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Technische gegevens
Stroomvoorziening:  Voedingsspanning: 230 VAC. Min: 3,9W , Max: 6,9W

Accu:  Accuspanning: 12V. Loodaccu. 
Capaciteit: 0.8 Ah. 
Lading: 13.7-13.9 V, max. 200 mA.

Noodverlichting:  Output noodverlichting: 12V max. 0.5A.

Output akoestisch noodsignaal:  12 VDC max. 0.5A.

Inputs:  10-30 Volt; 5 mA. Optisch geïsoleerd.

Relaisuitgangen:  Max 2A/30V DC, 0,5A/125V AC potentiaalvrije relaisuitgangen.

Pictogramoutputs:  Max. 100mA, 12 VDC. Transistoruitgangen:

Afmetingen:  205 x 160 x 45 mm (L x B x H)

Gewicht:  1,5 kg.
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Algemene 
informatie

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, 
monteurs en het onderhouds-
personeel te allen tijde beschik-
ken over deze instructies. Een 
eerste vereiste voor de veilige 
bediening en een probleem-
loze 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 waar-
voor het is ontworpen. Houd 
er vooral rekening mee dat 
onbevoegde veranderingen of 
toevoegingen aan het interne 
deel van de unit, of aan indivi-
duele onderdelen verboden 
zijn.

Uitsluiting van aansprakelijk-
heid
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 onjuiste 
installatie of onbevoegde 
veranderingen, reparaties of 
uitbreidingen. Claims die onder 
de garantievoorwaarden vallen, 
zijn in deze gevallen uitgeslo-
ten. De technische gegevens 
zijn de meest recent beschik-
bare. 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 geauto-
riseerde deskundigen.
 - Dit kwaliteitsproduct is speci-

aal bestemd voor de liftindu-
strie. 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 gewijzigd en dient te worden 
geïnstalleerd en geconfi gure-
erd in overeenstemming met de 
in deze handleiding beschreven 
procedures.
 - Neem bij het installeren en 

confi gureren van dit product 
alle van toepassing zijnde 
gezondheids- en veiligheidsve-
reisten en normen inzake de 
uitrusting strikt in acht.
 - Test de apparatuur na instal-

latie en confi guratie, echter 
vóór ingebruikneming, op alle 
punten, zodat een correcte 
werking is gewaarborgd.

Elektrische en elektronische 
producten bevatten mogelijk 
materialen, 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.
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Installatie

Componenten-
lijst

1.	 Aansluiting telefoonhandset 
(optioneel) 
Voor programmering en 
intercomcommunicatie (max. 
3 substations). Kan worden 
gebruikt voor externe 
oproepen. Geschikt voor 
de aansluiting van ieder 
analoog toestel.

2.	 Resetknop 
Functies: Stelt alle alarmen 
opnieuw in. Onderbreekt 
de telefonische verbinding. 
GSM signaalkwaliteit. Hand-
matige accucontrole.

3.	 LEDs 
a) Netvoeding,  
b) Accustatus,  
c) PSTN/GSM Net. Voortgang 
binnenkomende/uitgaande 
oproepen

4.	 Rs232	PC-aansluiting 
Voor firmware update en 
programmering.

5.	 Slot voor extra stationkaart 
(optioneel) 
Voor de aansluiting van twee 

extra microfoon-/speakeru-
nits op het dak van de cabine 
en/of in de liftkoker. Wanneer 
de alarmknop van het station 
wordt geactiveerd, wordt een 
noodoproep uitgezonden. 
Het opgenomen bericht kan 
per unit verschillen.

6.	 Relaisschakelaar 
Verandert NO/NC voor de 
verschillende relais.

7.	 Schakelaar voor alarmknop 
Verandert NO/NC voor de 
alarmknop.

8.	 Aansluitingen voor de termi-
nals: a, b, c, d en e 
Terminals a, b, c en d: 5.08 
pluggen,Terminal e, netvoe-
ding: 7.62 plug.

9.	 Volumeregeling 
Voor onderstation in de 
cabine. Draai naar rechts 
voor meer volume.

10.	12V	accu

11.	Slot voor PSTN- of 
GSM-kaart
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PSTN-kaart GSM-kaart

Extra stationkaart GSM antenne

1.	 Terminalconnector	of	RJ12	aansluiting	voor	PSTN-lijn. 
Aansluiting voor de telefoonlijn.

2.	 Aansluiting GSM-antenne, SMA 
Bevestigd aan de accuhouder (raadpleeg item 10 op de vorige 
pagina).

3.	 Simkaarthouder

4.	 Volumeregeling 
Voor extra onderstations. Draai naar rechts voor meer volume.

5.	 Terminals 
Voor extra onderstations.

6.	 GSM antenne

Component 
lijst
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Bedradings-
schema - 
Flatcable

Grijs

Oranje

Zwart

Rood

+12 v bij alarm+12 v bij alarm

+12 v bij alarm+12 v bij alarm

EM.	knop Akoestisch 
signaal

Bruin

Geel

Blauw

Groen

Geel/Groen

Aangesloten, niet gebruikte 
kabels moeten worden 
geïsoleerd om kortsluiting 
te	voorkomen.
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Zie voor meer informatie parameterlijstcode 88.

Bedradings-
schema - 
Flatcable

Grijs

Oranje

Zwart

Rood

Grijs

Oranje

Zwart

Rood

Extra externe kaart

Groen + geel +12V

Bruin + blauw

Ex
tra
	in
pu
t	2

Ex
tra
	in
pu
t	1

Relais 1

Relais 2

Noodverlichting
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Cable	type	2

Bedradings-
schema - 
Ronde kabel

Oranje/wit

Oranje

Groen/wit

Blauw

+12 v bij alarm+12 v bij alarm

+12 v bij alarm+12 v bij alarm

EM.	knop	
NO / NC

Akoestisch 
signaal

Bruin

Blauw/witGroen

Bruin/wit

Geel/Groen

Aangesloten, niet gebruikte 
kabels moeten worden 
geïsoleerd om kortsluiting 
tevoorkomen.
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Zie voor meer informatie parameterlijstcode 88.

Oranje/wit

Oranje

Groen/wit

Blauw

Oranje/wit

Oranje

Groen/wit

Blauw

Bedradings-
schema - 
Ronde kabel

Extra externe kaart

Noodverlichting
Groen + Blauw/wit +12V

Bruin + Bruin/wit

Ex
tra
	in
pu
t	2

Ex
tra
	in
pu
t	1

Relais 1

Relais 2
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Bedradings-
schema, 
SafeLine 
3000	op	een	
PSTN-lijn
(max.	9	units)

De telefoonlijn aansluiten

Telefoonlijn UIT naar 
de volgende SafeLine

Telefoonlijn IN

Telefoonlijn met RJ12

Parallelschakeling

Telefoonlijn IN

Daisy chain aansluiting (serie geschakeld)

Telefoonlijn IN
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Voordat u de nieuwe simkaart kunt gebruiken, moet deze eerst 
worden geactiveerd en het 2 G-netwerk ondersteunen. Kaarten die 
alleen 3 G ondersteunen, werken niet.

De SafeLIne 3000 kan alleen een pincode herkennen als deze 
is ingesteld op “0000”, “1234”, “1111” of is gedeactiveerd. Als 
de pincode staat ingesteld op “0000” of is gedeactiveerd, is de 
simkaart van de SafeLine 3000 bruikbaar op alle GSM-producten 
van SafeLine. Als de code staat ingesteld op “1234”, is de simkaart 
uitwisselbaar met een andere SafeLine 3000 unit, indien deze over 
een softwareversie beschikt van 2.00 of hoger. TIP: activeer de 
mailbox niet of vraag uw provider , indien mogelijk, om de mailbox 
te deactiveren.

Als de pincode op “1111” is ingesteld, zal de simkaartcode wille-
keurig worden gewijzigd door de SafeLine GSM-unit en worden 
opgeslagen. Op deze manier kan de simkaart alleen met de 
SafeLine GSM-unit werken, tenzij u de PUK-code gebruikt om een 
nieuwe pincode in te stellen.
De willekeurig gekozen pincode wordt door de unit opgeslagen. 
Als u een nieuwe simkaart met pincode “1111” wilt uploaden, 
zult u eerst een simkaart met pincode “0000” of “1234” dienen te 
uploaden om de oude code in het geheugen te wissen.

Pincode	(ingesteld	op	“0000”,	“1234”	of	gedeactiveerd).
1.	 Plaats de simkaart in een gewone mobiele telefoon. Ga naar 

het menu “Beveiligde instellingen” en verander de pincode in 
“0000”. Mocht dit niet mogelijk zijn, stel de pincode dan in op 
“1234” of zet de optie “Aanvraag pincode” op “UIT”.

2.	 Verifieer de pincode door uw telefoon uit en vervolgens weer 
aan te zetten.

3.	 Bel iemand met uw telefoon om te controleren of de simkaart is 
geactiveerd, voordat u hem in de SafeLine 3000 installeert.

4.	 Bel, nadat de simkaart is geplaatst, ook de SafeLine 3000 om te 
controleren of deze correct is aangesloten.

De simkaart
Als	u	3	keer	de	verkeerde	
pincode invoert, wordt de 
simkaart geblokkeerd
(deblokkeren vereist een 
pukcode).	De	SafeLine	3000	
kan niet worden opgestart als 
deze wordt geplaatst en de 
LED	4	rood	oplicht.

Als	de	pincode	“1234”	wordt	
gebruikt, wees er dan zeker 
van dat de in SafeLine
3000	geïnstalleerde	software	
versie	2.00	of	hoger	is.

U kunt de simkaart beveiligen tegen ongeautoriseerd 
gebruik.
1.	 Plaats de simkaart in een mobiele telefoon.

2.	 Ga naar het menu “Beveiligde instellingen” en verander de 
pincode in “1111”. Wanneer de simkaart weer is terugge-
plaatst in de SafeLine 3000, wordt de code veranderd in een 
willekeurig nummer, zodat het onmogelijk is om de kaart in 
een andere mobiele telefoon te gebruiken, tenzij deze wordt 
ontgrendeld d.m.v. de pukcode.

Configuratie
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Montage Ontkoppel de netvoeding en de accu, voordat u veranderingen 
aanbrengt. Het voorkomen van GSM-interferentie: Plaats de 
hoofdunit, de stations en de GSM-antenne verder dan 1,5 meter uit 
elkaar.

Montage PSTN-kaart/GSM-kaart

Extra	stationkaart	toevoegen.



14

ProLink SLProLink SL3000

SafeLine Pro SL3000

SL3000 CONNECTable LYNX

SafeLine SL3000 v.5.1.0 NL

Programmering 
interfaces

Programmeren	met	SafeLine	Pro.	
De unit kan, voordat deze wordt geïnstalleerd, m.b.v. onze speciale 
kabel op kantoor worden geprogrammeerd of ter plaatse na 
installatie. 

Programmeren	op	afstand	met	SafeLine	Pro.	
Sluit een SLPro Link aan op een computer met SafeLine Pro en een 
seriële kabel.

LYNX-app 
Om de unit via de SafeLine LYNX-app aan te sluiten, is de 
CONNECTable (*CONNECTABLE) vereist. Steek de CONNECTable 
in via de seriële poort van de unit en configureer de unit via de app 
net als een andere unit. 
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Programmeren	via	de	optionele	configuratie	handset.
Plug de handset in de daarvoor bestemde aansluiting van het 
hoofdstation. Toets de functiecodes in op de handset om de 
programmering te starten.

Programmeren	op	afstand.	
Voor het programmeren op afstand kunt u gebruik maken van elke 
PSTN kiestoon telefoon. Kies het telefoonnummer van de SafeLine 
3000. Toetst de functiecodes in op het toestel om de programme-
ring te starten (wachtwoord moet worden ingevoerd).
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Vergehen zwischen der 
Betätigung zweier Tasten 
über	10	Sekunden,	muss	
der Code neu eingegeben 
werden.	Vergehen	mehr	
als	30	Sekunden,	wird	der	
Anruf abgebrochen oder 
der Programmiermodus 
beendet.

Bel het (telefoon)nummer

Programmering op afstand 
met extern toestel

1 toon (Eerste SafeLine 
antwoorden)

Toets meerdere malen 
op unit nr. [1-9] totdat er 

3 tonen te horen zijn

3 tonen
(SafeLine antwoorden)

Start programmering

00

Voer het wachtwoord in

*0000#

Geldig wachtwoord

2 korte tonen (Voer de 
programmeermodus in)

Foutief wachtwoord 
(één lange pieptoon)

2 korte tonen

Wilt u doorgaan met 
programmeren?

Meerdere SafeLines 
aangesloten op de 

telefoonlijn?

2 korte tonen
(wacht op wachtwoord)

Beëindig programmering

*00*#

De oproep is beëindigd 
of het einde van het 

programmeren is bereikt 
SL3000 start opnieuw met 

de nieuwe instellingen

Voer code en 
gegevens in, bijv.:

*11*012341234#

2 korte tonen

Een lange pieptoon, 
alleen de laatste 

code moet opnieuw 
worden ingevoerd.

Start configuratie:

00

Programmering ter 
plaatse

Configuratie	
met telefoon
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Start programmering

00

Voer het wachtwoord in

*0000#

Unitnummer

*82*n#

Programmering 
beëindigen

*00*#

Het unitnummer 
programmeren

Bel het telefoonnummer.

De eerste unit antwoordt

Programmeer de 
unit als nummer 1

Hang op.

Bel het telefoonnummer 
opnieuw

Druk een paar keer 
op het volgende 

unitnummer totdat u 
3 pieptonen hoort

De volgende unit 
antwoordt

Programmeer de unit 
als nummer [2-9]

Hang op.

Programmering 
beëindigen?

De unit is 
geprogrammeerd

Om op afstand een parallel aangesloten unit te programmeren 
moet het unitnummer worden voorgeprogrammeerd.

Als er units in serie zijn aangesloten (daisy chain), kunnen de 
unitnummers op afstand geprogrammeerd worden.

Programmeer op afstand de unitnummers in SafeLines die 
in serie zijn aangesloten:

Cijfers	configu-
ratieunit
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Voorbeeld	1.	
Opslag van twee verschillende telefoonnummers: een wordt 
beantwoord via P100-code en de andere via spraak.

Configuratie-	
voorbeelden 
SafeLine 
autodialer 
stations
Als u op enig moment 
opnieuw moet beginnen, 
gebruik dan de opdracht 
voor het resetten naar 
de fabrieksinstellingen: 
*99*1#.	Raadpleeg	de	
volledige	confi	guratiein-
stellingen in de “Parameter-
lijst”,	aangezien	dit	alleen	
voorbeelden	zijn.

1.	 Start	configuratie: 

0	0
2.	 1e	telefoonnummer:	 

*	1	1	*	1	2	3	4	5	6	7	8	#
3.	 2e	telefoonnummer:	 

*	1	2	*	2	3	4	5	6	7	8	9	#
4.	 Type	melding	1e	nummer: 

*	2	1	*	1	# 

5.	 Type	melding	2e	nummer: 

*	2	2	*	1	# 

6.	 Vertraging alarmknop:  

*	8	7	*	0	3	# - Getoonde instelling is 3 sec.

7.	 Eindconfiguratie:	 

*	0	0	*#

1.	 Start	configuratie: 

0	0
2.	 Voer	de	ID-code	van	de	P100	in: 

*	0	1	*	4	5	6	4	5	6	4	5	#	 
Lift-ID-code (iedere lift moet zijn eigen unieke code hebben)

3.	 Type testalarm instellen: 

*	3	1	*	0	#
4.	 Aantal dagen instellen tussen testalarmen: 

*	2	7	*	0	3	# - Getoonde instelling is 3 dagen

5.	 Telefoonnummer LMS: 

*	1	6	*	9	8	7	6	5	4	3	2	# 
(alleen bij gebruik van SLCC)

6.	 Testalarm: 

*	1	7	*	1	2	3	1	2	3	1	2	# 
(Gebruik voor P100 het telefoonnummer van SLCC, voor 
beller-ID- instelling *31*4# en het telefoonnummer van het 
GSM-modem)

7.	 Eindconfiguratie: 

*	0	0	*	#

Voorbeeld	2. SLCC. (SLCC – SafeLine Call Centre)
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Gegevens programmeren Code Data Opmerkingen

Voer de programmeermodus in 00
Voer het wachtwoord in * - - - - # Default = 0000
Beëindig programmeermodus *00*#

Alarmcodes Code Data Opmerkingen

P100 ID-code *01* - - - - - - - - # P100 bestaat altijd uit 8 cijfers 
CPC ID-code *02* - - - - - - # CPC 6-8 cijfers
Q23 ID-code *03* - - - - - - - - - - - - # Q23 bestaat altijd uit 12 cijfers

Telefoonnummers Code Data Opmerkingen

1e telefoonnummer *11* - - - - - - - - - # Telefoonnummer van de alarmontvanger 
(0-16 cijfers).
Als de oproep via een schakelbord wordt 
doorverbonden, kan de vertraging worden 
ingesteld door extra sterretjes toe te 
voegen tussen het leidende nummer en 
het telefoonnummer, waarbij ieder sterretje 
staat voor 1 seconde vertraging.
Bijvoorbeeld: *11*(0)**1234567#

2e telefoonnummer *12* - - - - - - - - - #
3e telefoonnummer *13* - - - - - - - - - #
4e telefoonnummer *14* - - - - - - - - - #

Type melding Code Data Opmerkingen

Type melding 1e nummer *21* - # Verander type melding nummer 1-4: 
0 = P100
1 = VOICE (Default)
2 = Q23
3 = CPC
Verander deze alleen wanneer uw alarmop-
erator de genoemde protocollen hanteert. 

Type melding 2e nummer *22* - #

Type melding 3e nummer *23* - #
Type melding 4e nummer *24* - #

Type melding LMS nummer *30* - # LMS(Lift Monitoring System) melding
0 = P100 
3 = CPC (alleen accu-alarm)

Testalarm/accualarm Code Data Opmerkingen

Telefoonnummer LMS *16* - - - - - - - - - # Telefoonnummer LMS (Lift Monitoring 
System) naar alarmontvanger / SLCC

Testalarm *17* - - - - - - - - - # Telefoonnummer (test) alarmontvanger / 
SLCC

Dagen tussen de testen *27* - - # Aantal dagen tussen de diverse testa-
larmen, 00-99 dagen. Altijd 2-cijferig. Max. 
3 dagen conform EN 81-28.
0 = Uitgeschakeld

Protocol testalarm *31* - # Protocol testalarm 
0 = P100
3 = CPC
4 = Nummermelder

Parameterlijst
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Alarmsymbool Code Data Opmerkingen

Alarmsymbool 1e nummer *41* - - # Alarmsymbool, alleen bij CPS als alarmprotocol, 
normaliter 10 of 27. Neem contact op met uw 
beveiligingsbedrijf!Alarmsymbool 2e nummer *42* - - #

Alarmsymbool 3e nummer *43* - - #
Alarmsymbool 4e nummer *44* - - #
Alarmsymbool LMS *45* - - # LMS(Lift Monitoring System) (accu-alarm), norma-

liter 17
Alarmsymbool testalarm *46* - - # Normaliter 26

Noodbericht Code Data Opmerkingen

Neem het alarmbericht 
op van de liftcabine naar 
alarmcentrale.

*52* “Spraak” # Dit bericht wordt afgespeeld bij de alarmont-
vanger in de cabine wanneer de oproep wordt 
beantwoord. Voor het beluisteren van de kwaliteit 
van het bericht, toets “1”. Voor het beëindigen van 
de oproep, toets “#”. Vermijd storende achter-
grondgeluiden bij de opname van het bericht.

Voorbeeldbericht: Dit is een alarm van de lift op 
5th avenue.

Neem het alarmbericht op 
van het dak van de cabine 
naar de alarmcentrale

*53* “Spraak” #

Neem het alarmbericht op 
van de liftkoker naar de 
alarmcentrale.

*54* “Spraak” #

Neem het noodbericht op 
voor de liftcabine.

*51* “Spraak” # Dit bericht wordt afgespeeld in de liftcabine 
wanneer er via de noodtelefoon contact wordt 
gezocht met het alarmcentrum. Voor het beluis-
teren van de kwaliteit van het bericht, toets “1”. 
Voor het beëindigen van de oproep, toets “#”. 
Vermijd storende achtergrondgeluiden bij de 
opname van het bericht.

Voorbeeldbericht: Blijft u kalm, de noodtelefoon 
zoekt nu contact met het alarmcentrum. 

Opties voor het opgenomen 
noodbericht

*61*   - # 0 = Het opgenomen bericht uitschakelen. 
1 = Het opgenomen bericht inschakelen.

*61* # Het opgenomen bericht afspelen.
Opties voor het opgenomen 
bericht uit de liftcabine.

*62*   - # 0 = Het opgenomen bericht uitschakelen. 
1 = Het opgenomen bericht inschakelen.

*62* # Het opgenomen bericht afspelen.
Opties voor het opgenomen 
bericht van het dak van de 
cabine

*63*   - # 0 = Het opgenomen bericht uitschakelen. 
1 = Het opgenomen bericht inschakelen.

*63* # Het opgenomen bericht afspelen.
Opties voor het opgenomen 
bericht van de liftkoker.

*64*   - # 0 = Het opgenomen bericht uitschakelen. 
1 = Het opgenomen bericht inschakelen.

*64* # Het opgenomen bericht afspelen.
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Overige codes Code Data Opmerkingen

Buzzersignaal *71* - # Het buzzersignaal wordt geactiveerd bij een binnen-
komende oproep of bij het gebruik van de intercom. 
1 = Aan (Default) 
0 = Uit

Time-out  
nummerherhaling

*72* - - # Aantal beltonen voordat het volgende nummer wordt 
gekozen.

Hot Line *75* - # De telefoon maakt een directe verbinding met een vaste 
ontvanger zonder nummerkeuze
0 = Standaard telefoonlijn (Default)
1 = Hotline

Indicator modus  
(modus van de lampjes)

*78* - # 0 = Standaard
1 = Strictly EN81-28

Tijd spraakcommunicatie *79* - # 1 - 20 minuten. Standaard = 8 min
Reset actief alarm *80*   # 0 = UIT, 

1 = AAN (Default)
Automatisch antwoord *81* - - # Aantal signalen voordat de SafeLine de binnenkomende 

oproep beantwoordt.
Kan worden ingesteld van 00-16. 00 = geen antwoord. 
(Default = 02)

Unitnummer *82*   - # Programmeer unitnummer 0-9 
Detecteer kiestoon *83*   - # 0 = Uit 

1 = Aan (Default) 
Zet op 'Uit' als de SafeLine problemen heeft met het 
detecteren van de kiestoon.

Ontvangst op SLCC *84* - # Selecteert welk bericht bij een alarm naar de ontvanger 
verzonden moet worden.
0 = Geen (Default) 
1 = Start van het alarm
2 = Start+einde van het alarm

Local button *85* - # Schakelt bij een noodsituatie de invoerfunctie in van het 
microfoon-/speakerstation.
0 = UIT (Default) 
1 = AAN

Onderbreking bij een  
nieuw alarm

*86* - # Breekt bij het opnieuw activeren van de alarmknop 
een oproep van langer dan 60 seconden af en belt het 
volgende alarmnummer.
0 = UIT 
1 = AAN (Default) 

Vertragingstijd alarmknop *87* - - # De tijd tussen het indrukken van de alarmknop en 
de daadwerkelijke activering van het alarm. 00-25 
seconden.
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Overige codes Code Data Opmerkingen

Outputs. *88* - # 0	=	Standaard	(Default).	Relais 1 wordt geactiveerd bij het 
bereiken van de ingestelde tijd. Relais 1 wordt gedeactiveerd 
bij beëindiging van de noodoproep. Relais 2 wordt geactiveerd 
wanneer de accutest mislukt. Relais 2 wordt met een druk op de 
resetknop gedeactiveerd. 
1	=	EN81-28.	Relais 1 wordt met een druk op de alarmknop 
geactiveerd (gele pictogram). Relais 1 wordt met een druk op de 
resetknop of op DTMF “5” gedeactiveerd. Relais 2 wordt geacti-
veerd bij acceptatie van de oproep (groene pictogram). Relais 2 
wordt gedeactiveerd wanneer de oproep wordt afgebroken.
2	=	DTMF-gecontroleerd.	De verschillende relais kunnen voor 5 
seconden worden geactiveerd wanneer een oproep wordt door-
verbonden naar of vanaf de SafeLine 3000. Relais 1 wordt met een 
druk op DTMF “8” voor 5 seconden geactiveerd. Relais 2 wordt met 
een druk op DTMF “9” voor 5 seconden geactiveerd. 
3	=	Handmatig	-	ECF.	Relais 1 wordt geactiveerd bij het bereiken 
van de ingestelde vertraging. Relais 1 wordt met een druk op de 
resetknop gedeactiveerd.

Wachtwoord  
veranderen

*91* - - - - # Verander het wachtwoord (default=0000)

Simuleer een  
alarmincident

*94* - # Sluit de programmamodus en triggert een alarmmelding. Twee 
pogingen.
1 = Noodalarm
2 = Testalarm
3 = Operatie mislukt, lege accu
4 = Operatie mislukt, microfoon/luidspreker functioneert niet
5 = Ontvangst op voice call
6 = Onderhoud
7 = Operatie mislukt, stroomstoring hoofdunit

Reset to default  
instellingen

*99* - # 1 = Standaard fabriekswaarden
2 = Default P100 (De volgende codes worden ingesteld): 
*21*0#, *22*0#, * 27*03#, *80*1#, *84*1#, *88*1#
3 = Default CPC (De volgende codes worden ingesteld): 
*21*3#, *22*3#, *27*03#, *80*1#, *84*1#, *88*1#
4 = Default VOICE (De volgende codes worden ingesteld): 
*21*1#, *22*1#, * 27*03#, *80*1#, *84*1#, *88*1#

Compatiliteits-
modus

*77* - # 0	=	automatische	spraakschakeling
Bij voice response wordt de oproep automatisch gevalideerd. De 
oproep wordt beëindigd door op “#” te drukken.
1	=	Kone	ECII	(lifttelefoon)
Bij een voice response weerklinken er stijgende tonen. De oproep 
wordt gevalideerd door op “4” te drukken. De oproep wordt 
beëindigd door op “0” te drukken. De oproep wordt beëindigd 
zonder ontvangstbericht door op “2” te drukken (de unit kiest het 
volgende nummer).
2	=	handmatige	spraakschakeling
Bij een voice response weerklinken er stijgende tonen. De oproep 
wordt gevalideerd door op “4” te drukken. De unit werkt nog 
steeds in de automatische modus. Druk op “*” voor toegang tot de 
handmatige modus en spreken. Druk op “7” om te luisteren. Druk 
op “4” om terug te gaan naar de automatische modus. De oproep 
wordt beëindigd door op “#” te drukken. 
Toegang tot de handmatige spraakschakelmodus is mogelijk door 
op “*” te drukken, hoewel de unit als Automatisch is geprogram-
meerd. Er weerklinken geen stijgende tonen.
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LED1
LED2

LED3
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Operatie

LED	1	geeft	de	status	aan	van	de	stroomvoorziening:
Continu groen - Stroomvoorziening hoofdunit OK.
Knipperend	rood	- Accugevoed, met stroomvoorziening 

voor de noodverlichting.
Continu rood - Accugevoed, geen stroomvoorziening 

voor de noodverlichting.

LED	2	geeft	het	alarm	en	de	accuspanning	aan:
Licht uit - Accu OK
Continu rood - Controle accuspanning mislukt.
Knipperend	rood	-
Snel knipperendgeel -

Accucontrole wordt uitgevoerd.
Actief alarm niet opnieuw ingesteld.
Oproep om hulp in uitvoering.

LED	3	geeft	de	status	aan	van	de	actieve	lijn:
Continu rood - Geen simkaart of netwerk (bij gebruik 

van GSM).
Knipperend	rood	- Geen telefoonlijn aangesloten.

Zoekt naar GSM-netwerk. 
Zelftest audio mislukt.

Knipperend	groen	- Telefoonlijn aangesloten.
GSM-netwerk OK.

Knipperend	geel	- Binnenkomende oproep.
Knipperend	groen	- Oproep wordt doorverbonden.
Continu groen - Oproep is doorverbonden.

Resetknop
4	sec.	vasthouden	- Voor status GSM.

3x	drukken	- Start een onderhoudstest voor de accu

1x	drukken	- Stelt actief alarm opnieuw in.

Frontpaneel
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LED-indicatie in 
de cabine

Gele LED Groene LED

Oproep wordt doorverbonden
Het gele LED-pictogram licht op 
zodra de alarmknop langer wordt 
ingedrukt dan de ingestelde 
vertraging.

Oproep is doorverbonden
Het groene LED-pictogram licht op aan 
zodra de SafeLine-unit een gesproken 
antwoord detecteert. De LED gaat uit 
zodra de oproep wordt beëindigd.

Standaard	(*78*0#),	 Gele LED Groene LED

Licht uit Geen alarm geactiveerd. Telefoonlijn niet OK.

Knippert	langzaam Knippert	om	de	5	seconden
Telefoonlijn niet OK.

Knippert	om	de	5	seconden
Unit is OK. 

Snel knipperend Knippert	tweemaal	per	seconde
Knop voor alarmsignaal actief.

Knippert	tweemaal	om	de	5	seconden
Alarmfilter is geactiveerd.

Continu licht Continu geel
Alarm geactiveerd. Blijft verlicht 
totdat deze is gereset.

Continu groen
Oproep is doorverbonden.

Strikt	EN81-28	(*78*1#), Gele LED Groene LED

Knipperende Knippert tweemaal per seconde
Knop voor alarmsignaal actief. 

Oproep is doorverbonden.

Continu licht Alarm geactiveerd. Blijft verlicht 
totdat deze is gereset.
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Testen

SafeLine 3000 vil 
foreta en egentest

Testing av SafeLine 3000

Kople til 12 V batteri

LED 1 
blinker rødt

LED 3 blinker grønt 
5 ganger. Kort tone 

i høyttaleren.

Kople til 230 VAC

LED 1 skifter til grønt. LED 
3 blinker grønt hvis gyldig 

telefonlinje er tilkoplet.

Kople en telefon til 
RJ12-kontakten i fronten 

av SafeLine 3000

Løft håndterminalen

Intern summetone

Trykk 0

Fastlinje summetone

Ring ut

Alle LEDer er av

Kontroller spenningen

LED 3 blinker rødt 
5 ganger.

Lang tone i høyttaleren.

Kontroller kontaktene 
til mikrofonen og 

høyttalerne

Ingen reaksjon

Kontroller 
strømforsyningen

Ingen tone

Kontroller håndterminal

Ingen kontakt

Kontroller "Feilsøk"
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De	SafeLine	3000	is	geschikt	voor:

1.	 Communicatie via de intercom tussen machinekamer en 
cabine/koker/dak, zie beneden.

2.	 Bellen met een gewone vaste lijn (ook GSM).

3.	 Noodoproepen naar voorgeprogrammeerde nummers met een 
druk op de alarmknop.

4.	 Het ontvangen van binnenkomende oproepen.

5.	 Het uitvoeren van zelftesten op vooraf ingestelde intervallen.

6.	 Het versturen van ontvangstbewijzen naar de SLCC alarmont-
vanger bij vastgestelde situaties.

7.	 Het versturen van SMS-berichten naar één of verschillende 
mobiele telefoons bij vastgestelde situaties (alleen GSM).

8.	 Het genereren van testoproepen.

Bellen met de 
SafeLine	3000

Communicatie via de intercom tussen machinekamer en 
cabine/koker/dak:
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1 2 3
4 5 6
7 8 9

0* #

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0* #

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0* #
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Communicatie 
via de intercom 
tussen 
machinekamer 
en cabine/
koker/dak.

Toets 0 om te bellen met een 
extern telefoonnummer.

Toets 1 om te bellen met de 
liftcabine.

Toets 2 om te bellen met het 
dak van de cabine.

Toets 3 om te bellen met de 
liftkoker.

Toets 00 om de programmeermodus in te voeren.
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Noodoproep Om opnieuw met het belproceste beginnen dient de alarmknop-
nogmaals te worden ingedrukt.

Met 4 opgeslagen telefoon-
nummers in het systeem 
kan	elk	nummer	3	keer	
worden	gebeld.	Dit	leidt	tot	
de	limiet	van	12	oproepen.	

Alarmoproep- 
Noodalarm geactiveerd.

Kiestoon?

Belt het 1e
telefoonnummer

Belt het 3e
telefoonnummer.

Belt het 2e
telefoonnummer

Belt het 4e
telefoonnummer.

Alarmoproep
gereed.

De alarmoperator heeft de 
verbinding tot 

stand gebracht.

Geen verbinding of
de lijn is bezet

1 min.
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De verwachte levensduur van een loodaccu is ongeveer 3 jaar, 
maar deze is wel onderhevig aan een aantal veel factoren dat van 
invloed kan zijn.
Bijv:

• Te hoge of te lage omgevingstemperatuur.
• Hoge luchtvochtigheid.
• Lange opslag van de accu.
• Als de lege accu voor een langere periode niet wordt opge-

laden, zal hij nooit meer zijn volledige capaciteit bereiken.

Controle accustatus: 
Om de 7 dagen vindt er een automatische statuscontrole plaats 
van de accu. Als de accutest mislukt, ontvangt de alarmontvanger 
een accu-alarm. Indien geprogrammeerd, wordt bij een mislukte 
accutest relais 2 geactiveerd en moet vervolgens opnieuw worden 
ingesteld. Dit gebeurt door de resetknop in te drukken.

Accutest
Als de resetknop binnen 2 seconden 3x wordt ingedrukt, wordt 
de accu automatisch gecontroleerd. Deze test duurt ongeveer 20 
minuten. Ontkoppel alle stroomvoorzieningen om de test te annu-
leren. Bij een bijna lege accu wordt de test geannuleerd, waarna 
LED 2 en het alarmrelais van de accu worden geactiveerd. 

Lege accu:
De alarmontvanger (SLCC) wordt 15 minuten na detectie van de 
stroomstoring in de hoofdunit gealarmeerd. 

Accu-alarm testen:
Ontkoppel het contact van de accu voor de duur van de statuscon-
trole. De SafeLine 3000 zendt een accu-alarm uit, waarna de LED 2 
en het alarmrelais van de accu worden geactiveerd. 

De accutest annuleren: 
Schakel de netspanning (230 V) uit en zet deze vervolgens weer 
aan om de test te annuleren. Bij een lege accu licht de LED “Accu-
alarm” op. Het alarm kan met een druk op de resetknop of de 
alarmknop opnieuw worden ingesteld.

De accu vervangen: 
• Haal de accu van de 230V netvoeding af.
• Ontkoppel alle terminals, evenals de modulaire connector van 

de telefoonlijn op het printbord.
• Vervang de accu (artikelnummer *Batt0,8A). 

Accuduur

Bediening
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De telefoon piept om de 5 
seconden.
Dit is om de passagiers te 
informeren over de aan de 
gang zijnde oproep (tegen het 
afluisteren)

De unit geeft bij het op - 
starten	een	alarmmelding.	

• Onjuiste type alarmknop 
geselecteerd. Schakel over 
van NC op NO of van NO 
op NC. 

• Alarmknop zit vast.

Er wordt geen signaal 
doorgegeven van de liftca-
bine naar het alarmcentrum 
of	een	andere	ontvanger.
Sluit een gewone telefoon aan 
(bijv. Comphone) op de plug 
van de hoofdunit en pleeg een 
interne oproep. Neem, als de 
geluidsoverdracht in beide 
richtingen in orde is, contact op 
met het alarmcentrum dat het 
gekozen alarmtype onderst-
eunt. Als er geen protocollen 
worden gehanteerd, verander 
dan het beltype in “VOICE”. Als 
er geen geluid wordt doorge-
geven vanuit de liftcabine, 
controleer dan de polariteit van 
de microfoonbedrading.

Slechte/vervormde 
geluidskwaliteit.
Het volume staat te hoog 
ingesteld! Verlaag het volume 
en controleer opnieuw.

Storend geruis wanneer 
de oproep wordt doorver-
bonden
Als de hoofdunit op het dak van 
de cabine is geïnstalleerd, kan 
het probleem te wijten zijn aan 
inductie in de telefoonkabel. 
Volgens de voorschriften van 
telefoonbedrijven moet de 

telefoonlijn in een gescheiden 
kabel worden geïnstalleerd en 
niet in de reiskabel, waarin zich 
ook de elektrische bedrading 
bevindt.

GSM	geruis.
Verander tijdens het door-
verbinden van de oproep 
de stand van de antenne, 
totdat u de optimale positie 
heeft gevonden. Installeer de 
antenne niet in de buurt van de 
hoofdunit.

Geen verbinding bij externe 
oproepen.

• De lijnaansluiting is afge-
broken.

• Geen geld om de simkaart 
bij te vullen. Controleer de 
simkaart door deze in een 
gewone mobiele telefoon 
te plaatsen.

Geen voice switching
• Het volume is te hoog 

ingesteld.
• Als de hoofdunit op het 

dak van de cabine is geïn-
stalleerd, kan het probleem 
te wijten zijn aan inductie 
in de telefoonkabel, 
veroorzaakt door het hoge 
voltage.

De unit kan geen alarmmel-
ding	genereren.
Om vanaf de unit te kunnen 
bellen, moet er minstens één 
telefoonnummer (en één 
ID-code, als er gebruik wordt 
gemaakt van gegevensiden-
tificatie) zijn voorgeprogram-
meerd. Raadpleeg de parame-
terlijst (*11*). Alleen wanneer 
er gebruik wordt gemaakt van 
gegevensidentificatie: code 
*21*call type# en Unit’s ID code 
*01* tot *03*.

Probleemoplos-
sing

Alarmknop NO Alarmknop NC
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