
De Aritech TD 8401 en TD 8801 stand-alone

kiezers zijn standaard voorzien van uit-

gebreide mogeli jkheden voor zowel

doormelding naar een PAC (particuliere

alarmcentrale) als voor doormelding 

naar één of meerdere privé-adressen of  

semadigit. 

Met deze kiezercombinatie kan zelfs een audio-

geheugen geactiveerd worden. Het geheugen

geeft audio informatie aangaande de situatie

voor, tijdens en na de alarmactivering. Na de

informatie uit het audio geheugen kan tevens

"live" ingeluisterd worden. Met deze alarm-

verificatie kunnen vele ongewenste alarmen

of foutief gebruik van het systeem geëlimi-

neerd worden.

� "Follow me"

Indien het bedienpaneel CD 3008 op de kiezer

TD 8401/8801 blijft aangesloten of indien de

kiezers worden gebruikt in combinatie met 

een CS 3501 controlepaneel, dan bestaat de

mogelijkheid voor de gebruiker om het eerste

telefoonnummer handmatig te wijzigen. De

gebruiker bepaalt steeds zelf het eerste

waarschuwingsadres. Hierdoor kan een soort

"follow me" functie gecreëerd worden.

� Remote programmering

De TD 8401 telefoonnummers zijn op afstand

opvraagbaar en eventueel te wijzigen. De 

combinatie TD 8801 met het controlepaneel

CS 3501 biedt zelfs de mogelijkheid om naast

de telefoonnummers ook de parameters van de

kiezer en het controlepaneel op te vragen en

eventueel te wijzigen. In beide gevallen moet

er aan de programmeerzijde minimaal een 

CD 3008 met TD 8801 aanwezig zijn.

De kiezers worden standaard geleverd met een

kunststof behuizing. Er kunnen 8 kanalen

doorgemeld worden naar de PAC in SIA of in 

Fast Format (1400-2300 Hz of 1600-2300 Hz). De

programmering vindt plaats met een standaard

CD 3008 bedienpaneel. Alle gegevens worden

opgeslagen in een niet-vluchtig geheugen.

Maximaal kunnen 6 telefoon- en klanten-

nummers geprogrammeerd worden. Per tele-

foonnummer kan een protocolkeuze gemaakt

worden,hierbij zijn zelfs combinaties met spraak

en semadigit mogelijk.

� Spraakmodule

Optioneel kan op de TD 8401/8801 een spraak-

module RD 5045N geplaatst worden. In deze

spraakmodule kunnen 4 alarmberichten en 1

gemeenschappelijk identiteitsbericht opge-

nomen worden. Het inspreken hiervan gebeurt

middels een telefoonhoorn die eenvoudig via

een connector op de RD 5045N wordt gestoken.

Afhankelijk van de alarmmelding wordt voor 1

alarmbericht gekozen, dit wordt dan tesamen

met het identiteitsbericht naar een voorge-

programmeerd telefoonnummer doorgegeven.

Na het afluisteren van de boodschap kan de 

TD 8401/8801 gereset worden middels het

geven van een DTMF signaal via een toets van

het ontvangende telefoontoestel. Indien er

geen reset signaal komt,zal een volgend voor-

geprogrammeerd nummer gebeld worden.

� Alarmverificatie (TD 8801)

Indien, in combinatie met de spraakmodule 

RD 5045N,een inluistermicrofoon is aangesloten,

zal de ontvanger van een spraakboodschap

aan het einde van de tekst omschakelen naar

"live" inluisteren.

� Programmeerbaar puls/DTMF-kiezen

� Multi-protocol :
- Fast Format
- SIA
- Spraakoptie middels RD 5045N
-  Semadigit

� 6 telefoonnummers
- «Follow-me» nummer
- 16 cijfers per nummer
-  6-cijferig PABX nummer 

� Klantencode van 8 cijfers

� Programmeerbaar met standaard bedienpaneel

� Inluisteroptie middels RD 5045N

� Lijnbewaking (TD 8801)

� 2 programmeerbare uitgangen (TD 8801)

TD 840 / 880

TD 8401 - TD 8801        Multi-protocol kiezer

TD 840/880

TD 840/880

RD 5045N



TD 840/880

� Technische gegevens
Officiële goedkeuring Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ref. NL 96010320

Aansluitspanning 10 - 15 V dc (spanningsfoutalarm vanaf 10,7 V)

TD 8401 TD 8801 RD 5045N

Stroomverbruik

In rust 33 mA 33 mA 14 mA

Geactiveerd 85 mA 85 mA 14 mA

Ingangen (programmeerbare polariteit) 8 8 -

Uitgangen (open collector) - 2 (50 mA) -

Bedrijfstemperatuur -10º tot +50º C -10º tot +50º C -10º tot +50º C

Afmetingen 126 x 32 x 87 mm 126 x 32 x 87 mm 50 x 36 mm

Kleur behuizing Licht grijs Licht grijs - 

TD 8401* Stand-alone kiezer met 8 kanalen

TD 8801* Stand-alone kiezer met 8 kanalen, lijnbewakingscircuit en 2 open collector uitgangen

RD 5045N "Plug-in" spraakmodule

RC 815 Relaiskaart om de open collector uitgangen op de TD 8801 om te zetten naar potentiaalvrije contacten

RD 3000 Microfoon voor de inluisterfunctie

CD 3008 Programmeerbedienpaneel

* Voor België, gelieve «S1» aan de code toe te voegen
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