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�� Ingaande/uitgaande telefoonlijn

�� 2 uitgangen (open collector 30 mA)

�� 12 V-uitgang met zekering

�� Afzonderlijke ingang/uitgang geschikt voor:
- Meeluisteren op audio-niveau
- 4-kanaals spraakmodule

�� Programmering puls/DTMF-kiezen:
- Aritech Fast Format protocol
- SIA protocol
- Contact-ID protocol
- Upload/download protocol
- Spraakprotocol/Semafoon

�� 4 telefoonnummers voor meldkamer

�� 2 telefoonnummers voor Up/Download

�� 16 cijfers per nummer

�� 2 cijfers per PABX (interne centrale)

�� Rap. naar één of naar alle telefoonnummers

�� Kiestoondetectie

�� 8 klantcodes per telefoonnummer (CD 95/150)

�� 2 klantcodes per telefoonnummer (CD 72)

�� 1-6 cijfers per klantcode

�� Installateursblokkering

�� Bewakingslijn

�� Alleen te gebruiken met CD-serie

�� Niet-vluchtig geheugen

Het programmeren van de kiezer kan ter plaatse

gebeuren of op afstand via het openbare tele-

foonnet.Voor deze laatste mogelijkheid wordt

gebruik gemaakt van Aritech’s Transport PC

Up/download Software Package, die loopt op

alle IBM®-compatibele PC’s. Alle informatie

wordt opgeslagen in een EEPROM die de

gegevens bewaart, ook bij totale spannings-

uitval.De toegang tot de kiezerprogrammering

is beveiligd met een code van maximaal 6 cijfers.

�� Spraakmodule

In combinatie met een CD 3401 en  de RD 6201

vormt de spraakmodule RD 5060 een interessant

alternatief voor de rapportage aan een meld-

kamer. Transmissie naar de meldkamer kan

vanzelfsprekend nog worden geprogrammeerd

als backup ingeval de spraaktransmissie niet

slaagt (“wisselend”rapporteren).

Dubbele rapportage moet geprogrammeerd

worden wanneer meerdere meldkamers om

beurten gebeld moeten worden tot alle

rapportagepogingen geslaagd zijn. Het aantal

pogingen is programmeerbaar.

Via de ingebouwde microfoon kunnen tot vier

gesproken berichten van 15 seconden elk 

worden opgenomen.

Elk bericht wordt geactiveerd door een indi-

viduele alarmgebeurtenis. De kiezer kan op

die manier verschillende gesproken berichten

naar verschillende telefoonnummers sturen.

De Aritech RD 6201 kiezer is ontworpen

voor het gebruik met de controlepanelen uit

de CD-serie.

Er kunnen tot 4 telefoonnummers gepro-

grammeerd worden, met de mogelijkheid

om aan elk nummer een verschillend pro-

tocol toe te wijzen. Wanneer het geschikte

protocol gekozen is, bijv. Contact-ID, kan de

kiezer de informatie punt voor punt door-

geven. Dit houdt in dat de meldkamer, die

de gecodeerde signalen ontvangt, precies

kan achterhalen welke detector het alarm

activeerde. Ook het openen en sluiten per

gebruiker kan bewaakt worden.

RD 6201 Kiezer
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� Technische gegevens

Goedgekeurd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat     NL 92100504  -  BE 92 RD 1010

Goedkeuring spraakmodule RD 5060 in behandeling

Voedingsspanning 13,8 V dc via platte kabel CP 4007 (gevoed vanuit controlepaneel)

Stroomverbruik

In rust 50 mA

Tijdens transmissie 120 mA

Ingangen Via platte kabel CP 4007 (aansluiting op controlepaneel)

Uitgangen 12 V/315 mA met zekering

2 open collectors - 30 mA

Bedrijfstemperatuur -10 tot +50° C

Programmeren * Via controlepaneel (remote bediendeel)

* Via Upload/download (lijn tot lijn of TPC-pakket)

� Bestelnummers
RD 6201* Kiezer (incl. CP 4007-kabel)

CP 4007 8-aderige platte kabel met connectoren

CD 3401* Controlepaneel

CD 7201* Controlepaneel

CD 9501* Controlepaneel

CD 15001* Controlepaneel

RM 6201 Nederlandse handleiding

RD 5060 Spraakmodule met CD 3401/7201

TP 5101 Upload/download-software

* Voor België, gelieve “S1”aan bestelnummer toe te voegen.

Aritech Nederland Aritech Capelle a/d IJssel Aritech Belgium Interlogix Europe & Africa
Postbus 10350 Rivium Oostlaan 43 Excelsiorlaan 45 Headquarters  
6000 GJ Weert 2909 LL Capelle a/d IJssel B-1930 Zaventem Excelsiorlaan 28
Tel. (0495) 579579 Tel. (010) 4472155 Tel. 02-715.89.30 B-1930 Zaventem
Fax (0495) 579500 Fax (010) 4472063 Fax 02-725.20.81 Tel. 02-725.11.20

Fax 02-721.40.47

Verkoopkantoren : Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slovakije, Spanje,Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFRD6201 01        Rev. 2            0501/NL

Technische wijzigingen voorbehouden.
Aritech is een merknaam van Interlogix BV.


