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INTRODUCTIE

Uw inbraaksignaleringsinstallatie heeft als hart een Visonic MAX-5 alarmcentrale. Op dit
controle paneel vindt U een reeks lampjes, die u overzicht geven over de toestand waarin het
systeem zich bevindt. U treft er ook de sleutelschakelaar op aan waarmee u de installatie in en
uit kunt schakelen.
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In of in de buurt van het MAX-5 controle paneel heeft uw beveiligingsinstallateur waarschijn-
lijk nog een zoemer gemonteerd. Het MAX-5 controle paneel geeft u dan door middel van die
zoemer signalen die u af kunt tellen, want na inschakelen van de alarminstallatie moet u het
pand binnen 1 minuut verlaten hebben en bij terugkomst moet u de installatie binnen een
gestelde tijd (10, 20, 35 of 60 seconden) weer uitschakelen.

Als u zich daaraan niet zou houden, dan gaat onherroepelijk het alarm af. Het MAX-5 controle
paneel handelt dan precies alsof er "ongewenst bezoek" is en schakelt de sirene en het flitslicht
aan. Als uw installatie bovendien is uitgerust met een kiezer dan wordt ook een alarmmelding
verzonden naar de meldkamer. Als dit gebeurt en u zou niet snel ingrijpen en de meldkamer
bellen met de mededeling dat u een bedieningsfout maakte, dan zal waarschijnlijk de politie
aan uw deur verschijnen..... 

Het is dus zaak dat u zorgvuldig gebruik maakt van uw alarminstallatie, om onnodige alarmen
te voorkomen. Deze handleiding verschaft u de informatie die u nodig hebt om het MAX-5
controle paneel correct te bedienen.

Op de volgende bladzijden wordt u de betekenis van de lampjes, zoemersignalen en sireneto-
nen toegelicht en vindt u alle noodzakelijke aanwijzingen voor het in- en uitschakelen van de
alarminstallatie en voor het weer tot zwijgen brengen van de sirene en flitser nadat er een
alarm optrad.

Een aantal gegevens m.b.t. uw alarminstallatie moet u steeds paraat hebben. Deze vindt u
hieronder opgesomd met daarnaast ruimte om uw specifieke gegevens te noteren:

- zone 1 omschrijving :______________________________________

- zone 2 omschrijving :______________________________________

- zone 3 omschrijving :______________________________________

- zone 4 omschrijving :______________________________________

- zone 5 omschrijving :______________________________________

- inlooptijd         :____seconden

- uitlooptijd        : 60 seconden

- naam installateur :______________________________________

- tel.nr.servicedienst :______________________________________

- naam meldkamer     :______________________________________

- tel.nr.meldkamer   :______________________________________

- bijzonderheden     :______________________________________
                      ______________________________________
                       ______________________________________

Uw beveiligingsinstallateur zal u graag terzijde staan bij het invullen van deze gegevens. 

Omdat niet alle alarminstallaties hetzelfde zijn van samenstelling kunnen specifieke eigen-
schappen van uw systeem niet terug te vinden zijn in deze handleiding. Vraag uw beveili-
gingsinstallateur of uw systeem bijzondere eigenschappen heeft en laat u daarover zonodig
instrueren.

WAT DE MAX-5 LAMPJES U VERTELLEN
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Op het MAX-5 controle paneel vindt u zeven lampjes, aangeduid als zone 1 tot en met 5, BAT
en ON. Als de hele alarminstallatie in rust is zijn al deze lampjes uit.

De ZONE 1 tot en met 4 lampjes kunnen zowel knipperen als constant oplichten. Knippert een
zonelampje, dan duidt dat erop dat er iemand door een beveiligd vertrek loopt of dat er een
bewaakte deur of een bewaakt raam openstaat. Licht een zone-lampje continu op dan heeft de
aanwezigheid van die persoon of het openstaan van die deur of dat raam tot een alarm geleid.
De zone-lampjes 1 tot en met 4 gaan dan pas weer uit als U de alarminstallatie de eerstvol-
gende keer inschakelt.

LET OP: U mag het MAX-5 controle paneel niet inschakelen als een (combinatie) van
de zone-lampjes 1 tot en met 3 knippert. Dit zou, tenzij uw beveiligingsinstallateur in
het controle paneel een van de speciale instellingen BYPASS of FOLLOWER maakte,
een direct alarm veroorzaken! Hef zonodig eerst de oorzaak van het knipperen van
lampje 1, 2 en/of 3 op!

Als het zone 5 lampje oplicht dan duidt dat op een alarm ten gevolge van een van de volgende
oorzaken:
- het openen van een of meer bewegingsmelders.
- het defect raken van tenminste een van de verbindingskabels in de alarminstallatie.
- het openen van het MAX-5 controle paneel.

Om een zone 5 alarm op te kunnen heffen, moet eerst de oorzaak opgespoord en verholpen
worden. Daarna moet u het MAX-5 controle paneel uitschakelen (als het op het moment van
het alarm in ON-toestand was), inschakelen en weer uitschakelen.

Het ON-lampje zal aangaan als u het MAX-5 controle paneel inschakelt. Gaat het ON-lampje
niet aan bij het inschakelen van de MAX-5, dan betekent dat de 220V stroomtoevoer naar het
controlepaneel uitgevallen is. Waarschuw dan, als de oorzaak niet bij het energiebedrijf ligt,
onmiddellijk uw beveiligingsinstallateur.

Bij het inschakelen van het MAX-5 controle paneel hoort ook het BAT-lampje aan te gaan. Het
geeft aan dat de noodstroom accu in het MAX-5 controle paneel nog op zijn taak berekend is,
als het circa 45 seconden blijft branden. Dezelfde accu-test gebeurt opnieuw als u weer
terugkeert, dus tijdens het uitschakelen van het MAX-5 controle paneel. Licht het BAT-lampje
op deze momenten veel korter dan 45 seconden of zelfs helemaal niet op, dan is de nood-
stroom accu te ver ontladen (na bijvoorbeeld een langdurige 220V storing) of defect. Waar-
schuw dan uw beveiligingsinstallateur.

Als u het MAX-5 controle paneel probeert in te schakelen, maar zowel ON- als BAT-lampje
lichten niet op, dan is er sprake van een ernstige storing. Uw beveiligingsinstallateur moet de
oorzaak daarvan eerst opsporen en opheffen voor u de alarminstallatie weer kunt gebruiken!

IN- EN UITSCHAKELEN VAN HET MAX-5 CONTROLE PANEEL

Het MAX-5 controle paneel is voorzien van een sleutelschakelaar, met daarbij aangegeven de
standen OFF en ON. Deze schakelaar is alleen te verdraaien na insteken van een passende
sleutel. Van die sleutel heeft u twee exemplaren overhandigd gekregen door uw beveiligings-
installateur.

Steek de sleutel in de schakelaar en draai deze naar de ON-stand om het MAX-5 controle
paneel in te schakelen. Let daarbij op wat de zeven lampjes aangeven. Als alles in orde is trekt
u de sleutel vervolgens uit de schakelaar.

Steek de sleutel in de schakelaar en draai deze naar de OFF-stand om het MAX-5 controle
paneel uit te schakelen. Let op dat om een zone 5 alarm op te heffen het controle paneel
nogmaals in- en uitgeschakeld moet worden. Als alles in orde is trekt u de sleutel vervolgens
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uit de schakelaar.

Het kan zijn dat uw alarminstallatie bovendien voorzien is van een apart in- en uitschakelslot
of codeschakelaar, elders in het pand. In dat geval zal uw beveiligingsinstallateur u apart
aanwijzingen verschaft hebben, over hoe de alarminstallatie daarmee in- en uitgeschakeld
moet worden.

DE ALARMSIGNALEN VAN SIRENE EN FLITSER

Als in een of meer van de zones 1 tot en met 4 zich een alarmsituatie voordoet, dan schakelt
het MAX-5 controle paneel de sirene en het flitslicht aan. De sirene blijft vervolgens loeien tot
3 minuten na het vervallen van alle in zones 1 tot en met 4 waargenomen alarmoorzaken,
tenzij u het controle paneel al binnen die tijd uitschakelde.

De flitser zal daarentegen altijd doorgaan tot u het MAX-5 controle paneel uitschakelt (tenzij
uw beveiligingsinstallateur er voor koos de tijdbegrenzing voor de sirene ook voor de flitser te
laten gelden).

Deed zich een alarmsituatie voor in zone 5 (zie: "Wat de MAX-5 lampjes u vertellen"), dan
schakelt het MAX-5 controle paneel het flitslicht aan en, als uw beveiligingsinstallateur het
controle paneel daarvoor instelde, ook de sirene. Het maakt daarbij niet uit of het MAX-5
controle paneel in- of uitgeschakeld was op het moment dat het alarm optrad.

Bij een zone 5 alarm blijven én de flitser én de sirene doorgaan tot de oorzaak voor het alarm is
opgeheven en het MAX-5 controle paneel vervolgens wordt uitgeschakeld (als het op het
moment van het alarm in ON-toestand was), ingeschakeld en weer uitgeschakeld. Dus: (OFF)-
ON-OFF.

Aan het geluid van de sirene kunt u het type alarm herkennen:
- bij een alarm in zone 1 tot en met 4 produceert de sirene een hoog "huil"-signaal.
- bij een alarm in zone 5 produceert de sirene een twee-tonig "waggel"-signaal.

Is het MAX-5 controle paneel door uw beveiligingsinstallateur ingesteld om ook bij een zone 5
alarm de sirene in te schakelen, dan zou het controle paneel voor de keus kunnen komen te
staan welk sirenesignaal gegenereerd moet worden. In zo een geval krijgt het "waggel"-signaal
voorrang op het "huil"-signaal.

DE BETEKENIS VAN DE ZOEMERSIGNALEN

In of in de buurt van het MAX-5 controle paneel heeft uw beveiligingsinstallateur waarschijn-
lijk nog een zoemer gemonteerd. Hij kan er eventueel ook voor gekozen hebben de zoemersig-
nalen door middel van de sirene-luidspreker hoorbaar te maken. Het MAX-5 controle paneel
geeft u daarmee de mogelijkheid door de zoemer-tonen te tellen, de tijd af te tellen. U moet
namelijk na het inschakelen van de alarminstallatie het pand binnen 1 minuut verlaten hebben
en bij terugkomst moet u de installatie binnen een zekere tijd (door uw beveiligingsinstallateur
ingesteld op 10, 20, 35 of 60 seconden) weer uitschakelen.

Direct na het naar de ON-stand draaien van de sleutelschakelaar genereert het MAX-5 controle
paneel in één minuut een serie van 14 blieps, om de vier seconden, gevolgd door nog 11
blieps, om de halve seconde, van een hoge toon. U dient het pand verlaten te hebben voor u
de 11 snelle blieps hoort. Is dat niet het geval, keer dan onmiddellijk terug en schakel het
controle paneel uit.

Het is ook mogelijk dat u na het naar de ON-stand draaien van de sleutelschakelaar eerst 12
seconden een twee-tonig "waggel"-signaal hoort, dat vervolgens overgaat in de hiervoor
beschreven serie hoge blieps. Het MAX-5 controle paneel laat u daarmee weten dat een van
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de zone-lampjes 1 tot en met 4 knipperde op het moment dat U inschakelde en dat de
betreffende zone pas bijgeschakeld zal worden nadat de bijbehorende melder(s) in de
rusttoestand zijn teruggekeerd.

LET OP: Deze mogelijkheid bestaat alleen als Uw beveiligingsinstallateur in het MAX-5
controle paneel de BYPASS-functie instelde!

U heeft bij terugkeer in het pand een beperkte tijd om langs een voorgeschreven-route naar
het MAX-5 controle paneel (of het aparte bedieningspunt) te lopen. Afhankelijk van de situatie
heeft Uw beveiligingsinstallateur die tijd in het controle-paneel ingesteld op 10, 20, 35 of circa
60 seconden. Die tijd gaat in zodra het MAX-5 controle-paneel opmerkt dat U de toegangsdeur
opent en/of het pand betreedt. Het controle-paneel genereert nu een serie laagtonige blieps,
om de 2 seconden, gevolgd door een lange attentietoon van circa 6 seconden. Als U er niet in
slaagt het MAX-5 controle-paneel uit te schakelen voor het eind van de 6 seconden attentie-
toon, dan gaat het alarm onherroepelijk af. Mocht dat gebeuren, schakel de installatie dan
onmiddellijk alsnog uit en waarschuw (als Uw alarminstallatie is voorzien van een kiezer)
vervolgens de meldkamer dat U een bedieningsfout maakte.

Het aantal blieps dat u, om de 2 seconden, voorafgaand aan de 6-seconden attentietoon,
hoort is afhankelijk van de door uw beveiligingsinstallateur in het MAX-5 controle paneel
gemaakte instelling voor de inlooptijd. U hoort:
- 2 blieps als de inlooptijd is ingesteld op 10 seconden.
- 7 blieps als de inlooptijd is ingesteld op 20 seconden.
- 15 blieps als de inlooptijd is ingesteld op 35 seconden.
- 60 blieps als de inlooptijd is ingesteld op 60 seconden.


