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Introductie 
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Inhoud van deze opleiding 

Tijdens deze opleiding zullen de volgende stappen doorlopen worden: 

Kenmerken en mogelijkheden van het LightSYS2 systeem 

Betreden van de programmatiemode via het klavier en het 
principe van programmeren via het klavier 

Programmatie via de CS software 

Mogelijkheden van de gebruiker 

Studie van de hardware en randapparatuur 

Besturing via Smartphone & Web applicatie 
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Inbraakbeveiligingsoplossing 

Detectie van ongeautoriseerde toegang tot 
gebouwen 

Toepasbaar in residentiële, commerciële, 
industriële gebouwen  

Laat integratie toe met bijkomende functie zoals 
brand, gas of overstromingsdetectie 

Inzetbaar voor stand-alone werking of 
uitbreidbaar met systeem van rapportering 
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Soort beveiligingsoplossing 

Inbraak 
Systeem 

Bekabeld 

Commercieel  Residentieel  

Draadloos 

Commercieel  Residentieel Residentieel  

Hybride 
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Kenmerken en mogelijkheden van het LightSYS 2 systeem 
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4-14 Programmeerbare 
uitgangen 

500 
Evenementen 
Logboek 

4 Partities 

16 Gebruiker 
codes 

8-32 Zones  
Bekabeld, 2-Weg Draadloos, RISCO Bus 
(of eender welke combinatie)  

Selecteerbare zone 
weerstanden 

16 “Volg-Mij” 
bestemmingen 

Bedieneenheden 
Bekabeld 4 draads of 2-Weg draadloos 

16 draadloze handzenders 

8 proximity lezers 

 

LightS

YS 

 

Specificaties 
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Principe Cloud Service  

RISCO Cloud 

LightS

YS 
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LightSYS2 Basis Concept 

RISCO Cloud 
server 

Bij inbraakdetectie 
krijgt het 

alarmsysteem een 
signaal van het 

detectieapparaat 

Het alarmsysteem 
geeft het 

inbraaksignaal door 
aan de RISCO Cloud  

Het 
alarmsysteem 
is permanent 

verbonden 
met de Cloud 

Server  

De gebruiker 
wordt 

verwittigd 
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LightSYS2 Basis Concept (snapshot verificatie) 

RISCO Cloud 
server 

Bij inbraakdetectie 
worden er snapshot 

beelden genomen en 
worden deze verzonden 
naar het alarmsysteem 

Het alarmsysteem geeft 
het inbraaksignaal en 
de snapshot beelden 

door aan de RISCO 
Cloud  

Het 
alarmsysteem 
is permanent 

verbonden 
met de Cloud 

Server  

De gebruiker 
wordt 

verwittigd en 
kan de 

snapshot 
beelden 
bekijken 
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LightSYS2 Basis Concept (camera verificatie) 

RISCO Cloud 
server 

Permanente 
verbinding 

• Het 
alarmsysteem 
en de IP 
camera(s) zijn 
permanent 
verbonden 
met de Cloud 
Server  

Inbraak  
detectie 

• Bij inbraak-
detectie 
krijgt het 
alarm-
systeem een 
signaal van 
het detectie-
apparaat 

Inbraak 
aankondiging 

• Het alarm-
systeem 
geeft het 
inbraak-
signaal door 
aan de RISCO 
Cloud  

 

IP Camera 
activatie 

• De Cloud 
Server 
activeerd de 
IP camera 
waardoor 
video stream 
verstuurd 
wordt naar 
de Cloud 
Server 

Berichtgeving 
eindgebruiker 

• De gebruiker 
wordt 
verwitigd en 
kan de video 
stream 
beelden 
bekijken 
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LightSYS2 Systeem Flexibiliteit  

Bekabelde 

verbinding 

Draadloze 

verbinding 
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LightSYS2 Communicatie methodes 

Picture caption 

PSTN 

IP 

GSM/GPRS 
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LightSYS2 Toepassingen 

Personenalamering 

Inbraakdetectie 

Veiligheid 
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Beveiliging – Bekabelde apparaten 

Detectors  
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Beveiliging – Draadloze apparaten 

Eén-weg  
Communicatie 

Twee-weg 
Communicatie 
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Beveiliging – Draadloze apparaten 
1-Weg  2-Weg 

Werkingsmode 
Apparaten zenden enkel 
Centrale ontvangt enkel 

Zowel de apparaten als de centrale 
zenden en ontvangen 

Signaal bevestiging  
De zender ontvangt geen indicatie of 
de melding is aangekomen bij de 
ontvanger 

Meldingen worden eenmaal 
verstuurd en bevestigd voor een 
hogere communicatieveiligheid 

Draadloos verkeer  
Meldingen worden meermaals 
verstuurd “just in case” met als gevolg 
RF vervuiling 

Verminderd RF verkeer 

Accessoires  
Configuratie van de Accessoires 
gebeurt op het apparaat zelf 

Accessoires kunnen systeemstatus 
ontvangen (bijv., keypad of 
afstandsbediening keyfob) 

Accessoires kunnen via klavier of CS 
software volledig ingesteld worden. 
Diagnose op afstand is mogelijk. 
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Beveiliging – RISCOBUS apparaten 

Two Way 
Communication Detectors 

Sirenes 
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Veiligheid meerwaarde 

Wateroverlast 
detectie 

Gas detectie 

Rook & hitte 
detectie 
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Personenalarmering 

Paniek / 
Assistentie 

zenders 
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Bedieneenheden 

Two Way 
Communication Klavieren 

Handzenders 
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De voornaamste componenten 
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Eyewave™ draadloze PIR Camera 

Laat visuele verificatie toe 

Neemt en verstuurd een reeks van snapshot beelden 

Batterij gevoede PIR detector 

2-weg draadloze communicatie 
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Klavieren 

Grafische LCD met blauwe achtergrond verlichting 

Dubbele sabotage beviliging 

Gebruik van codes en/of proxility badges mogelijk 

Tot vier klavieren aansluitbaar 

Drie noodtoets combinaties 

Touchscreen klavieren, zwart of wit model 
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2-Weg handzender 

8-Knops handzender 

4-Digit PIN Code and Rolling Code 

Systeemstatus aanvraag en LED feedback 

Inschakeling per partitie mogelijk 

3 instelbare knoppen voor aansturing uitgangen 

Paniek knop 
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2-Weg rookdetector 

Twee temperatuur sensoren 

Hitte detectie die temperatuurwijzigingen nagaat 

Selecteerbare werkingsmode (hitte en/of rook) 

Modern stijlvol design (compact) 
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2-Weg draadloos deur/raam contact 

Modern stijlvol design (compact) 

Deksel & achterwand sabotage detectie 

Twee kanalen – Laat detectie toe van de magneet 
alsook van de extra ingang (2 verschillende zones) 



27 

Behuizing 

Polycarbonaat behuizing 

Flexibel assemblagesysteem 

Laat behuizing toe van 3 accessoires 

Plaats voorzien voor de LIGHTSYS-POWER/1A5 voeding 
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Studie van de hardware en randapparatuur 

Overzicht van de LightSYS 
apparatuur (zie catalogus) 

Catalogue Agility FR.pptx
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LightSYS2 moederbord 
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GSM/GPRS & IP Modules  

Plug-in  

GSM/GPRS 

Module 

Plug-in 

  IP module  



31 

PSTN & BUS aansluitingen 

4-draads BUS 
aansluiting 

(maximum 300m) 

PSTN onboard 

Verbinding via 

schroef of RJ11 
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BUS aansluiting 
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BUS aansluiting 
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2-Weg draadloze ontvanger 

Laat opvolging toe van 32 draadloze zones en 16 
rolling code handzenders 

Volledige zone flexibiliteit 

(inbraak, brand, technisch, …) 

Tot 2 draadloze ontvangers aansluitbaar per 
LightSYS2 systeem 

2 aanstuurbare uitgangen beschikbaar 

(elk 1A schakelvermogen) 

Kan geplaats worden in de LightSYS2 polycarbonaat 
behuizing (opgepast met het draadloos bereik) 
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2-Weg draadloze ontvanger 
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RISCO Bus 

Nagenoeg alle soorten detectietoestellen kunnen na elkaar verbonden 
worden aan de hand van een 4-draads kabel 

Drastisch minder installatietijd en onderhoudstijd 

Lagere bekabelingskost 

BUS Test mogelijkheid 
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RISCO Bus 

0V common voor de BUS modules (COM) 

RS 485 DATA clock 

RS 485 DATA 

BUS klemmenstrook 

- Versturen van de instellingen 
- Ontvangen van statuswijziging 
- Diagnose op afstand mogelijk 

+12V DC voeding voor de BUS modules (AUX) 
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Bus Test 

Geen 

antwoord 

Het probleem zit hier 

Geen 

antwoord 

Geen 

antwoord 
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Zone aansluitingen 

Selecteerbare  

Zone  

weerstanden  

Selecteerbare EOL weerstand  
Voor retrofit: Geen nood aan vervangen van 
weerstanden in de detectieapparaten 
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Zone aansluitingen 
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Voedingsbron en binnensirene aansluiting 

13,8Vdc uitgang 

Max. 800mA 

Automatische 

zekering 

Aansluitklemmen 

voor de 

binnensirene 
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Binnensirene aansluiting 
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Beschikbare uitgangen 

4 beschikbare uitgangen: 

 UO1 =      relais (3A schakelvermogen) 

 UO2-UO4 = optische relais (elk 100mA schakelvermogen) 
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Beschikbare uitgangen 
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Aansluitpunten voor de voedingsadapter 

Aansluitpunten voor de voedingadapter 14,4V (1,5A of 3,0A model) 

Aansluiting mogelijk via plug of schroef verbinding. 

OPGELET: De +/- klemmen zijn dus GEEN voedingsUITGANG klemmen 
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Aansluitpunten voor de voedingsadapter 
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Aansluitpunten voor de voedingsadapter 

OPGELET: 

- 1A5 voedingadapter 

 Totaal stroom =  800mA 

 Maximum AUX verbruik = 500mA  

 Maximum BUS Aux verbruik = 800mA 

 Incert conform met maximum 7Ah 

 

- 3A0 voedingadapter 

 Totaal stroom =  1500mA 

 Maximum AUX verbruik = 500mA  

 Maximum BUS Aux verbruik = 1000mA 

 Incert: nog in keuringsfase (waarschijnlijk 10Ah) 
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Digitale spraakmodule 

Verbeterde spraak kwaliteit 

Full-Duplex communicatie via telefoontoestel 

Volledige gesproken menu begeleiding 

Tot 3 spreek/inluister-modules aansluitbaar 

Vooraf opgenomen vocale boodschappen 

Ondersteund meerdere talen 
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Aansluitpunten van de digitale spraakmodule 

BUS via 

schroef of snel 

verbinding 

AUDIO 

verbinding 
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Aansluitpunten van de digitale spraakmodule 
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Extra snelverbindingen en instellingen 

Snelverbinding voor de 

noodbatterij 

1,5A voedingadapter = 7Ah 

3A voedingadapter =   10Ah? 

 

Beveiliging 

tegen diepe 

ontlading van 

de noodbatterij 

Snelverbinding voor de 

locale programmatie kabel 

Snelverbinding voor de 

optionele muursabotage 

schakelaar 
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Extra instellingen 
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Uitbreidingsmodules 

Bekabelde 8 zone-uitbreiding 
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Uitbreidingsmodules 

Uitgangsmodules 

4-relais 

uitbreiding 

8-open collector 

uitbreiding 

X10 protocol 

uitbreiding 

OPGELET: De TMP ingang moet in rust verbonden zijn met de COM/BLK 
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Uitbreidingsmodules 

3A extra voedingsmodule 
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Uitbreidingsmodules 

3A extra voedingsmodule (vervolg) 
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Uitbreidingsmodules 

3A extra voedingsmodule (vervolg) 
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Uitbreidingsmodules 

3A extra voedingsmodule (vervolg) 
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Installatie Workflow 

Materialenkeuze 
volgens het 
benodigde 

veiligheidsconcept 

Moederbord 
installatie 

Installatie en 
verbinding van de 

bekabelde 
apparatuur 

Scan van de BUS 
uitvoeren 

Installatie en 
aanleren van 

draadloze 
apparatuur 

Systeem 
configuratie 

Systeem Installatie 
Test 

RISCO Cloud Mode - 
systeem registratie 
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Materialenkeuze volgens het benodigde veiligheidsconcept  

 Elektrische voorziening 

 Eventueel: 
 Internet verbinding 

 Eventueel: 
 Telefoonlijn verbinding 

 Eventueel: 
 GSM dekking nagaan en 
 correcte SIM kaart voorzien 
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Materialenkeuze volgens het benodigde veiligheidsconcept 

Welke modules dienen er 
geïnstalleerd te worden? 

Wat zijn de systeemvereisten? 

Heeft de eindgebruiker nood aan 
bijkomende apparatuur? 

Hoeveel detectieapparaten dienen 
er geplaatst te worden? 
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Wat is de meest geschikte locatie? 

Niet in de buurt van interferentie- 
bronnen voor de draadloze 
apparatuur 

Nabij een telefoon en/of netwerk 
aansluiting 

Nabij een primaire voedingsbron 

Voldoende (goede) GSM 
ontvangst  

Centrale opstelling ten opzichte 
van alle draadloze randapparatuur 

Op hoorbare afstand 
(klavierzoemer inloop/uitlooptijd) 
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Moederbord installatie 

OPGELET: 

- De 1,5A voedingsadapter kan behuisd worden in de kunststof alsook de metalen behuizing 

- De 3A voedingsadapter kan ENKEL behuisd worden in de metalen behuizing 
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Installatie en verbinding van de bekabelde apparatuur 

OPGELET: 
 

• Selecteer de aangepaste GSM/GPRS module 

indien u gebruik wenst te maken van de 

metalen kast. De staafantenne moet namelijk 

bovenaan de kast gemonteerd worden want er 

kan geen gebruik worden gemaakt van de 

printvorm antenne. 

• Controleer of u voldoende GSM bereik heeft. 
Knipperfrequentie van de groene led gedurende 30 

seconden na het op spanning brengen van het systeem. 



65 

Installatie en aanleren van draadloze apparatuur 

Voer een wandel/werkingstest uit van elk draadloos apparaat 

Bevestig elk draadloos apparaat definitief in geval van voldoende ontvangst 

Voer een communicatietest uit tussen elk apparaat en de ontvanger 

Je bekomt een 2-cijferige waarde die absoluut hoger moet liggen dan de calibratie waarde. Bij voorkeur zelfs minimum 10 eenheden hoger.  

Stel dat de calibratiewaarde 02 was, dan is een ideale signaalsterkte voor een draadloos apparaat 12 of hoger. 

Leer elk draadloos apparaat aan 

Zoek de meest geschikte locatie op voor de plaatsing van de draadloze apparatuur (zie installatie handleiding) 

Voer een calibratie uit van de draadloze ontvanger 

De 2-cijferige calibratiewaarde moet ≤ 25  
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Smartphone/Tablet PC Applicatie 

Laat de gebruiker toe zijn systeem op afstand te 
bedienen 

Eenvoudig te installeren en te bedienen op de 
Smartphone of Tablet PC 

App beschikbaar voor apparaten met het Android of iOS 
operating systeem 
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Web Applicatie (www.riscocloud.com) 
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Programmeer methodes 
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Programming via Program Transfer Module  

Kleine module waarop een configuratie kan 
worden bewaard 

Laat een duplicatie toe van een configuratie om 
dan eventueel kleine wijzigingen op toe te passen 
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Programmatie via klavier 

Via menu structuur en installateurscode 

Menustructuur intuitief verdeeld in 
categorieën (zones, tijden, uitgangen, …) 

Test & diagnose middelen 
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Programming via Configuration Software  

Eenvoudig in gebruik 

Laat programmatie en updates op afstand toe 

Overzichtelijke weergave van de instelbare parameters 

Test & diagnose middelen 
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Logische startprocedure 

Draadloos (eventueel) aanleren 

Alle gewenste parameters instellen  

Scan van de BUS uitvoeren 

Installateur programmatie mode betreden 

Opstart onder spanning 


