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SLCC met PSTN modem:

Besturingssysteem: Windows XP

CPU: 1,0 GHz of sneller

RAM: 500 MB of meer

Harde schijf: minstens 100 Mb vrije schijfruimte

Resolutie: 1024x768 of hoger

Seriële poorten: 1 of USB -> serieel omvormer

Voor het verzenden van e-mails is bovendien een internetverbinding vereist.

SLCC met GSM modem:

Besturingssysteem: Windows XP

CPU: 1,0 GHz of sneller

RAM: 500 MB of meer

Harde schijf: minstens 100 Mb vrije schijfruimte

Resolutie: 1024x768 of hoger

Seriële poorten: 2 of USB -> serieel omvormer

Voor het verzenden van e-mails is bovendien een internetverbinding vereist.

Vereisten voor 
SLCC
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Deze unit is ontworpen volgens de meest geavanceerde technologie 
en de algemeen erkende veiligheidstechnische normen van nu. Bij 
installatie- en onderhoudswerkzaamheden dienen de aanwijzingen 
in de handleiding door iedereen die aan de unit werkt, nauwgezet te 
worden opgevolgd.

Het is buitengewoon belangrijk dat de betreffende technici, mont-
eurs en het onderhoudspersoneel te allen tijde beschikken over 
deze instructies. Een eerste vereiste voor de veilige bediening en 
een probleemloze werking van dit systeem is een grondige kennis 
van de basisprincipes en de speciale veiligheidsvoorschriften voor 
transportsystemen en liften.

De unit mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is 
ontworpen. Houd er vooral rekening mee dat onbevoegde veran-
deringen of toevoegingen aan het interne deel van de unit, of aan 
individuele onderdelen verboden zijn.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De fabrikant is ten aanzien van de koper van dit product of derden niet 
aansprakelijk voor beschadigingen, verlies, kosten of uitgevoerde 
werkzaamheden als gevolg van ongevallen, verkeerd gebruik en on-
juiste installatie of onbevoegde veranderingen, reparaties of uitbrei-
dingen. Claims die onder de garantievoorwaarden vallen, zijn in deze 
gevallen uitgesloten. De technische gegevens zijn de meest recent 
beschikbare. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
problemen of defecten die voortvloeien uit drukfouten, vergissingen 
of veranderingen.

Conformiteitsverklaring
Download de ”Verklaring van conformiteit” van onze website:  www.
safeline-group.com

Veiligheidsmaatregelen!
 - De apparatuur mag alleen worden geïnstalleerd en geconfi gureerd 

door speciaal daarvoor opgeleide en geautoriseerde deskundigen.

 - Dit kwaliteitsproduct is speciaal bestemd voor de liftindustrie. Het 
is alleen ontworpen en geproduceerd voor gebruik conform het 
gespecifi ceerde doel. Neem van tevoren contact op met SafeLine als 
het voor enig ander doel moet worden gebruikt.

 - Het toestel mag op geen enkele wijze worden aangepast of gewij-
zigd en dient te worden geïnstalleerd en geconfi gureerd in overeens-
temming met de in deze handleiding beschreven procedures.

 - Neem bij het installeren en confi gureren van dit product alle van 
toepassing zijnde gezondheids- en veiligheidsvereisten en normen 
inzake de uitrusting strikt in acht.

 - Test de apparatuur na installatie en confi guratie, echter vóór 
ingebruikneming, op alle punten, zodat een correcte werking is 
gewaarborgd.

Elektrische en elektronische producten bevatten mogelijk materia-
len, onderdelen en units die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en 
de gezondheid van de mens. Informeer naar de plaatselijke regels 
en de afvalverzamelmethode voor elektrische en elektronische 
producten. Op de juiste wijze uw oude product weggooien helpt 
negatieve gevolgen te voorkomen voor het milieu en de gezondheid 
van de mens.

Algemene 
informatie
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Handset

Telefoonlijn IN

De standaardkit SafeLine Call Centre bestaat uit: Opties:

Modem GSM modem

Modulaire kabel 5 m

Seriële kabel Telefoon

Voeding

Inleiding
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De modem 
aansluiten

De PSTN modem aansluiten

Handset

Telefoonlijn IN

SLCC
SLCC kan testalarmen, foutalarmen en batterijalarmen, maar ook 
noodoproepen ontvangen. Een seriële poort moet vrij blijven (mag 
dus niet gebruikt worden). Als uw computer niet over seriële poorten 
beschikt, kunnen wij u een USB -> serieel omvormer leveren.

De PSTN op de GSM modem aansluiten modem

Handset

GSM antenne Optie: USB omvormer
SLCC met GSM modem 
De GSM modem wordt gebruikt voor het ontvangen en verzenden 
van SMS alarmen van en naar celtelefoons of GSM-gebaseerde 
alarm-systemen en kan daarnaast ook testalarmen en oproepiden-
tificaties ontvangen. Voor deze configuratie zijn 2 seriële poorten 
vereist.

Telefoonlijn IN



SLCC
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De software 
op de eerste 
computer 
installeren

Stap	1
Software-installatie
Maak een map “SLCC” aan op de harde schijf en 
kopieer de SLCC bestanden naar deze map. Als u 
SLCC automatisch wil laten starten als de computer 
opgestart wordt, moet u het programma-icoontje 
naar de map “Autostart” slepen.

Stap 2
Een nieuwe operator aanmaken
1. Start SLCC.
2. Als het programma gestart is, vraagt het u een operator te kiezen.

3. Als er nog geen operator beschikbaar is, moet u een nieuwe 
operator aanmaken. Voer de naam (namen) in van de operator(en) 
die u wilt gebruiken. Indien nodig kunt u nadien nog andere 
operatoren toevoegen.

Klik op [OK]

4. Kies een van de gecreëerde operatoren uit de keuzelijst.
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Stap 3
De database kiezen
Als SLCC in de installatiemap geen database vindt, wordt een 
nieuw venster geopend. In dit venster moet u aangeven of u een 
nieuwe database wilt aanmaken of het pad naar de map van de 
database wilt wijzigen. Kruis de knop [Nieuwe database creëren] 
aan en klik op [OK] om een nieuwe, lege database aan te maken.

Als de database gecreëerd is (zie schermkopie hieronder), klikt u 
op [OK] om naar de volgende stap te gaan.
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Stap 4
De	seriële	poorten	configureren
Kies [Opties] in het menu en klik op [Instellingen]

Klik op het tabblad [Communicatie]

Instellingen voor de PSTN modem:
• Vink het vakje [Activeren] onder het kopje “Telefoonmodem” 

aan.
• Kies de gewenste COM poort.
• [Opnemen na 2 belsignalen]: duid aan hoe vaak de telefoon 

mag overgaan voordat SLCC de oproep beantwoordt (tussen 
1 en 16).

• [CPC Protocol]: kruis dit vakje aan als de lifttelefoon het CPC 
alarmprotocol gebruikt (dit is een optie voor SLCC)

Instellingen voor de GSM modem:
•  Vink het vakje [Activeren] onder het kopje “GSM modem” aan.
•  Kies de gewenste COM poort
•  [Baudrate]: kies de gewenste overdrachtsnelheid voor de modem.
•  [PIN code]: voer de PIN code in, indien nodig
    Instellingen voor zowel de PSTN als de GSM modem:
•  Volg alle instructies op deze pagina.
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Stap 5
E-mail instellingen
Click the [E-mail] tab.

Stap 6
Alarminstellingen
Klik op het tabblad [Alarmen]

Enter the required information to enable the alarm reception by 
e-mail.
1.	 Check the [Enabled] box below the header “Alarm e-mail”.

2.	 Enter the information for [Outgoing (SMTP)]. This information 
can be obtained from your ISP (Internet Service Provider)

3.	 [Account name]: enter the user name for the Internet connec-
tion. This information can be obtained from your ISP

4.	 [Sender address]: enter the address that will be displayed to the 
receiver of the SLCC alarm e-mails. You can enter any address 
here.

5.	 [Mail Header]: in this field, you can enter additional information, 
which will be displayed in the header of the SLCC alarm e-mail.

6.	 [Send test mail]: send a test alarm to test the e-mail function.

The “Example e-mail” chapter includes an example of an e-mail 
transmitted by SLCC.
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Alarmlijst
[Max. items]: voer het maximumaantal alarmen in dat op het 
scherm getoond moet worden. U kunt maximaal 1000 alarmen 
afbeelden. Zodra het 1001ste alarm geregistreerd wordt, wordt het 
eerste alarm uit de lijst verwijderd.
Opmerking! Het alarm wordt echter niet uit de database verwij-
derd! [Automatische update]: dit vakje mag alleen aangekruist 
worden als de computer niet rechtstreeks op een van de SLCC 
modems aangesloten is. [Automatische update] updatet de alarm-
lijst van de database met het opgegeven interval.

Alarm in afzonderlijk venster
[Activeren]: als dit vakje aanvinkt is, worden de alarmen in een 
afzonderlijk venster getoond.

Spraakoproep
[Activeren]: kruis dit vakje aan als u gesproken communicatie wenst 
te gebruiken.
[Geluidssignaal]: kruis dit vakje aan als de computer bij inkomende 
oproepen een geluidssignaal moet laten horen.

Testalarmen
[Mail/SMS versturen bij ontvangst testalarm]: SLCC verstuurt een 
SMS of een e-mail zodra hij een bevestigd testalarm ontvangt.
[Testalarmen met oproepidentificatie aanvaarden]. SLCC aanvaardt 
testalarmen die het oproepnummer ter identificatie meesturen.

Stap 7
Database-instellingen
Klik op het tabblad [Database]

Alarm informatierecords
[Alarm XX maanden in database bewaren]: vermeld de tijdsspanne 
(in maanden) dat u het alarm in de
database wenst te bewaren
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De software 
op andere 
computers 
installeren
(alleen als de database op een 
server opgeslagen is)

Volgt de stappen 1 tem. 7 uit het vorige hoofdstuk
In stap 3 “Database kiezen” vinkt u de optie [Pad naar databaselo-
catie wijzigen] aan.

Selecteer de map waar de database opgeslagen is.
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Controlelijst na 
de installatie

Controleer de statusregel
Controleer of de statusregel de juiste informatie weergeeft:

1.	 Mail: “Idle”

2.	 GSM: “Com OK Net xx%” (waarbij xx 10-100 moet zijn)

3.	 TEL: “Line OK Com OK”

Een testmail versturen
Verstuur een testmail om de mailfunctie te controleren. Raadpleeg 
“Stap 5 - E-mail instellingen” van het hoofdstuk “Installatie” voor 
meer informatie.

Een test SMS verzenden
Verstuur een test SMS om de SMS functie te controleren. Raad-
pleeg het hoofdstuk “SMS verzenden” voor meer informatie.
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De SafeLine 
telefoon 
configureren

Configureren	van	de	SafeLine	telefoons:
U moet de SafeLine telefoons zodanig programmeren dat ze 
alarmen naar SLCC kunnen versturen, zoniet is deze functie onbe-
schikbaar.

Voor SafeLine 3000 en MX2 moet u de volgende elementen 
programmeren:

• Oproepnummer voor het testalarm
• P100 of CPC ID-code
• Interval (dagen) tussen de testalarmen
• LMS nummer

Indien u telefoons van andere fabrikanten gebruikt voor het 
verzenden van alarmen naar SLCC, moet u
deze op dezelfde manier programmeren. Raadpleeg de handlei-
ding van de gebruikte telefoon.
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Het SLCC menu Nieuw alarmobject 
aanmaken

Opslaan
Alarm
bekijken Over SLCC

Object 
openen

Afdrukken Update

Nieuwe alarmobjecten aanmaken
Alarmobject openen

Opslaan
Afdrukken

Afdrukinstellingen
Afsluiten

Instellingen

Operator wijzigen
Bestand alarmmelding bewerken

Exporteren naar Excel
Systeeminformatie

Alarm bekijken
Alarm wissen

Alarmlijst updaten
Filter

Alarmstatus wijzigen
Afdrukken

Over SLCC
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Nieuwe 
alarmobjecten

Nieuw

Om nieuwe alarmobjecten in het systeem te registreren klikt u op 
[Nieuw]. Voer de nodige informatie in en klik op [Toevoegen].

1.	 ID Code: alle alarmen krijgen een 8-cijferige code of een 
telefoonnummer. Het telefoonnummer moet door het land-
nummer voorafgegaan worden, bijvoorbeeld 084477932 moet 
ingevoerd worden als +3284477932.

2.	 ID-Info, Adres: deze objectinformatie wordt in de e-mail of de 
SMS getoond

3.	 Aantal dagen: aantal dagen tussen de testalarmen. Opmerking! 
Het aantal dagen moet gelijk zijn aan het interval voor de test-
alarmen die u in de lifttelefoon geprogrammeerd heeft.

4.	 Alleen testalarm: als u andere lifttelefoons dan de SafeLine 
gebruikt om testalarmen naar de SLCC te versturen. Opmer-
king! De lifttelefoon moet de P100 code als identificatie kunnen 
versturen. SLCC kan alleen testalarmen ontvangen.

5.	 Het alarmvenster verschijnt telkens bij ontvangst van een alarm.

6.	 Technische alarmen: alle technische alarmen, zoals testalarm, 
batterijalarm, bewakingsalarm en SMS alarm, worden naar het 
(de) e-mail adres(sen) op deze lijst verzonden. U kunt meerdere 
e-mail adressen of SMS nummers invoeren. De adressen en 
SMS nummers moeten door een “,”(komma) of een “;” (punt-
komma) gescheiden worden.

7.	 Noodoproepen:

8.	 De e-mail adressen en SMS nummers uit deze lijst ontvangen 
een bericht zodra een spraakoproep van de lifttelefoon met 
de alarmcentrale doorverbonden wordt. Opmerking! De optie 
“Melding bij spraakoproep” moet in de lifttelefoon geactiveerd 
zijn.
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1.	 Filter: selecteer het alarmniveau dat getoond moet

2.	 ID Code: P100 code of telefoonnummer

3.	 Datum; Tijd: toont het tijdstip van ontvangst van het alarm

4.	 SLCC is klaar om alarmen te ontvangen

5.	 E-mail status: Idle/ Send/Receive

6.	 GSM modem status

7.	 PSTN modem status

Statusveld
Toont de huidige status van de modems en de communicatie van 
SLCC met de geïnstalleerde hardware.
Om de status “OK” te verkrijgen, moet zowel de hardware als de 
software correct geïnstalleerd zijn.

Nieuwe 
alarmobjecten
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Alarmvenster

Ieder alarm dat SLCC ontvangt, bevat de volgende informatie:

Bron: hoe het alarm verzonden werd
ID-Code: P100-code of telefoonnummer
ID-Info: adresinformatie, objectnaam
Datum Tijd: tijdstip van ontvangst van het alarm
Alarminformatie: specifieke tekstinformatie voor ieder alarmtype
Alarmstatus: 

• Type alarm
• Alarmstatus
• Correctieknoppen
• Correctie-informatie

Afhankelijk van de status die aan het alarm toegekend wordt (test, 
nieuw alarm, bevestigd, behandeld)
krijgt het alarmvenster een verschillende kleurcode.
Voor meer informatie raadpleegt u het hoofdstuk “Alarmstatus”.

Alle alarmen die SLCC ontvangt, kunnen in een alarmvenster 
bekeken worden (zie hoofdstuk “Alarminstellingen”).
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Aan ieder binnenkomend alarm wordt een specifieke status 
toegekend, afhankelijk daarvan of het alarm al dan niet door 
de operator bevestigd werd. Een alarm kan vier verschillende 
statussen hebben. De kleurcode in het statusveld visualiseert de 
huidige status van het alarm. Het veld “Type” toont om welk soort 
alarm het gaat, bijvoorbeeld testalarm, SMS alarm, enz.

Rood: een alarm werd geregistreerd en moet door de operator 
bevestigd worden.

Geel: een rood alarm werd door de operator bevestigd. Een 
tijdstempel en de operator ID worden aan de alarminformatie 
toegevoegd.

Groen: het gele alarm werd als “behandeld” gemeld. Een 
tweede tijdstempel en de operator ID worden aan de alarmin-
formatie toegevoegd.

Blauw: ontvangst van een testalarm volgens schema; dit moet 
niet bevestigd worden.

Alarmvenster
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Spraakoproep

1.	 ID Info: 
Lift ID.

2.	 Telefoon opnemen: 
Neem de handset op om de noodoproep te beantwoorden.

3.	 Resterende tijd: 
Resterende tijd voor de noodoproep.

4.	 Stil:  
Stil alarm.

5.	 Negeren: 
De noodoproep negeren.

6.	 Status: 
Info

U moet de handset opnemen om de noodoproep te 
	beantwoorden.
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SMS versturen In het menu kiest u [Opties] en vervolgens [SMS versturen]. 
Als u een GSM modem geïnstalleerd heeft, kunt u de SMS 
berichten rechtstreeks van SLCC naar een GSM versturen.

Als de optie “SMS versturen” grijs is, werkt de GSM niet correct of is 
er geen communicatie met SLCC. In dit geval moet u het volgende 
controleren:

• Is het vakje “GSM activeren” aangevinkt?
• Hebt u de juiste communicatiepoort (COM) geselecteerd?
• Hebt u de juiste PIN code ingevoerd (controleer dit door de 

SIM kaart in een GSM te plaatsen)

Test SMS
Verstuur een test SMS naar een GSM om de SMS functie te contro-
leren.

Opmerking!
Telefoonnummers moeten 
altijd door de internationale 
landcode voorafgegaan 
worden, bijvoorbeeld 
+3270123456.



SLCC ALARM
Type: Battery Failure
ID Info: SL6  
Adress: Antennvägen
Battery Check Failed
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Voorbeeld 
van een e-mail 
verzonden 
door SLCC

Voorbeeld 
van een sms 
verzonden 
door SLCC
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  Your partner in lift safety 

Antennvägen 10, 13548 Tyresö, Sweden 
+46 (0)8-447 79 32, www.safeline-group.com 

EU Declaration of Conformity 
 
 
Product: Communication devise for lift equipment 
Type / model: SLCC 
Article no: *SLCC 
Manufacturer: SafeLine Sweden AB 
Year: 2017  
 
 
 
We herewith declare under our sole responsibility as manufacturer that the products referred to 
above complies with the following EC Directives: 
 
 
Directives 
Electro Magnetic Compatibility:  2014/30/EU 
Low Voltage:   2014/35/EU 
RoHS 2:   2011/65/EU 
 
 

Standards applied 
EN 12015:2014    EMC: Emission, Electromagnetic compatibility 
EN 12016:2013    EMC/Lifts: Immunity, Electromagnetic compatibility 
EN 62368–1:2014/AC:2015  LVD: Information Technology Equipment 
EN 50581:2012   RoHS: Technical doc. for assessment of restriction of RoHS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyresö, 2017-04-07 
 
 
 
Lars Gustafsson, 
Technical Manager, R&D , SafeLine Group  
 

SLCC v.4.01 NL
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