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Buitenpost Helios
Algemeen
De Helios buitenpost is een handenvrij communicatie middel bij deuren en
poorten en werkt op analoge telefoonlijnen. Bezoekers kunnen zich
melden via de buitenpost middels één druk op de knop. De ontvanger en
de bezoeker kunnen met elkaar praten waarna de ontvanger eenvoudig
op afstand de bezoeker toegang kan verlenen door het sturen van het
deurrelais via het telefoontoestel middels DTMF.
Aan het eind van het gesprek als de ontvanger de hoorn
heeft neergelegd zal de buitenpost uitgaan op de bezettoon.
De HELIOS buitenpost behoeft geen externe voeding en werkt volledig op de
spanning van de telefoonlijn.
De Helios is een modulair systeem. De basic unit heeft 3 oproeptoetsen en is
uitbreidbaar tot maximaal 54 toetsen.
De basic unit is ook te bestellen met Keypad voor het openen van de deur met een toegangscode.

Montage
De Helios buitenpost kan als inbouw of als opbouw worden geplaatst.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn
toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, zoals deze luiden op:
www.connect-service.nl/downloads/metaalunievoorwaarden.pdf
De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, kosteloos toegezonden.
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Optionele accessoires
Vandaal bestendig voorzetpaneel
Extra relais
Camera
Proximity lezer
Display module
Info paneel

Programmeren telefoonnummers:
In totaal kunnen er per oproeptoets 6 telefoonnummers worden geprogrammeerd. Zo kan er in geval van bezet of
niet antwoorden een volgend nummer worden gekozen. Een en ander is afhankelijk van de instellingen (zie
programmeerbare instellingen)
Na het aansluiten van de telefoonlijn belt u naar de buitenpost toe. Deze zal het gesprek accepteren na 2 x een
beltoon te hebben gezien. Een bevestigingstoon is hoorbaar en een spraakverbinding wordt opgebouwd.

*

*

In de eerste 5 seconden heeft u de mogelijkheid het servicepaswoord 12345
in te voeren. U komt in het
spraakgestuurde menu voor het programmeren van de telefoonnummers en overige instellingen.
Om een parameter aan te passen gebruikt u het volgende commando:
Functienummer

*

parameter

*
*

*

b.v. invoeren 1e telefoonnummer oproeptoets 1: 0 1 1 telefoonnummer
Na het programmeren kunt u de programmeermodus beëindigen door de verbinding te verbreken.

Programmeerbare instellingen
De Helios buitenpost bevat diverse instelbare programmeringen waarmee de werking naar wens kan worden
bijgesteld. Zo kan het servicepaswoord voor programmeermodus worden aangepast om ongewenst wijzigen van
instellingen tegen te gaan. Om instellingen te kunnen wijzigen dient u eerst de programmeermodus te betreden
en programmeert u een of meer van onderstaande instellingen.

Functienr.
011 – 016
021 – 026
031 – 036
etc.
811
912
913
933
934
991
999

waarde

omschrijving
programeerbare telefoonnummers toets 1
programeerbare telefoonnummers toets 2
programeerbare telefoonnummers toets 3

max.16 cijfers
1 – 99
1 – 99
0 -15
0 -15

deur open code relais 1
verbindingsduur
overgangstijd
luidsprekervolume
microfoonvolume
service paswoord
terugzetten naar fabrieksinstellingen

default waarde

12 (=120 sec)
3 (=30 sec)
7
7
12345

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn
toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, zoals deze luiden op:
www.connect-service.nl/downloads/metaalunievoorwaarden.pdf
De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, kosteloos toegezonden.

