of partitie is uitgeschakeld 

Knippert 
Langzaam 

Geeft aan dat het systeem zich in de uitloopvertraging 
bevindt 

Knippert 
Snel 

Alarm toestand 

Deels/ 
Overbruggen 

Aan 

Het systeem werkt in Deels inschakeling of Zone 
Overbruggen modus 

Opmerking:  

De  icoon is gelijkwaardig aan de icoon op andere 
ProSYS keypads.

Uit 
Alle zones functioneren normaal en het systeem is 
ingeschakeld 

Gereed 

Aan Het systeem is gereed om te worden ingeschakeld

Uit Het systeem is niet gereed om te worden ingeschakeld 

Knippert 
Langzaam 

Duidt aan dat het systeem gereed is om te worden 
ingeschakeld terwijl een speciaal aangegeven 
ingang/uitgangsdeur open staat  

Brand 

Aan 
Een brandalarm is opgetreden of is recentelijk 
opgetreden 

Uit Alle brandzones werken normaal 

Knippert Er is een storing waargenomen op een brandcircuit 

Sabotage 
Aan 

Een zone, keypad of een externe module die door het 
systeem gebruikt wordt is fysiek vernield of 
gesaboteerd 

Uit Alle zones functioneren normaal 

Proximity Knippert Duidt aan dat het keypad heeft een proximitylezer 
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De keypad toetsen kan gebruiken voor verschillende functies hieronder vermelden. 

Sturing toetsen 

Normale functie: Schakelt het systeem, een partitie of een groep geheel in. 

Gebruikermenu: Verandert data. 

Normale functie: Schakelt het systeem, een partitie of een groep gedeeltelijk 
in. 

Gebruikermenu: Verandert data. 

Schakelt het systeem uit nadat de gebruikercode ingevoerd is. 

Scrolt omhoog door een lijst/beweegt de cursor naar links. 

Scrolt omlaag in een lijst/beweegt de cursor naar rechts. 

Toont de systeemstatus (toets 2 seconden induwend).

Normale functie: Activeert het Gebruikermenu. 

Gebruikermenu: Te gebruiken om een step terug in het menu. 
Opmerking:  

De  toets is gelijkwaardig aan de   toets op andere ProSYS keypads.

Sluit de commando's af en bevestigt data die dienen te worden opgeslagen. 

Opmerking:  

De  toets is gelijkwaardig aan de  toets op andere ProSYS keypads.

Noodtoetsen 

Door tegelijkertijd op die toetsen te drukken ten minste gedurende twee 
seconden, wordt er een Brandalarm geactiveerd. 

Door tegelijkertijd op die toetsen te drukken gedurende twee seconden wordt 
er een Hulpalarm geactiveerd. 

Door tegelijkertijd op  die toetsen te drukken gedurende ten minste twee 
seconden wordt er een Paniekalarm geactiveerd. 

Sneltoetsen 

Standaard worden de sneltoetsen gebruikt om groepen zones in te schakelen 
of de toetsen kunnen ook worden gebruikt om een vooraf opgenomen reeks 
commando's te activeren. 

Numerieke toetsen 

Te gebruiken om numeriek waarden in te tijpen als nodig. 
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Om de keypad in te stellen volg de instructies hieronder: 

1. Druk op  gedurende 2 seconden tot het keypad instelling menu doorschijnt 

2. Kies de juist icoon met de  toetsen: 

Helderheid 

Contrast 

Volume 

Taal 

Opmerking: 

Stel de taal van het keypad in volgens de taal van de centrale. 

3.Druk op 

4. Druk op om de juist instelling te kiezen 

5. Druk op   om de instelling te bewaren 

6. Druk op   om uit te gaan van het Keypad instelling menu 

Opmerking: 
Elke keypad moet afzonderlijk ingesteld worden. 

������	*��&&�����������	*��&&�����������	*��&&�����������	*��&&�����				

Om het keypad te blokkeren:  

Druk gelijktijdig op de toetsen  en  voor 2 seconden.  

De keypad zou piepen en de icoon�zou op het scherm voorschijnen om te vermelden dat het 

keypad is geblokkeerd. 

Om het keypad te deblokkeren: 

Druk gelijktijdig op de toetsen  en  voor 2 seconden. 
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Stroomverbruik 

Model: ProSYS KP 

Model: ProSYS KPP 

13.8V +/-10%, 30 mA typ./180 mA max. 

13.8V +/-10%, 30 mA typ./280 mA max. 

Hoofd paneel aansluiting 4-wire BUS, tot 300 m van het paneel 

Afmeting 210 mm x 152 mm x 20 mm 

Bedrijfstemperatuur 0°C tot 49°C (32°F tot 120°F) 

Opslagtemperatuur -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F) 

Prox. RF Frequentie 13.56MHz 

5���������	��+��(����5���������	��+��(����5���������	��+��(����5���������	��+��(���� 				

Model Beschrijving 

ProSYS KP ProSYS Touchscreen Keypad 

ProSYS KPP ProSYS Touchscreen Keypad met Proximity 13.56MHz 

RP200KT 10 prox keytags voor Touchscreen & Agility (13.56MHz) 

				

				

				

				

				

				

				


