Instellingen snel programmeren
LightSYS versie 1.xx
Zie voor gedetailleerde informatie a.u.b. de volledige LightSYS
installatiehandleiding op onze website: www.riscogroup.com



Nota: Om de LightSYS te monteren in een metal
kast (RP432BM, RP432BM1) zie instructies
geleverd met de kast.

B
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Nota: 1,5A Voeding kan gemonteerd worden of in de plastiek kast RP432B of in metaal kast RP432BM.
3A Voeding kan alleen in de metal kast RP432BM1 gemonteerd worden.
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Nota: Om de GMS module te montere in het metal
kast, zie verder instructie mee geleverd met de kast.
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Inleiding
Hartelijk dank voor uw aankoop van het LightSYS hybride beveiligingssysteem van de RISCO
Group. Deze eenvoudige handleiding over de instellingsprocedure beslaat alle algemene LightSYS
installatie- en programmeerstappen (op basis van standaard fabrieksinstellingen) die vereist zijn om
een functionerend systeem in te stellen. Zie voor meer uitgebreide instructies de LightSYS Installatieen programmeerhandleiding (5IN1482).

Bevestigingsplaats kiezen
Bepaal waar u uw LightSYS bedieningspaneel wilt installeren. Een centrale ligging is vaak de beste
plaats, waardoor de bedrading naar expanders en accessoires gemakkelijker wordt. Het wordt
aanbevolen om vóór de installatie een plan op te stellen voor de fysieke locaties van
expanders/accessoires, omdat dit bepaalt welk type expander op iedere locatie is vereist.
De locatie van het bedieningspaneel moet:
•
In een droge plaats vlakbij een wisselstroomvoorziening zijn
•
Toegang hebben tot de routering van kabels voor het systeem van detectieapparaten
•
Toegang hebben tot de telefoonlijnen/het IP-netwerk van de klant
•
(Als u een GSM/GPRS module hebt geïnstalleerd voordat u het systeem op de gewenste
positie plaatst). Zorg voor een goed signaal van het GSM-netwerk (aanbevolen wordt een
niveau van tenminste 4 uit 5).

Hardware installeren
Hoofdeenheid - BUS aansluiting

De set met vier klemmen aan de linkerkant van het klemmenblok staat voor de uitbreidingsbus.
Deze klemmen ondersteunen de aansluiting van afstandsbedieningen en uitbreidingsmodules. De
aansluitingen zijn van klem naar klem met kleurgecodeerde bedrading, en wel als volgt:
AUX ROOD: +12V DC stroom
BUS GEEL: Gele gegevens
BUS GROEN: Groene gegevens
COM ZWART: 0V
gelijkstroom
Sluit alle afstandsbedieningen en expanders/accessoires die nodig zijn voor de installatie aan met
behulp van de busaansluitingen.
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Opmerkingen:
1. Het parallelle bedradingsysteem ondersteunt parallelle aansluitingen vanaf ieder punt langs de
bedrading.
2. De maximaal toegestane bedradinglengte is 300 meter voor alle punten van de bus.
3. Bij communicatieproblemen met de bus, sluit u twee 2,2 KΩ weerstanden aan, een aan ieder eind
van de gegevensbus klemmen, tussen de groene en gele draden.
4. Als u stroomvoorziening op afstand aansluit, verbind dan NIET de rode draad (+12V) tussen de
stroomvoorziening eenheid en LightSYS.
5. Voor langere kabellengtes gebruikt u de juiste kabel zoals vermeld in Bijlage A van de
Installatiehandleiding.
1.

ID-nummers busaccessoire instellen

Bij de meeste apparaten moeten een DIP-switch nummer worden ingesteld om het nummer van de
ID-categorie te identificeren.
Apparaten worden opgesplitst in ‘families’. Ieder ‘familie’ van apparaten heeft opeenvolgende
identificatienummers die door de DIP-switches worden ingesteld. Voordat u de stroom inschakelt,
definieert u het ID-nummer van iedere module door de DIP-switches als volgt in te stellen:
ID
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

1
UIT
AAN
UIT
AAN
UIT
AAN
UIT
AAN
UIT
AAN
UIT
AAN
UIT
AAN
UIT
AAN

DIP-switches
2
3
4
UIT UIT UIT
UIT UIT UIT
AAN UIT UIT
AAN UIT UIT
UIT AAN UIT
UIT AAN UIT
AAN AAN UIT
AAN AAN UIT
UIT UIT AAN
UIT UIT AAN
AAN UIT AAN
AAN UIT AAN
UIT AAN AAN
UIT AAN AAN
AAN AAN AAN
AAN AAN AAN

5
UIT
UIT
UIT
UIT
UIT
UIT
UIT
UIT
UIT
UIT
UIT
UIT
UIT
UIT
UIT
UIT

ID
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1
UIT
AAN
UIT
AAN
UIT
AAN
UIT
AAN
UIT
AAN
UIT
AAN
UIT
AAN
UIT
AAN

DIP-switches
2
3
4
UIT UIT UIT
UIT UIT UIT
AAN UIT UIT
AAN UIT UIT
UIT AAN UIT
UIT AAN UIT
AAN AAN UIT
AAN AAN UIT
UIT UIT AAN
UIT UIT AAN
AAN UIT AAN
AAN UIT AAN
UIT AAN AAN
UIT AAN AAN
AAN AAN AAN
AAN AAN AAN

5
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN

Opmerkingen:
• De meeste accessoires hebben vier DIP-switches, terwijl busdetectors vijf DIP-switches hebben.
• De ID’s 9-32 zijn uitsluitend beschikbaar voor busdetectors.
• Als een DIP-switch op een apparaat wordt gewijzigd, is het noodzakelijk de stroom van het
apparaat uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen.
De eerste module in iedere categorie wordt gedefinieerd als ID = 1.
Families die opeenvolgende ID-nummers hebben, zijn:
•
Afstandsbedieningen (LCD, LCD met nabijheid, en draadloze afstandsbediening)
•
Zone expanders (8 zones expander, buszone expander)
•
Uitgangen (4 relais uitgangexpander, 8 open collector uitgangexpander, 2 relais
uitgangexpander op 3A stroomvoorziening, 2 relais uitgangexpander op draadloze zone
expander, X-10 uitgangen)
•
Stroomvoorziening (3A schakelmodus stroomvoorziening)
•
Buszones
•
Draadloze zone expanders
6
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Opmerkingen:
1. De hoofdeenheid kan een maximale belasting van 1,4 Ampère ondersteunen. Als meer spanning
vereist is, installeert u aanvullende stroomvoorziening modules (maximaal 3 Ampère).
2. Er zijn twee programmeerbare uitgangen op de 3 Ampère stroomvoorziening en op de
draadloze expander. Deze programmeerbare uitgang horen tot de ‘uitgang’ familie. Deze
uitgangen hebben speciale DIP-switches die de OUTPUT ID identificeren.
Maximaal aantal mogelijke apparaten:
Totaal
Bedrade/busexpanders
3
Buszones
32
Draadloze zone expanders
2
Buszones expanders
4
Uitgangexpanders
4
Afstandsbedieningen
4
3A stroomvoorziening
4
Bussirenes (ProSound/Lumin8)
4
2.

Aansluiting zone-ingangen

De volgende afbeeldingen tonen de verschillende mogelijke zoneaansluitingen naar de
hoofdeenheid of naar de 8-draads zone-expander.
NORMALLY CLOSED
ZONE CONFIGURATION
zone

com

NORMALLY OPEN ZONE
CONFIGURATION
zone

com

END OF LINE ZONE
(N.C CONTACT)
zone

com

END OF LINE ZONE
(N.O CONTACT)
zone

DETECTOR

DETECTOR

zone

2.2 K

2.2 K

ALARM

ALARM
DETECTOR

com

DOUBLE END OF LINE
ZONE CONFIGURATION

2.2 K 2.2 K

ALARM

ALARM
DETECTOR

com

ALARM

TAMPER

DETECTOR

Opmerkingen:
1. Voor een zone met een indringerschakelaar, kunt u een dubbele eindlijn weerstand gebruiken om
aanvullende aansluitingen met het hoofdpaneel te besparen.
2. Het wordt aanbevolen dat u een eindlijn weerstand gebruikt aan het uiterste einde van iedere
hard bedrade zone (16x 2,2K weerstanden worden meegeleverd).
3. In het LightSYS hebt u de mogelijkheid de eindlijn weerstand van de zones op de hoofdeenheid
en van de bedrade zones voor ieder expanderblok met acht eenheden apart te definiëren (sneltoets
). De keuze wordt gemaakt door de software, met de volgende beschikbare opties:
ID
EOL
DEOL
ID
EOL
DEOL
0
Persoonlijke instelling
7
4,7K
4,7K
1
2,2K
2,2K (standaard)
8
3,3K
4,7K
2
4,7K
6,8K
9
1K
1K
3
6,8K
2,2K
10
3,3K
3,3K
4
10K
10K
11
5,6K
5,6K
5
3,74K
6,98K
12
2,2K
1,1K
6
2,7K
2,7K
13
2,2K
4,7K
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3.

Aanvullende apparaten bedraden

Gebruik de Aanvullende Stroom AUX (+) COM (-) klemmen om PIR’s, detectors voor brekend glas
(4-draads type), rookdetectors, audioschakelaars, foto-elektrische systemen en/of andere apparaten
die een 12V DC stroomvoorziening nodig hebben, aan te sluiten.
De totale stroom van de AUX klemmen mag niet meer dan 800mA bedragen.
1,5A Voeding : Totaal stroom 800mA ; Max. Aux= 500mA ; Maximum Bus (Aux Rood)= 800mA.
3A Voeding : Totaal stroom 1500mA ; Max. Aux= 500m ; Max. Bus (Aux Rood) = 1000mA
Opmerking:
Als de aanvullende uitgangen overbelast zijn (meer dan 800mA bedragen) en worden afgesloten,
moet u alle stroomvoorziening naar de uitgangen uitschakelen gedurende een periode van
tenminste 10 seconden, voordat u weer een stroomvoorziening inschakelt naar de aanvullende
uitgangen.
4.

Interne bel bedraden

De Bel/LS klem geeft stroom aan de interne sirene. Let als u een intern geluidsapparaat aansluit op
de polariteit.
Het is belangrijk om de BELL/LS DIP-switch SW1 correct in te stellen. De positie verschilt
afhankelijk van het type interne sirene.
Van deze klem mag maximaal 500mA worden betrokken.
Opmerking:
Om problemen met de bellus te voorkomen, gebruikt u een 2,2KΩ weerstand als er geen
aansluitingen op een interne sirene worden gemaakt.
5.

Indringerbel bedraden

Sluit de indringerbel aan op de BELL TMP en COM klemmen op het hoofdpaneel met behulp van
BELL
2,2KΩ weerstanden in serie geschakeld.
COM
Belangrijk:
Als u de klem TMP BELL NIET gebruikt, zorg dan dat u een 2,2KΩ
weerstand aansluit (weerstandskleuren: rood, rood, rood) tussen TMP en
COM.

6.

TMP

2.2 K EOL
RESISTOR

BELL TAMPER

Voorzieningenuitgang 1 bedraden om apparaten met eigen stroomvoorziening te
activeren
Voorzieningenuitgang 1 kan worden gebruikt om een sirene of enig andere apparaat met eigen
stroomvoorziening te activeren.

8
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Instellingen DIP-switch hoofdeenheid
DIP-switch
SW1
1: Bel

Status
AAN: Bel: Voor bel of elektronische sirene met ingebouwde
sireneaansturing.
UIT (standaard): Voor luidspreker zonder ingebouwde
sireneaansturing.

2: Standaard

AAN: Zet installatie, subinstallatie en de mastercodes terug naar hun
standaard fabrieksinstellingen, en gaat voorbij aan het
indringeralarm van de voorzijde van de hoofdeenheid.
UIT (standaard): Codes behouden hun ingestelde waarden.

3 Extern
Achter Tamper
overbruggen

AAN: Achter tamper is in gebruiken. Te gebruiken tijdens de
programmering of als er geen tamper schakelaar is op plug 2
gekoppeld.
UIT: (standard): Geen tamper overbruggen

4: Vooraan
Indringer
achterzijde
negeren

AAN: Vooraan tamper is in gebruik. Te gebruiken als de LightSYS is
gemonteerd in het metal kast RP432 BM1
UIT (standaard): Negeren indringer achterzijde is niet effectief.

BUS detectors aansluiten
Er kunnen maximaal 32 adresseerbare busdetectors aan de LightSYS worden toegewezen.
Busdetectors kunnen worden bedraad naar de hoofdbus of naar een buszone expander (BZE).
Zie voor de complete installatie-instructies de instructies die bij iedere busdetector zijn meegeleverd.
BUS detectors aansluiten op de hoofdbus van LightSYS:
1.

Stel het ID-nummer van de busdetector in (1-32) met behulp van de DIP-switches van
de detector.
Opmerking:
Bij WatchOUT, LuNAR, en WatchIN stelt u de schakelaar in die de werkingsmodus van
de detector naar de busmodus definieert.

2.

Bedraad de busklemmen AUX (ROOD), COM (ZWART), BUS (GEEL) en BUS (GROEN)
naar de LightSYS bus.
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9

Opmerking:
Voor maximale stabiliteit van de werking is het het beste om een totale lengte van 300
meter bedrading vanaf de busdetector naar het LightSYS bedieningspaneel NIET te
overschrijden.
Busdetectors aansluiten met behulp van een buszone expander (BZE):
Belangrijke opmerking:
Het aansluiten van buszones naar de LightSYS met behulp van de buszone expander kan
uitsluitend worden gedaan met behulp van de buszone expander versie B of later, PN
RP128EZB000B.
1. Stel het ID-nummer van de BZE in (1-3) met behulp van de DIP-switches SW1 1-3.
2. Stel de BZE SW2-3 in op de stand AAN.
3. Bedraad de BZE klemmen gemarkeerd als NAAR PANEEL naar de LightSYS bus.
4. Stel het ID-nummer van de busdetector in (1-32) met behulp van de DIP-switches van
de detector.

5.

Opmerking:
Herhaal hetzelfde ID niet twee maal op dezelfde BZE.
Bedraad de busklemmen van iedere detector naar de desbetreffende klemmen van de
BZE, gemarkeerd als NAAR APPARAAT (zie onderstaande afbeelding).

Opmerking:
Voor maximale stabiliteit van de werking, is het het beste het volgende totaal NIET te
overschrijden:
300 meter bedrading vanaf de BZE naar het LightSYS paneel;
300 meter bedrading vanaf de BZE naar de laatste busdetector.
LightSYS
AUX

COM

RED

BLK

BUS
YEL GRN

BUS Zone Expander

RED BLK YEL GRN
TO PANEL

RED BLK YEL GRN
TO DEVICE

Max of 32 Bus detectors in LightSYS

...Up to 4 Bus Zone Expanders
BUS Zone Expander

RED BLK YEL GRN
TO PANEL

...Up to 300m
(1000 ft)

RED BLK YEL GRN
TO DEVICE

...Up to 300m
(1000 ft)

GSM communicatiemodule
De GSM module biedt geluid- en gegevenscommunicatie op de LightSYS via het mobiele netwerk.
1. Schakel de stroom naar de LightSYS uit.
10
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2. Steek de GSM module in de hoofdkaart van de LightSYS.
3. Steek de daarvoor bedoelde SIM-kaart erin en voer indien nodig de PIN-code in, of zet de
SIM PIN-code van tevoren uit door deze in een mobiele telefoon te plaatsen en de code uit
te zetten.
4. Sluit de antenneplaat aan en schuif deze in zijn behuizing aan de rechterzijde. (Zie
afbeelding , pagina 3)
5. Schakel de stroom naar de LightSYS in. Het groene LED-lampje moet nu dertig seconden
gaan knipperen, waarbij het de signaalsterkte van het netwerk aangeeft, en vervolgens
continu blijft branden.
6. Voer de handmatige instelling van de GSM module uit. Vanuit het hoofdmenu
installatieprogrammering kiest u [ ]. Kies het type GSM en druk op
bevestigen.

om te

Opmerking:
Om GPRS communicatie tot stand te brengen, stelt u de APN (Access Point Name, naam
van het toegangspunt) en de e-mail in volgens de details die uw mobiele provider heeft
verstrekt. (Toets snel programmeren
)

IP communicatiemodule
De IP module zorgt voor gegevenscommunicatie op de LightSYS via het TCP/IP netwerk.
1. Schakel de stroom naar de LightSYS uit.
2. Steek de IP module in de hoofdkaart van de LightSYS.
3. Sluit de inkomende LAN-kabel aan om IP communicatie mogelijk te maken. Zorg ervoor
dat de kabel is aangesloten op het netwerk.
4. Schakel de stroom naar de LightSYS in en kijk in het IP gedeelte Programmeren.
5. Voer de handmatige instelling van de IP module uit. Vanuit het hoofdmenu
installatieprogrammering kiest u [ ]. Kies het type IPC en druk op
bevestigen.

om te

Opmerking:
Stel voor IP communicatie in op dynamisch IP-adres (Toets snel programmeren 
)

Programmeren
Navigatie menu toetsen
Deze handleiding legt uit hoe u de LightSYS via de afstandsbediening programmeert. De volgende
tabel beschrijft het gebruik van de toetsen van de afstandsbediening tijdens het programmeren.

–

1. Om numerieke waarden in te voeren waar nodig.
2. Voor programmeren met sneltoets. Druk de nummertoetsen in
om toegang tot een programmaoptie te krijgen.
3. Om labels en namen te bewerken.
Om terug (omhoog) te gaan / verlaten / niet opslaan.
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Invoeren / opslaan (naar het getoonde menu gaan of de gegevens
die u hebt gewijzigd op te slaan).
Gebruikt om door de menulijst te bladeren.

of

Gebruikt om heen en weer te schakelen tussen menuopties, van 'N'
naar 'J' en omgekeerd.
Gebruikt om de digitale waarden van het gekozen scherm te
verhogen of te verlagen.
Als u niet weet waar u zich in de menustructuur bevindt, drukt u herhaaldelijk op
te keren naar het hoofdmenu.
Tekstomschrijvingen (labels) invoeren:
Toets 

Toets 

om terug

= 1,'?!"–()@/:_+&*#
= 2abcABC

Toets 
Toets 
Toets 
Toets
Toets

=
=
=
=
=

Toets

= beweeg cursor naar links

Toets

= beweeg cursor naar rechts

Toets

= opslaan

3defDEF
4ghiGHI
5jklJKL
6mnoMNO
7pqrsPQRS

Toets 
Toets 
Toets

= 8tuvTUV
= 9wxyzWXYZ
=0

Concept programmeermenu
Het LightSYS programmeermenu is een dynamisch menu dat zichzelf aanpast aan de hard
bedrade apparaten naar het systeem. Om bijvoorbeeld de menuoptie met betrekking tot draadloze
zones of keyfobs te zien, moet u eerst een draadloze expander aan het systeem toevoegen.

Toegang installatie programmeermenu
1.

Tijdens de eerste keer dat u de stroom inschakelt
1.

Sluit alle stroom af naar het hoofdpaneel

2.

Stel SW1-2 (standaard) in op de ON positie

3.

Plaats tamper schakelaar SW1 3,4 om te overbruggen “niet tampers gebruiken” volgens
de nodige sluitingen om tamper alarm te vermijden.

4.

Sluit stroom aan op de gehele gemonteerde eenheid

5.

Druk op de

6.

Kies taal. Blader door de opties en druk op

toets.
.

Opmerking:
Het wijzigen van de taal kunt u ook in de gewone bedieningsmodus doen door
tegelijkertijd op
12
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) en druk op

7.

Voor de installatiecode in (standaard:

.

8.

Corrigeer de tijd en datum en bevestig deze door te drukken op

9.

Het systeem voert automatisch de automatische accessoire-instellingen van de
procesoptie in.

.

10. Ga naar het gedeelte “De aangesloten apparaten identificeren” zoals hieronder beschreven.
2.

Installatie programmeermodus invoeren
1.

Druk op de hoofddisplay op

2.

Voor de installatiecode in (standaard: ) en druk op

3.

Kies [1] Programmeren en druk op

4.

U bevindt zich nu in de installatie programmeermodus. Ga naar het gedeelte “De
aangesloten apparaten identificeren” zoals hieronder beschreven.

.
.

.

De aangesloten apparaten identificeren
1.

Automatische instelling

Opmerking:
Standaard neemt het systeem onmiddellijk de automatische instellingen over als u de
installatiemodus met de standaard DIP-switch 2 in de positie AAN ingaat. Als de
afstandsbediening al BUS SCANNING aangeeft, slaat u deze stap over en gaat u verder met stap
2.
1. Voer de toetsvolgorde voor programmeren in  (Installeren, BUS apparaten,
automatisch).
2.
3.

4.
5.

Druk op
om te beginnen met het automatische BUS SCANNING (het proces voor
automatische instellingen) waarbij alle apparaten op de bus worden geïdentificeerd.
Controleer of de afstandsbediening alle apparaten toont die u hebt aangesloten. Als een
apparaat niet wordt getoond, zorg er dan voor dat u dit een uniek ID binnen zijn ‘familie'
hebt gegeven.
Druk op
om te accepteren wat wordt getoond, om verder te gaan via de
configuratieschermen en naar het volgende gevonden apparaat te gaan.
Herhaal de stappen 3 en 4 totdat de aanwezigheid van alle apparaten is bevestigd, en alle
parameters zijn geconfigureerd.

Opmerking:
1. Als u een zone-expander toevoegt, dient u de weerstandcompatibiliteit van de expander van
de zone te definiëren, afhankelijk van de detectors die u op de expander wilt aansluiten.
Standaard staat de weerstand ingesteld op 2,2K voor EOL en DEOL bepaling.
2. Bij het toevoegen van een draadloze expander, definieert u het “Vakje negeren indringer” als
JA als de draadloze expander in de LightSYS behuizing wordt gemonteerd en niet op
zichzelf staat.
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2.

Bustest

De bustest (sneltoets ) verstuurt meerdere testcommando’s naar ieder apparaat dat is
aangesloten op het systeem, om een betrouwbare verbinding te garanderen.
om te beginnen met de automatische BUSTEST waarbij ieder apparaat wordt
Druk op
getest om te melden of de verbindingen 99% of hoger zijn.
Opmerking:
Als een lage uitlezing optreedt, controleert u de verbindingen met het apparaat en herhaalt u de
bustest.

Zoneattributen
De LightSYS ondersteunt maximaal 32 zones. Iedere zone kan worden gedefinieerd als een
bedrade zone, een draadloze zone, of een buszone. De attributen voor iedere zone verschillen,
afhankelijk van het zonetype (bedraad, draadloos, of buszone type).
U kunt de basisparameters voor een zone definiëren met behulp van de “Een voor een” optie, of u
kunt alle attributen definiëren met behulp van de zonecategorie (sneltoets ).
1.

Vanuit het hoofdmenu installatieprogrammering kiest u  (zones, parameters)

2.
3.

.
Kies [een voor een] en druk op
Met behulp van de numerieke toetsen, voert u het gewenste zonenummer in en drukt u op
.

4.

Belangrijk:
De display naast het gekozen zonenummer definieert het zonetype en zijn locatie in het
systeem in het format XY:ZZ
X: Zone fysiek type (E = bedrade zone, W= draadloze zone, B = buszone, I = ingangzone)
Y: Het ID-nummer van de expander. “0” staat voor de hoofdbus, bijvoorbeeld:
E0:04 verwijst naar bedrade zone 04 op de hoofdkaart.
B0:15 verwijst naar BUS zone 15 op de hoofdbus.
ZZ
Het seriële zonenummer in het systeem (01-32)
Stel de zoneparameters als volgt in:

•

Labels: Tekst zonebeschrijving om deze een betekenis te geven. Gebruik de numerieke
toetsen zoals beschreven in de paragraaf “Navigatie toetsenmenu (zie pagina 11)

•

Partities: Met behulp van de numerieke toetsen, kiest u of verwijdert u de relevante
partities waar deze zone toe zal behoren, en met behulp van de
toetsen kiest u de partitiegroepen. Druk op

•

,

of

om te bevestigen.

Zonetype: Met behulp van de toetsen omhoog/omlaag, kiest u het gewenste zonetype
en drukt u op

•

,

.

Zonegeluid: Kiest het gewenste zonegeluid terwijl het systeem aan staat in de
Bewakingsmodus, Bewaking vast, of Bewaking uit.
Opmerking:
Dit bepaalt of de zone ‘stil’ is, ‘de bel gaat activeren’, ‘de zoemer gaat activeren’, ‘de bel
en zoemer gaat activeren’, ‘een pieptoon gaat luiden op de afstandsbediening’ enz. als
de zone wordt geopend/een alarmtoestand veroorzaakt.
‘Zoemer’ verwijst naar het geluid dat door de afstandsbediening(en) wordt gegeven.
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•

Zonebeëindiging (alleen van toepassing voor hard bedrade zones). Met behulp van de
toetsen omhoog/omlaag, kiest u het gewenste type zonebeëindiging ( NO, NC, EOL,

•

Zonerespons: Met behulp van de toetsen omhoog/omlaag, kiest u de gewenste

.

DEOL) en drukt u op
responstijd en drukt u op

•

.

Geavanceerd: Omvat geavanceerde attributen voor een zone, zoals toezicht op
draadloze zones, buszone parameters, gedwongen bewaking en meer. .

Draadloze zones
Elk van de 32 zones in de LightSYS kan worden gedefinieerd als een draadloze zone.
Stap 1: Een draadloze ontvanger toewijzen
1.

Kies in het installatiemenu 
WL Expander)

2.

Stel de ontvanger ID (1 0f 2) in, en met behulp van

3.

.
u op
Als de ontvanger binnen in de LightSYS kast is gemonteerd, kiest u Y om de kastindringer

(Installeren, Busapparaat, Handmatig,
stelt u het type in op WL en drukt

en ga verder met stap 2.

te negeren. Druk op
Stap 2: De ontvanger kalibreren

Voor succesvolle communicatie moet de sterkte van het signaal groter zijn dan het niveau van de
geluidsdrempel, gemeten tijdens een proces dat kalibratie heet.
1.

In het installatiemenu kiest u  (Installeren, WL apparaat, RX
kalibratie)

2.

Kies de draadloze ontvanger en druk op

3.

Met behulp van de

.

toets kiest u [Y] (ja) om de draadloze ontvanger opnieuw te

kalibreren, en drukt u op

om te bevestigen.

Uitleg:
De kalibratiemeting hierboven toont de hoeveelheid achtergrond ‘ruis’ die de ontvanger kan
‘horen’ op dezelfde frequentie als de RISCO draadloze apparaten. Deze ‘ruis’ kan komen van
belendende apparaten of een ander system of andere apparaten die werkzaam zijn op dezelfde
frequentie in de buurt. Dit zijn ‘ongewenste’ signalen waarvan de LightSYS draadloze ontvanger
moet worden verteld ‘er niet naar te luisteren’.
De drempelwaarde (hierboven ingesteld) is de absolute minimale signaalsterkte die nodig is om
te worden gehoord door een draadloos apparaat, zodat de ontvanger dit daadwerkelijk ‘kan
horen’.
Stap 3: Draadloze zones toewijzen
Ieder draadloos apparaat moet zichzelf identificeren bij de systeemontvanger, gedurende een proces
dat ‘deelnameaanvraag’ wordt genoemd.
Deelname kan worden uitgevoerd door een RF-signaal te versturen vanaf ieder apparaat, of door de
unieke seriële code van het apparaat in het systeem in te voeren. Deelname kan lokaal worden
uitgevoerd met behulp van de afstandsbediening, of op afstand met behulp van de
LightSYS snelle installatie Handleiding
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configuratiesoftware. De volgende stappen omschrijven de snelle deelname via het RF-signaal met
behulp van een afstandsbediening.
1
In het installatiemenu kiest u   (Zonen, Parameters, Per Soort,
Gevorderd, DL Zne Param.)
2
Met behulp van de numerieke toetsen, voert u het gewenste zonenummer in en drukt u op
.
De WL (draadloze) ontvanger staat in de leermodus. Verstuur een schrijfopdracht vanuit
uw draadloze zone zoals afgebeeld in onderstaande tabel:

3

Draadloos apparaat

Schrijfbericht versturen

Detector/contacten/wateroverlast/elektrische
schok

Druk de indringerschakelaar in en
houd deze 3 seconden ingedrukt.

Rookdetector

Plaats batterij. Schrijfopdracht wordt
automatisch binnen 10 seconden
verstuurd.

Gas, koolmonoxide detectors

Druk de testknop in en houd deze 3
seconden ingedrukt.

2 Paniekknop keyfob
4

Druk beide knoppen gedurende
tenminste 7 seconden in.
Met behulp van de pijltjestoetsen kiest u [SUPERVISED] of [NONE SUPERVISED] voor de

5
6

.
draadloze zone en drukt u op
Herhaal de stappen 3 tot en met 6 totdat alle vereiste draadloze zones zijn aangemeld.
Ga verder met het invoeren van het attributengedeelte van draadloze zones (zie pagina 14)

Busdetectors
Het volgende gedeelte beschrijft de gang van zaken voor het toevoegen van busdetectors aan de
LightSYS. Busdetectors kunnen worden geprogrammeerd naar de hoofdeenheid of naar een
buszone expander.
1.

Programmeren busdetector op de hoofdbus
Stap 1: Busdetector aan de hoofdeenheid toevoegen
Opmerking:
Als u de Automatische Instellingen al hebt uitgevoerd, slaat u deze stap over en gaat u
verder met stap 2: Wijs busdetectors toe aan een zone-ID en stel de basisparameters in.
1. In het hoofd installatiemenu drukt u op    om toegang te krijgen tot de
categorie buszone.
2.
3.

om de cursor naar het ID-veld te verplaatsen.
Druk op
Typ het ID-nummer van de busdetector in, zoals ingesteld door de DIP-switches (01-32)
van de detector.
Opmerking:
De weergave "(x:yy) Type: None (geen)" staat voor de locatie van de busdetector in het
systeem. Bij de vermelding 0:yy geeft de ‘0’ aan dat de busdetector zich op de
hoofdeenheid bevindt en niet is toegewezen aan een buszone expander. De letters 'yy’
staan voor het ID-nummer van de busdetector (tot 32) zoals ingesteld door de DIPswitches van de detector.
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4.
5.

Met behulp van de pijltjestoetsen beweegt u naar het typeveld. Gebruik de
om het detectortype te kiezen.
Herhaal stappen 2-4 voor andere busdetectors.

toets

Stap 2: Basisattributen buszone instellen
Zie de paragraaf Zoneattributen programmeren om de zoneparameters te definiëren. (zie
pagina 14)
Stap 3: Geavanceerde parameters van de busdetectors programmeren

2.

1.

In het hoofd installatiemenu kiest u [2] Zones > [1]
Parameters > [2] Per categorie > [7] Geavanceerd > [4] BZ
Parameters.

2.
3.

Kies het zonenummer waar de buszone aan is toegewezen en druk op
Configureer de parameters voor de desbetreffende busdetector.

.

Busdetectors op een busexpander programmeren
Met behulp van busexpanders kunt u een aparte buslus maken die uitsluitend gebruikt
wordt voor de busdetectors die erop zijn aangesloten. De aparte buslus vergroot de totale
systeemveiligheid als een bepaalde busdetector wordt gesaboteerd. Er kunnen maximaal
vier busexpanders aan de LightSYS worden toegevoegd.

Stap 1: De busexpander aan LightSYS toevoegen
Opmerking:
Als u de Automatische Instellingen al hebt uitgevoerd, slaat u deze stap over en gaat u
verder met stap 2: Wijs busdetectors toe aan een zone-ID en stel de basisparameters in.
1.
2.
3.

In het hoofd installatiemenu drukt u op    om toegang te krijgen tot het
menu Bus Expander.
Met behulp van de pijltjes- en numerieke toetsen kiest u een expander-ID voor de
buszone.
Met behulp van de pijltjestoetsen beweegt u naar TYPE. Gebruik de
BZE32 te kiezen en druk op

toets om een

.

Stap 2: Busdetector toevoegen
Zie gedeelte Stap 1: Busdetector aan hoofdeenheid toevoegen om een busdetector aan het
systeem toe te wijzen.
Opmerking
Als de buszone is aangesloten op een busexpander, dient u de X in de weergave (x:yy) te
definiëren als de busexpander ID (1, 2, 3, of 4). De letters yy staan voor het ID-nummer van
de busdetector (tot 32) zoals ingesteld door de DIP-switches van de detector.
Stap 3: Basisattributen buszone instellen
Zie de paragraaf Zoneattributen programmeren om de zoneparameters te definiëren.
Opmerking:
In de zonetoewijzing XY:ZZ staat de X voor de busexpander ID zoals ingesteld door de DIPswitches ervan.
LightSYS snelle installatie Handleiding
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Stap 4: Geavanceerde parameters van de busdetectors programmeren
1.

In het hoofd installatiemenu kiest u [2] Zones > [1]
Parameters > [2] Per categorie > [7] Geavanceerd > [4] BZ
Parameters.

2.
3.

Kies het zonenummer waar de buszone aan is toegewezen en druk op
Configureer de parameters voor de desbetreffende busdetector.

.

Communicatiemethode
1.
2.

In het hoofdinstallatie programmeermenu kiest u 5) Communicatie menu en vervolgens 1)
Methode.
Kies iedere methode (PSTN, IP en/of GSM) en definieer de parameters ervan.

Opmerking:
1. Menu’s van LightSYS omvatten uitsluitend de communicatiemodules die on-board zijn
geïnstalleerd.
2.

Om GPRS communicatie tot stand te brengen, stelt u de APN (Access Point Name, naam
van het toegangspunt) en de e-mail in volgens de details die uw mobiele provider heeft
verstrekt.

3.

Stel voor IP communicatie in op dynamisch IP-adres (Sneltoets 

)

Melden aan bewakingstation
U kunt maximaal drie MS (bewakingstation) accounts en meerdere daarmee geassocieerde
parameters definiëren, die het soort communicatie, rapportage van gebeurtenissen en bevestiging
tussen het systeem en het MS bepalen.
1. In het hoofdinstallatie programmeermenu kiest u 5) Communicatie menu en vervolgens 2)
MS.
2. Kies 1) Rapportagetype (geluid, SMS, IP/GPRS) voor ieder MS en definieer de parameters
ervan.
3. Kies 2) Accountnummer en definieer een accountnummer voor ieder MS.
4. Kies 3) Communicatieformat om het overdrachtsformat, SIA of contact-ID te definiëren.
5. Loop door de menu's om alle andere parameters voor de communicatie met het
bewakingstation te programmeren.

Volg Mij bestemmingen
Nadat u nu de methodes hebt ingesteld waarmee LightSYS communiceert met het MS en de
eigenaar, kunt u de bestemmingen definiëren waar gebeurtenismeldingen heen worden gestuurd.
U kunt maximaal 16 volg mij bestemmingen in het systeem definiëren.
1. In het hoofdinstallatie programmeermenu kiest u 5) Communicatie menu en vervolgens 4)
Volg mij.
2. Onder 1) FM definiëren stelt u voor iedere bestemming in:
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•
•

Rapportagetype (SMS, e-mail, geluid)

•

De gebeurtenissen die verstuurd worden, zijn gegroepeerd per categorie
(alarmmeldingen, bewaking/vrijgeven, problemen, GSM, omgeving, diversen)

•

De herstelgebeurtenissen die worden verstuurd

Partities: Specificeer de partities die het Volg Mij rapport zullen initiëren als gevolg van
een gebeurtenis die in de toegewezen partities is opgetreden.
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•

De handelingen die de gebruiker in staat is uit te voeren via een verbinding op afstand,
per telefoon of SMS

Opmerking:
De werkelijke bestemmingen (telefoonnummers, e-mailadressen) worden niet gedefinieerd in het
programmeermenu.

Algemene instellingen
Er zijn diverse systeembrede parameters die definiëren hoe de LightSYS werkt. Al deze parameters
worden ingesteld met standaardwaarden die voor de meeste installaties gelden. Als u de
standaardinstellingen wilt wijzigen, loopt u door de menu’s om een andere systeemparameter te
programmeren.
1.

Timers hoofdsysteem

1.
2.
3.
4.

In het hoofdinstallatie programmeermenu kiest u 1) Systeem 1) Timers
Kies opties 01 en 02 om de uitgang/ingang tijden te definiëren.
Kies optie 03 om de tijdsduur van de sirene te definiëren.
Blader door de andere opties van het menu.

2.

Gebruikers instellen

Als installateur moet u de systeemgebruikers instellen. De eigenaar (supergebruiker) mag
vervolgens hun code instellen.
1. In het hoofdinstallatie programmeermenu kiest u 4) Codes.
2. Onder optie 1) Gebruiker definieert u voor iedere gebruiker zijn of haar autorisatieniveau en
de partities die hij of zij met de code kan benaderen.
3. Wijzig de standaard installatiecode onder de optie 3) Installateur.

Keyfobs
Iedere keyfob kan worden ingesteld om verschillende systeemhandelingen uit te voeren. Iedere
gebruiker kan worden toegewezen met een enkele keyfob.
Stap 1: Keyfobs toewijzen
Nadat de WL (draadloze) ontvanger is toegewezen en gekalibreerd zoals beschreven in de
paragraaf Draadloze zones (pagina 15), voert u de volgende stappen uit:
1.

In het installatiemenu kiest u  (Installeren, WL apparaat,
Toewijzing)

2.
3.

Kies 1) Via RF en druk op
.
Als twee ontvangers zijn toegewezen in het systeem, kiest u de ontvanger die voor de
registratiemodus moet worden gebruikt.

4.

Kies 2) Keyfobs categorie en druk op

5.
6.

Kies de gebruiker waar de keyfob aan dient te behoren en druk op
.
Druk tenminste 2 seconden op de  knop op de keyfob, totdat u een bevestigingstoon
hoort.
Herhaal de bovenstaande stappen om aanvullende keyfobs toe te wijzen.

7.

.
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Stap 2: Keyfob parameters instellen
1.

In het installatiemenu kiest u 8) Apparaten > 2) Keyfob.

2.

Kies de gebruiker waar de keyfob aan behoort en druk op

3.

Gebruik de pijltjestoetsen om tussen menu’s te bladeren, en de
menuopties te selecteren:

•
•
•
•

.
toets om

Functionaliteit knop 1: (de Vergrendelknop), normaal ‘Bewaken’
Functionaliteit knop 2: (de Ontgrendelknop), normaal ‘Vrijgeven’
Functionaliteit knop 3: (knop Paniek of Uitgangsbeheer), normaal ‘Niet ingeschakeld’
Knop 4 (de verzonken knop), normaal ‘Blijf bewaken’.

Opmerking:
Het label en de partitie van een keyfob worden gedefinieerd voor een gebruiker.

Programmeermodus verlaten
1.
2.
3.

Stel SW1-2 (standaard) in op de OFF positie
Sluit de hoofdkast om een indringeralarm aan de voorzijde te voorkomen.
Druk meerdere keren op [*] om terug te keren naar ‘Hoofdmenu’.

4.

Druk op

>

om te verlaten en uw instellingen op te slaan.

Opmerking:
Het is niet mogelijk de installatiemodus te verlaten als de toestanden 'Indringer' of
'Systeemfout' bestaan. Corrigeer het indringen en/of de systeemfout voordat u probeert de
installatiemodus te verlaten.

Gebruikersdefinities en systeemwerking
1.

2.
3.

Instrueer de gebruiker om de huidige gebruikerscodes te definiëren. Adviseer de gebruikers
om de standaard supergebruiker code te wijzigen. Het de gebruiker om nabijheidstags aan te
melden.
Instrueer de gebruiker over het definiëren en bewerken van de Volg Mij bestemmingen.
Instrueer de gebruiker over de volgende handelingen, uitgevoerd vanaf de
afstandsbediening of keyfobs:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Weg (volledige) bewaking
Aanwezig (thuis) bewaking
Vrijgeven
Onder druk vrijgeven
Een paniekgebeurtenis versturen
Controleer de systeemstatus
Bedien een nuttige uitgang
Gebruik het spraakmenu voor bediening op afstand
Gebruik SMS voor bediening op afstand
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Het systeem testen
Voordat u de locatie verlaat, is het belangrijk dat u het systeem volledig test. LightSYS kent diverse
testmethodes die u een vertrouwd gevoel geven dat het systeem optimaal zal functioneren, inclusief
dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over de draadloze communicatie.
In het installatiemenu doorloopt u de testmethodes onder het menu 2) Testen:

•
•
•

Ruisniveau hoofdeenheid, zoemer, luidspreker en batterij

•
•

GSM signaalsterkte

U kunt ieder apparaat testen op communicatie en een batterijtest uitvoeren
Voor zones kunt u een Looptest uitvoeren - tijdens welke u een “TRIP” van iedere
detector ontvangt (Gebruikersmenu > Onderhoud > Looptest).

Een test uitvoeren om te garanderen dat Volg Mij werkt (Gebruikersmenu > Volg Mij >
Test FM (Volg Mij)).
Het systeem is nu geprogrammeerd en klaar voor gebruik.
Zie voor meer uitgebreide en gedetailleerde instructies de LightSYS Installatie- en
programmeerhandleiding (5IN1482).
Zie voor gebruikersfuncties de LightSYS gebruikershandleiding (5IN1427).

Technische specificaties
Hoofdeenheid

Technische informatie

Ingangsstroom:
Stroomverbruik:
Oplaadbare stand-by batterij:

Stroomuitgangen:

Programmeerbare uitgangen

AC/DC adapter 100-240V 50/60Hz 14,4V—1,5A
60 mA, typisch / 70 mA, maximaal
1,5AVoeding, 12 V tot max. 7 Ampère uren (Ah)
typisch
3 A Voeding, 12V tot max. 17 Ampère uren (Ah)
typisch.
Hulpstroom: 1,5A Voeding : Totaal stroom
800mA ; Max. Aux= 500mA ; Maximum Bus (Aux
Rood)= 800mA.
3A Voeding : Totaal stroom 1500mA ; Max. Aux=
500m ; Max. Bus (Aux Rood) = 1000mA
Bel/LS (extern): 12 Volts DC @ 500 mA, max.
UO1: droog contactrelais (24V, 1 Amp)
UO2-UO4: 100 mA, optisch relais
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Expanders

Technische informatie

LCD afstandsbediening
(RP432KP)
LCD afstandsbediening
nabijheid (RP432KPP)
LCD afstandsbediening
(RP128KP)
LCD afstandsbediening
nabijheid (RP128KPP)
Touch-screen afstandsbediening
(RP128KP01)
Touch-screen afstandsbediening
nabijheid (RP128KPP1)
8 zones uitbreidingsmodule
Buszone uitbreiding
Draadloze uitbreidingsmodule

13,8V +/-10%, 48 mA typisch/52 mA max

4 relais uitgang
uitbreidingsmodule
8 transistors uitgang
uitbreidingsmodule
3A stroomvoorziening module
Oplaadbare stand-by batterij:
Stroomuitgangen
On-board
voorzieningenuitgangen
Lezer nabijheidtoets
Geavanceerde digitale
spraakmodule
GSM/GPRS module om in te
pluggen:
IP-module om in te pluggen
PSTN modem om snel in te
pluggen

13,8V +/-10%, 62 mA typisch/75 mA max
13,8VDC +/-10%; 100 mA maximaal
13,8VDC +/-10%; 280 mA maximaal
13,8VDC +/-10%, 30 mA typisch/180 mA max
13,8VDC +/-10%, 30 mA typisch/280 mA max
13,8VDC +/-10%, 25 mA typisch/ 30 mA maximaal
13,8VDC +/-10%; 20 mA typisch
13,8VDC +/-10%; 65 mA maximaal
868.6-868.7 MHz (smalband in EU) of 433.92 MHz
13,8VDC +/-10%, 25 mA typisch/160 mA maximaal
4-vormige C (SPDT) relais; 5 A / 24 V DC
13,8VDC +/-10%, 25 mA typisch/40 mA maximaal
Open collector, actief omlaag brengen, 70 mA
maximaal
16,5VAC @ 50VA (via 230VAC / 16,5VAC/50Hz
transformator)
12V tot maximaal 21 Ampère uren (AH)
Hulpstroom: 3A @13VDC
Bel/LS (extern) geluidsuitgang: 1,7A @13VDC
2 relais, 12 VDC @ 3A maximaal, droog contactrelais
13,8VDC +/-10%, 70 mA typisch/180 mA max
13,8VDC +/-10%, 30 mA typisch/70 mA maximaal
Tijdens communicatie - 300mA
Tijdens stand-by - 30mA
90mA maximaal
13,8VDC ±10%; 10 mA maximaal

CE Verklaring van overeenstemming
Hierbij verklaart de RISCO Group dat dit LightSYS besturingspaneel met de bedrade accessoires (inclusief
kabels) en draadloze accessoires voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van
Richtlijn 1999/5/EG.
Zie voor de CE Verklaring van overeenstemming onze website: www.riscogroup.com.
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Beperkte garantie van RISCO Group
RISCO Group en haar dochtermaatschappijen en filialen ("Verkoper") garanderen dat haar producten
bij normaal gebruik, gedurende 24 maanden vanaf de fabricatiedatum, vrij zijn van defecten in
materialen en uitvoering. Omdat de Verkoper het product niet installeert of aansluit, en omdat het
product samen met producten kan worden gebruikt die niet door de Verkoper worden gefabriceerd,
kan de Verkoper niet garant staan voor de prestatie van het beveiligingssysteem dat dit product
gebruikt. De Verkoper zijn verplichting en aansprakelijkheid is onder deze garantie nadrukkelijk
beperkt tot de,reparatie en vervanging, volgens de keuze van de Verkoper, binnen een redelijke
tijdsperiode na de leveringsdatum, voor elk product dat niet aan de specificaties voldoet. De
Verkoper maakt geen andere garanties, nadrukkelijk of geïmpliceerd, en garandeert de
verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doeleinde niet.
De Verkoper is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor consequente of per ongeluk
veroorzaakte schaden die, nadrukkelijk of geïmpliceerd, of op enige andere basis van
aansprakelijkheid tot breuk van deze of elke andere garantie leidt.
Onder deze garantie is de Verkoper niet verplicht voor transportkosten of installatiekosten of enige
andere aansprakelijkheid voor directe, indirecte of consequente schaden of vertragingen.
De Verkoper stelt zich niet verantwoordelijk dat zijn product kan worden geblameerd of misleid; dat
het product enige personen beschermt tegen letsel of eigendomsverlies door inbraak, overval, brand
of anders, of dat het product in alle gevallen voldoende waarschuwingen en bescherming zal
leveren .
Seller, in no event shall be liable for any direct or indirect damages or any other losses occurred due
to any type of tampering, whether intentional or unintentional such as masking, painting or spraying
on the lenses, mirrors or any other part of the detector.
De koper begrijpt dat een juist geïnstalleerd en onderhouden alarm enkel het risico op inbraak,
overval of brand zonder waarschuwing kan verminderen. Het is echter geen verzekering of garantie
dat het zich niet zal voordoen of dat er als resultaat daarvan geen persoonlijk letsel of schade aan
eigendom zal ontstaan.
Derhalve zal de Verkoper niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig persoonlijk letsel,
eigendomsverlies of schade op basis van een claim waarvan het product geen waarschuwing geeft.
Echter, indien de Verkoper aansprakelijk wordt gesteld, direct of indirect, voor enig verlies of schade
die zich onder deze beperkte garantie of anders voordoet, ongeacht de oorzaak of oorsprong, zal de
maximum aansprakelijkheid van de Verkoper de verkoopprijs van het product niet overschrijden,
dat als enige en exclusieve verantwoordelijkheid verhaald kan worden op de Verkoper.
Geen werknemer of vertegenwoordiger van de Verkoper heeft de bevoegdheid om deze garantie op
welke manier dan ook te wijzigen of om een andere garantie toe te kennen.
WAARSCHUWING: Dit product moet minstens één keer per week worden getest.
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Contact opnemen met de RISCO Group
RISCO Group is gericht op klantenservice en productondersteuning. U kunt contact met ons opnemen via
onze website www.riscogroup.com of op de volgende manieren:

Verenigd Koninkrijk
Tel: +44-(0)-161-655-5500
support-uk@riscogroup.com

VS
Tel: +1-631-719-4400
support-usa@riscogroup.com

China (Sjanghai)
Tel: +86-21-52-39-0066
support-cn@riscogroup.com

Italië
Tel: +39-02-66590054
support-it@riscogroup.com

Brazilië
Tel: +55-11-3661-8767
support-br@riscogroup.com

China (Shenzhen)
Tel: +86-755-82789285
support-cn@riscogroup.com

Spanje
Tel: +34-91-490-2133
support-es@riscogroup.com

Frankrijk
Tel: +33-164-73-28-50
support-fr@riscogroup.com

Israël
Tel: +972-3-963-7777
support@riscogroup.com

Polen
Tel: +48-22-500-28-40
support-pl@riscogroup.com

België
Tel: +32-2522-7622
support-be@riscogroup.com

RISCO product is gekocht bij

Alle rechten voorbehouden.
RISCO Group behoudt zich het recht voor de software en functionaliteiten zonder voorafgaande
mededeling te wijzigen.
Niets van dit document mag worden vermenigvuldigd in enige vorm zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
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