
Paniek Knop (HA2000PB) 
De Vaste Paniekknop is gebruikt om het paniek of 
medisch alarm te activeren. 

PANIEK KNOP 

Door deer knop 3 
secondeer in te 
drukken zal het 
paniekalarm in 
werking stellen, 
ongeacht of het 
systeem in en of 
uitgeschakeld is.  

 Led Indicator 

Wanneer de Rode Paniek knop is ingedrukt 
zal de TX LED knipperen om aan te geven 
dat de HA2000PB succesvol een signaal 
heeft doorgegeven aan het Controlepaneel. 

��  BBaatttteerriijj  
De Vaste Paniek Knop gebruikt één 
alkalische 12V 35mAh batterij als 
krachtbron. De batterij is goed voor 
ongeveer 2.600 signaal transmissies 
voordat deze vervangen dient te worden. 

De HA2000PB kan tevens de “zwakke 
batterij” status controleren. Het “zwakke 
batterij” signaal zal samen met de 
gebruikelijke signaal transmissies naar het 
Controlepaneel worden gestuurd zodat de 
status dienovereenkomstig kan worden 
getoond.  

��  OOmm  ttee  bbeeggiinnnneenn  
� Verwijder de schroef om de top cover van 

de basis te scheiden. 

� Stop de batterij erin met de negatieve 
kant op de veerzijde. 

� Plaats de de top cover over de basis. 

� Zet het Controlepaneel op het “Apparaat 
+/-“  menu en selecteer dan het 
“Apparaat + ” menu. 

� Druk een willekeurige knop op de  
HA2000PB. 

� Druk “OK” op het controlepaneel en volg 
de standen om het Inleerproces te 
voltooien. Verwijs naar de operatie 
handleiding van Uw controlepaneel onder 
de sectie “Apparaat +/- “ om het 
Inleerproces te voltooien. 

� Het Inleerproces is nu voltooid. 

� Nadat de HA2000PB is ingeleerd, zet het 
in “Test Mode” , houdt de 
Nachtschakelaar in de gewenste locatie 
en druk de Testknop om te bevestigen dat 
de locatie binnen het bereik van het 
Controlepaneel is. 

� Wanneer U tevreden bent dat de 
HA2000PB werkt in de gekozen locatie 

kunt U verdergaan met de installatie. 

��  MMoonntteerreenn  vvaann  ddee  HHAA22000000PPBB  
Er zijn twee manieren waarop de HA2000PB 
kan worden gemonteerd: via de 
Zelf-adhesieve installatie of de 
Schroefmontage.  

� Zelf-adhesieve installatie 

1. Maak het oppervlakte met een 
geschikte ontvetter schoon. 

2. Verwijder de beschermende laag 
van één kant van de tweezijdige 
adhesieve laag en druk deze 
stevig tegen de achterkant van het 
apparaat. 

3. Verwijder vervolgens de andere 
cover en druk deze stevig op de 
gewenste locatie. 

<<  NNOOTTAA  >>  

Gebruik niet de “adhesieve laag” 

installatie methode op een ruw 

oppervlakte of een oppervlakte met 

gebarsten of beschadigt verf 

 

� Schroef montage 

De basis heeft twee knockouts waar het 
plastic dunner is voor montage doeleinden. 
Om de HA2000PB te monteren: 

1. Verwijder de schroef om de top 
cover van de basis te scheiden. 

2. Breek door de knockouts op de 
basis. 

3. De gaten gebruikend als malplaatje, 
boor twee houders en steek de 
muurplug in. 

4. Schroef de basis in de muurplug. 

5. Schroef de top cover terug op de 
basis 

��  SSppeecciiffiiccaattiieess::  

Algemene Technische Specificaties:  

� Radio frequentie: 868.6375MHz +-2.5ppm  
� Modulatie/ Demodulatie: Smalle band FM 

@ 15KHz bandbreedte met VCTCXO 
(Temperatuur- gecompenseerd Kristal)  

� Gevoeligheid: >105dbm @S/N +20db  
� Zendvermogen: E.I.R.P. -8dbm +-3db  
� Bereik: 300 meter in de open ruimte  
� Code combinaties: 16 777 216 codes  
� Temperatuurbereik:-20°C +45°C 

� Vochtigheid: tot 90% 
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HA2000PB 

� 1 programmeerbare functie : Paniek (in 
nood) of Medisch. 

� Zwakke batterij opsporing 

� Krachtbron : Alkalische 12V batterij 

� Batterij levensduur : 54 maanden met 4 
transmissies verondersteld per dag 

� Afmetingen: 72mm x 43mm x 15mm 

� Gewichtt: 40g 

 
��  GGaarraannttiiee  

Dit product wordt voor 4 jaar gegarandeerd met 
uitzondering van de batterijen. Het eerste jaar 
wordt het apparaat standaard vervangen. De 
overige 3 jaren geldt de garantie voor onderdelen 
en arbeid.  

Neem contact op met de technische serviceafdeling 
in uw land om de standaard en het garantieproces te 
bevestigen. 
Frankrijk:  

Eden : 0825 560 650    
Website: www.eden.fr  
 

Nederland:  

Elro:  0900 208 8888  
Website: www.elro-nl.com 
 

 
 
België:  

Nederlandstalig 

Elro: 070 2330031  
 
 
 
Franstalig 

Eden: 0033 825 560 650   
 

Duitsland:  

Elro: 0049 17755 24123  
 

Engeland:  

Byron: 0845 230 1231  
Website: www.chbyron.com 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


