Het HAUSSMANN RIRI-klavier
NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR UW HAUSSMANN RIRI-KLAVIER
Tot op heden kon u uw klavier afzonderlijk gebruiken. Vanaf nu is het mogelijk om er apparatuur op
aan te sluiten waarmee u de klaviercodes op afstand en in realtime kunt beheren.
•

Dankzij de realtimefunctie kunt u de klaviercodes optimaal bijwerken zonder dat u op pad
hoeft. Daarnaast beschikt u over diverse opties, zoals het gebeurtenisoverzicht, alarmen,
tijdblokken op alle codes, enz.

•

Het gebruik van een op zichzelf staand klavier blijft onveranderd.

De producten die compatibel zijn met het Haussmann-klavier zijn dus vanaf nu uitgebreid met een
GSM-blok en 2 centrales:
ENL-CEN12

ENL-CIC12

+

+

Uw gecodeerde Haussmann Riri-klavier is zo ontworpen dat iedereen ermee kan werken: het is
ideaal voor dagelijks gebruik en is bovendien het enige gecodeerde klavier dat op alle punten
voldoet aan de Franse wet inzake mindervaliden. Dankzij de realtimefunctie kunt u uw klavier
voortaan op afstand beheren vanaf de website www.intratone.com onder het tabblad
‘beheerwebsite’.
Er is alles aan gedaan om de installatie zo snel mogelijk te laten verlopen: het klavier is geschikt
voor elke gevel (inbouw of opbouw) en past in alle bestaande inklemmingsbakken.
Daarnaast is uw klavier ontworpen om zo min mogelijk elektriciteit te verbruiken: per gebouw kunt
u tot 1 kW per jaar besparen.

2 leds
Groen : Toegang
verleend Rood:
Toegang geweigerd

Deur ‘vrije toegang’
12+1 toetsen met
achtergrondverlichti
ng, geluidssignaal
en braille

Opening om de
proximity-lezer in te
plaatsen
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Voeding:
ALLEEN KLAVIER
12V / 24V wisselstroom of gelijkstroom
150 mA

MET EEN CENTRALE – IN REALTIME
12V / 24V Alleen gelijkstroom
2 A met max. 2 deuren
3 A met 3 of 4 deuren

Instelling openingstijd:
ALLEEN KLAVIER
0,2 seconde of 1 tot 99 seconden, instelbaar in
stappen van 1 sec.

MET EEN CENTRALE – IN REALTIME
0,2 seconde of 1 tot 99 seconden, te
configureren op de centrale.

Vrije toegang:
ALLEEN KLAVIER
Wanneer het contact van de externe klok (niet
meegeleverd) wordt aangesloten tussen het
aansluitblok ‘Hor’ en de massa:
De deur wordt geopend met een druk op de

MET EEN CENTRALE – IN REALTIME
Configuratie via de website www.intratone.com onder
het tabblad ’beheerwebsite’:
De deur wordt geopend met een druk op de knop

knop
(als er nog geen code met tijdblok is ingesteld).

Normen:
IP-normering (IP65); CE-markering (EN 50082-1 / EN 55022)
Het klavier mag niet worden weggegooid met het ongesorteerde gemeentelijk afval, maar
moet worden ingeleverd bij de keten voor inzameling en recycling van AEEA-producten
(afgedankte elektrische en elektronische apparaten).
WERKING IN REALTIME
De werking ‘in realtime’ heeft voorrang wanneer het Haussmann Riri-klavier is aangesloten op een
centrale met een GSM-blok. In dit geval gelden de instellingen van het ‘afzonderlijke klavier’ in het
geheel niet meer. Op de beheerwebsite kan het volgende worden geconfigureerd:

• 40 klaviercodes, al dan niet afhankelijk van tijdblokken
• Het tijdblok voor vrije toegang, gebruikt met de knop:
De ‘realtime’-centrales bevatten ook de klassieke toegangscontrolefuncties. De centraletypes ‘1
deur ENL-CIC12’ en ‘ENL-CEN12’ bieden verschillende mogelijkheden.
Pagina 2 / 13

NL-V233-0009-CA
Installatie en gebruik van het HAUSSMANN RIRI-klavier

Bekabeling tussen een HAUSSMANN RIRI-klavier, een centrale ENL-CIC12
en een GPRS-blok

DK
deur 1

ENL-CIC12

DK
deur 2

+ - D+ D- DK IOD - C R T
Bediening
deur 1

Bediening
deur 2

Bediening
deur
De centrale ‘deurbediening’
en de ‘bediening deur 1’
van het Haussmann-klavier
werken op dezelfde wijze

VOED
12/24 V DC
2A
‘Zo dicht
mogelijk bij het
blok’

Lezer
+ - D+ D- Alarm

Voorbeelden van een mogelijke configuratie:

Deur 1
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Bekabeling tussen een HAUSSMANN RIRI-klavier, een centrale ENL-CEN12
en een GPRS-blok

!!Let op!!
In deze configuratie
zijn de relais en DK van het
klavier
niet meer bruikbaar.

VOED
12/24 V DC
2A (deur 1 en 2)
3A met een
uitbreidingskaart
voor deur 3 en 4

Gebruik die van de centrale
ENL-CEN12!

‘Zo dicht mogelijk
bij het blok’

ENL-CEN12

Deur 2

‘Deur 1’

Voorbeeld gegeven voor deur 1.
Vergelijkbare aansluiting voor deur 2 tot 4

+ - 11 12 13 14 15 16 17 18 19 C R T
Bediening
deur 1

Bediening
deur 2

DK
Deur 1

Lezer
+ - D+ D- Alarm

Ander voorbeeld van een mogelijke configuratie:

Deur 2

Opmerking:
Met een uitbreidingskaart
kunnen tot 4 deuren worden
toegevoegd.

Deur 1
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Bediening
deur 1

ALARM EN VRIJE TOEGANG IN REALTIME
Deze twee functies zijn te configureren vanaf de beheerwebsite: www.intratone.info.

Alarm
De ‘Alarm’-aansluitblokken van het GPRS-blok werken niet als u het GPRS-blok
op een centrale aansluit.
In dit geval zijn alleen de alarm-aansluitblokken van de centrales configureerbaar.
De alarmen worden op de centrales beheerd en vereisen dat er een GPRS-blok wordt gebruikt.
ALARM = KLAVIER + CENTRALE + GPRS-blok
De alarmen moeten echter op de beheerwebsite worden geactiveerd.
Het spanningsvrije contact tussen ‘IOD en –‘ wordt
gesloten (ENL-CIC12)
OF
Het spanningsvrije contact tussen ’18 en 19’ wordt
gesloten (ENL-CEN12)
Komt van een contact op de apparatuur waarvan u wilt
weten welke storingen deze vertoont.
Voorbeeld:
De gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) raakt
defect; zijn contact wordt gesloten en sluit zo de optionele
toegang van de centrale ENL-CIC12.

EN

Het alarm wordt op de beheerwebsite
geactiveerd. Het bericht dat u wilt
verzenden, kunt u ook configureren.
Zodra de centrale is bijgewerkt, is de
alarmmodus op de centrale actief.

+

De GMV raakt defect

De centrale wordt
geconfigureerd als ‘Alarm
geactiveerd’.

ALARM geactiveerd

=

MAIL

GMV
defect

/2

/4

Opmerking:
Voor de HCEN-centrale kunnen er alarmen worden geïmplementeerd op deur 2, of: Rust de
punten van spanningvrij contact 28/29, 38/39 of 48/49 van de centrale uit.

Vrije toegang:
Als een bezoeker op de toets
drukt, wordt deur 1 van het HAUSSMANN RIRI-klavier in het
tijdblok voor vrije toegang geopend.
Deze functie kan nuttig zijn als er vrije beroepen in het gebouw worden uitgeoefend. Tijdens
werkdagen is het niet nodig een klaviercode te kennen om de deur te kunnen openen.
Raadpleeg de functie ‘vrije toegang’ op de beheerwebsite.
Opmerking:
De klok dient niet te worden aangesloten op
een op zichzelf staand klavier.
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NAAR DE PROGRAMMEERMODUS GAAN
U kunt op twee manieren naar de programmeermodus gaan:
1) Druk op de knop ‘PROG’ aan de achterkant van de kaart (bij de inbedrijfstelling)
2) Voer vanaf de straat een mastercode in, rechtstreeks op het klavier.
2

1

De rode led licht op ter bevestiging dat u in de programmeerfase bent.

De zoemer laat het volgende horen:
- 2 korte piepjes om een registratie of positief antwoord te bevestigen.
- 1 lange piep bij een bedienings- of programmeerfout.
Na 5 seconden inactiviteit wordt elke niet-voltooide programmeersequentie gewist en laat de
zoemer een piep horen.
Bij gebruik in realtime:
In deze programmeermodus kunt u de mastercode beheren en de openingstijd van de deur
regelen.
Bij afzonderlijk gebruik van een klavier:
In deze programmeermodus kunt u de toegangscodes en de mastercode beheren, de
openingstijd van de deur regelen en de geheugencapaciteit controleren.
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WERKINGOP ZICHZELF STAAND KLAVIER
Dit HAUSMANN RIRI-klavier kan afzonderlijk functioneren. In dat geval is het voldoende om het
klavier te programmeren en bij de ingang van het gebouw te installeren.
In deze werkingsmodus moet het klavier vanaf de straat worden geconfigureerd.
Ga naar de programmeermodus op de hiervoor beschreven wijze en gebruik de onderstaande
functies:

Bekabeling op zichzelf staand klavier
DK
Deur 1

DK
deur 2

Bediening
deur 1

VOED
12/24V AC/DC
150 mA

Bediening
deur 2

Externe klok
(Niet bijgeleverd)

Toegangscodes toevoegen
Ga als volgt te werk om codes te programmeren:
Voorbeeld: Voeg de code ‘1234’ toe in
positie 1

GA NAAR DE PROGRAMMEERMODUS
TYPE HET NR. VAN DE CODE:
- die alleen deur 1 opent
- die de mastercode toevoegt
- die alleen deur 2 opent
- die deur 1 en 2 opent
- die deur 1 alleen binnen het tijdbereik van de
klok opent
- die deur 2 alleen binnen het tijdbereik van de
klok opent
- die deur 1 en 2 binnen het tijdbereik van de klok
opent
TYPE HET AANTAL EENHEDEN VAN DE CODE IN
TYPE DE CODE IN DIE U WILT OPSLAAN

01 tot 30
06
32 tot 49
50 tot 53
54 en 55
56 en 57
58 en 59

+

+

’2 piepjes betekent dat de registratie
is bevestigd’
‘1 lange piep betekent dat er een fout
is gesignaleerd’

4 tot 8
eenheden
0 tot 9; A en
B

N.B.: Gebruik tijdens de inbedrijfstelling de knop binnenin het klavier om naar de
programmeermodus te gaan.

Toegangscodes wissen
Ga als volgt te werk om codes te wissen:
GA NAAR DE PROGRAMMEERMODUS
TYPE HET NR. VAN DE CODE IN
GEVOLGD DOOR DE TOETS A
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01 tot 59

+A
’2 piepjes betekent dat de annulering
is bevestigd’
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Deuropeningstijden programmeren
Met de openingstijden kunt u de contacttijd op de CRT-relais van deur 1 en/of 2 bepalen. Deze tijd
(van 0,2 tot 99 sec.) geldt voor de codes, de uitgangsdrukknoppen en de P-knop voor vrije
toegang.
Om de openingstijden voor deur 1 en 2 te programmeren, gaat u als volgt te werk:
Voorbeeld: Openingstijd 0,2 sec.

GA NAAR DE PROGRAMMEERMODUS
Deur 1 en 2

TYPE IN:
TYPE DE OPENINGSTIJD IN

0 tot 99

+
’2 piepjes betekent dat de registratie
is bevestigd’

Om alleen de openingstijd van deur 1 te programmeren, gaat u als volgt te werk:
Voorbeeld: Openingstijd 15 sec.

NAAR DE PROGRAMMEERMODUS GAAN
Alleen deur 1

TYPE IN:
TYPE DE OPENINGSTIJD IN

0 tot 99

+
’2 piepjes betekent dat de registratie
is bevestigd’

Om alleen de openingstijd van deur 2 te programmeren, gaat u als volgt te werk:
Voorbeeld: Openingstijd 99 sec.

GA NAAR DE PROGRAMMEERMODUS
Alleen deur 2

TYPE IN:
TYPE DE OPENINGSTIJD IN

0 tot 99

+
’2 piepjes betekent dat de registratie
is bevestigd’

Opmerking:
De openingstijden van deur 1 en 2 zijn in de fabriek ingesteld op 5 sec.

Opgeslagen codes controleren
‘Is het geheugen leeg?’ door de code
antwoord aan.
GA NAAR DE PROGRAMMEERMODUS
- antwoord: 2 korte piepjes
(JA)
- antwoord: 1 lange piep
- antwoord: 1 kort piepje

in te typen. De piep die u nu hoort, geeft het
Alles is leeg: er is geen enkele code geprogrammeerd.
Alles is vol: alle codes zijn geprogrammeerd.
Er is minstens 1 code geregistreerd.

’Is deze code vrij?’ door het nr. van de code in te typen, gevolgd door
hoort, geeft het antwoord aan.
GA NAAR DE PROGRAMMEERMODUS
TYPE HET NR. VAN DE CODE IN en
- antwoord: 2 piepjes
(JA)
- antwoord: 1 lange piep
(NEE)

CODE
01 tot 59

. Het geluid dat u nu

Voorbeeld: Is code nummer 9 vrij?

Vrij
In gebruik

+

Programmeermodus verlaten
Als u de programmeermodus verlaat, klinken er twee korte piepjes. Tegelijkertijd licht de groene
led 2 keer op. De rode led gaat uit ter bevestiging dat u bent teruggekeerd in de normale
gebruiksmodus.
U verlaat de programmeermodus automatisch:
1. na 30 seconden inactiviteit
2. bij het indrukken van de toets
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De knop

en de tijdblokken

Het HAUSSMANN RIRI-klavier kan worden gebruikt met een externe klok die de mogelijkheid biedt
om
•
•

in ‘vrije toegang’ te gebruiken, alleen om deur 1 te openen.
de knop
of om codes te programmeren die afhankelijk zijn van het tijdblok.

Sluit de klok aan op

en

H
0
R

van het klavier.

GEBRUIK VOOR VRIJE TOEGANG:
Als de klok is geactiveerd, wordt de deur bij elke druk op de knop
van het klavier in ‘vrije
toegang’ geopend.
Als de klok is uitgeschakeld, blijft de deur gesloten en licht de rode led van het klavier 1 seconde
op.
GEBRUIK VAN DE CODES AFHANKELIJK VAN EEN TIJDBLOK:
Als de klok is geactiveerd, zullen de met tijdblok geregistreerde codes de deur openen.
Als de klok is uitgeschakeld, openen dezelfde codes de deur niet en licht de rode led van het
klavier 1 seconde op.
Belangrijke opmerking:
worden uitgeschakeld.
Als u codes met tijdblok hebt geprogrammeerd, zal de knop
Om de functie voor vrije toegang weer te gebruiken, verwijdert u code 54 tot 59.

AANSLUITING OP EEN DEUR
bestuurd door een deurslot:
Alimentation
Gâche
Varistance

Gâche

-

BP de porte 1 ou 2
(NO)

-

C R T
BP1
ou
BP2

In rust houdt het deurslot de deur vergrendeld,
Wanneer het relais in werking wordt gezet door de
centrale, wordt de stroom doorgeleid en geeft het
deurslot de deur vrij (druk op de drukknop of scannen
van een geautoriseerde badge door de lezer).
De voedingsspanning van het elektrische deurslot moet
lager zijn dan 42 V wisselstroom of 60 V gelijkstroom.
Als de voedingsspanning hoger is, gebruik dan een
(correct gedimensioneerd) tussenrelais voor de
bediening van het elektrisch slot.

Bestuurd door een zuignap
Alimentation
Ventouse
Varistance

BP de porte 1 ou 2
(NO)

C R T
BP1
ou
BP2
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In rust staat de zuignap onder spanning en houdt deze
de deur gesloten,
Wanneer het relais door de centrale in werking wordt
gesteld, wordt de voeding van de zuignap onderbroken;
de zuignap geeft de deur vrij (druk op drukknop of
scannen van een geautoriseerde badge).
De voedingsspanning van de elektrische zuignap moet
lager zijn dan 42 V wisselstroom of 60 V gelijkstroom.
Als de voedingsspanning hoger is, gebruik dan een
(correct gedimensioneerd) tussenrelais voor de
bediening van het elektrisch slot.
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AFMETINGEN

Klavier
zonder
lezer

Inklemmingsbak
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Klavier
met lezer

Hoekijzer voor
opbouw

Boorgaten
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OPBOUWMONTAGE

Schroef los tot de schroef aan
de oppervlakte komt.

2

4

Bevestig de plaat aan de
muur.
Druk op de
bevestigingspunten.
Blokkeer op de bevestigingen.
Schroef het klavier vast aan
de muur (terwijl u het paneel met de
hand tegen de muur drukt)

Beweging
voor
ophangen

3

4

1

5
INBOUWMONTAGE

Bereid de inbouwopening voor

! Houd u precies aan de afmetingen!
(met name de diepte: de inklemmingsbak moet
uitsteken de muur)
Schroef los tot de schroef aan de
oppervlakte komt
Veranker het bevestigingspunt

2

Druk tegen de muur en til het
klavier op
Houd het klavier tegen de muur
gedrukt
Lekvrije afdichting in muur

Pagina 11 / 13

NL-V233-0009-CA
Installatie en gebruik van het HAUSSMANN RIRI-klavier

3

5

5

4
6

Beweging voor
ophangen

lekvrije afdichting
Tegen de muur gedrukt

Muur
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VOLGBLAD VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN AFZONDERLIJK KLAVIER
DATUM:
KLANT:

SERIENR. VAN HET KLAVIER:

ADRES VAN DE INSTALLATIE:

TELEFOONNR.:

NR.

CODE

CODE

NR.

CODE

CODE

01
02

32

03

33

04

34

05

35

Master

36

07

37

08

38

09

39

10

40

11

41

12

42

13

43

14

44

15

45

16

46

17

47

18

48

19

49

23

50

21

51

22

55

23

53

24

54

25

55

26

56

27

57

28

58

29

59

30

Legenda:
Deur 1
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Deur 1 met tijdblok

Deur 2

Deur 2 met tijdblok

Deur 1 en deur 2

Deur 1 en deur 2 met tijdblok
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