ALARM OVER IP
GRIJP NU UW KANS
De praktijkgerichte instructie
voor de beveiligingsinstallateur

AOIP STAPPENPLAN
Analoog wordt IP. Stap nu samen met de leveranciers van hardware, verbindingen (providers) en particuliere alarmcentrales in de toekomst. “Alarm
over IP”, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen en uitdagingen.
Door de keten, voor de installateur
De brancheorganisaties UNETO-VNI (Vakgroep Beveiliging), VEB en VEBON hebben in samenwerking met de providers en de PAC’s hard
gewerkt aan dit AOIP stappenplan. Deze praktijkgerichte instructie is speciaal ontwikkeld voor de beveiligingsinstallateur.
Deze waaier combineert de huidige richtlijnen van de in Nederland gebruikte normen AL-1 en AL-2 met de VRKI.

DE VRKI EN DE EISEN AAN DE ALARMTRANSMISSIEPADEN
Risicoklasse 1

2

3

3*

4

4*

Woningen

-

AL1

AL1

n.v.t.

AL2

n.v.t.

Bedrijven

AL1

AL1

AL1

AL2

AL2

AL3

Woningen

-

Internet + 2e transmissiepad of AOIP
geschikte verbinding
met aanvullende maatregelen

Internet + 2e transniet van toepassing
missiepad of AOIP
geschikte verbinding
met aanvullende maatregelen

AOIP geschikte
verbinding met 2e
transmissiepad

niet van toepassing

Bedrijven

Internet + 2e transmissiepad of AOIP
geschikte verbinding
met aanvullende maatregelen

Internet + 2e transmissiepad of AOIP
geschikte verbinding
met aanvullende maatregelen

Internet + 2e transmissiepad of AOIP
geschikte verbinding
met aanvullende maatregelen

AOIP geschikte
verbinding met
aanvullende
maatregelen en 2e
transmissiepad

AOIP geschikte
verbinding met
aanvullende
maatregelen en 2e
transmissiepad

AOIP geschikte
verbinding met
aanvullende
maatregelen en 2e
transmissiepad

Verschil met VRKI
Niet opgenomen: AL-1 enkelvoudig
transmissiepad op basis van internet
verbinding. Deze oplossing wordt
afgeraden aangezien geen ondersteuning van de provider en PAC mogelijk is
(voorgesteld wordt dit in de volgende
VRKI versie aan te passen).

BESLISBOOM INSTALLATEUR
Uitvoerbaar met aanvullende maatregelen?
QRRGVWURRPRSDODUPRYHUGUDJHUHQURXWHU
GLUHFWHDDQVOXLWLQJDODUPRYHUGUDJHURSURXWHU
URXWHULQEHYHLOLJGHUXLPWH

Ja

Bestaande verbinding geschikt te maken voor AOIP
bij bestaande provider?

Nee
Oplossing met twee transmissiepaden

Ja

Maak de verbinding AOIP geschikt en
voer aanvullende maatregelen uit

Nee
Migratie naar verbinding die geschikt is voor AOIP
of aanvragen nieuwe verbinding op een netwerk
geschikt voor AOIP en voer aanvullende maatregelen uit

TYPE VERBINDINGEN
Internet verbinding
KHHIWJHHQJHJDUDQGHHUGHEHVFKLNEDDUKHLG
KHHIWJHHQRQGHUVWHXQLQJHQRSYROJLQJGRRUSURYLGHUHQ3$&
KHHIWQRRGVWURRPHQHHQGLUHFWHDDQVOXLWLQJDODUPRYHUGUDJHURSGHURXWHULV
noodzakelijk
AOIP geschikte verbinding
LVHHQYHUELQGLQJGLHYROGRHWDDQGHQRUPWHFKQLVFKHSUHVWDWLHHLVHQYDQEHVFKLNEDDUheid en transmissietijden
KHHIWLQJHYDOYDQHHQJHPHOGHVWRULQJHHQRSYROJLQJGRRUGHSURYLGHU
KHHIWHHQYHUNODULQJYDQGHSURYLGHUGDWGH]HYHUELQGLQJJHVFKLNWLVYRRU$2,3

KHHIWDOWLMGHHQKHOSGHVNIXQFWLHELMYUDJHQHQSUREOHPHQ
Een voor AOIP geschikte verbinding kan (onder meer) op basis van een voor IP-PIN
gecertifceerd netwerk worden geleverd.
Aanvullende maatregelen bij AOIP geschikte verbindingen
QRRGVWURRPRSURXWHUELMHHQHQNHOYRXGLJWUDQVPLVVLHSDG
EHKHHUGHURXWHUDIVFKHUPLQJ$2,3FRPPXQLFDWLH
YROGRHQDDQLQVWDOODWLHYRRUVFKULIWHQYRRUDODUPDSSDUDWXXU
WHVWHQELMLQJHEUXLNVWHOOLQJ
EHYHLOLJHQYDQGHLQVWHOOLQJYDQGHURXWHU

AL-0

NIVEAU E DOMESTIC (ED) VOOR WONINGEN IN RISICOKLASSE 1
vast internet of
internet via GPRS

1%1HWZHUN DIKSURYLGHU LQWHUQHWYDVWPRELHO«

AL-1

RSEDVLVYDQYHUVFKLOOHQGHQHWZHUNHQ
afhankelijk van de provider:
- b.v. vaste internetverbinding
- GPRS verbinding

ENKELVOUDIG TRANSMISSIEPAD - INTERNET
Internet

Deze oplossing wordt afgeraden aangezien er op internet
geen ondersteuning van de provider en PAC mogelijk is.

NIET
AL-1

!
N
E
DO

QRRGVWURRP
DODUPRYHUGUDJHUGLUHFWRSURXWHUDDQVOXLWHQ
ppQWHVWPHOGLQJ SROOLQJ SHUXXUYROJGHLQVWUXFWLHV
van uw PAC
LQVWDOODWLHYRRUVFKULIWHQYRRUDODUPDSSDUDWXXU
VWRULQJHQ]HOIYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWXLW]RHNHQ
geen ondersteuning van provider en PAC

ENKELVOUDIG - AOIP GESCHIKT TRANSMISSIEPAD
AOIP geschikte
verbinding”

NB: AOIP geschikte verbinding = afhankelijk van provider =
vast of mobiel

AL-1

JHDGYLVHHUGZRUGWRPWHXSJUDGHQQDDU
AL-1 als u wilt doormelden naar een PAC
JHHQHLVHQDDQEHVFKLNEDDUKHLGHWF

$2,3JHVFKLNWHYHUELQGLQJHQNDQ RQGHUPHHU RS
basis van een voor IP-PIN gecertifceerd netwerk worden
geleverd
QRRGVWURRPRSURXWHU
DODUPRYHUGUDJHUGLUHFWRSURXWHUDDQVOXLWHQ
H[WUDVHFXULW\PDDWUHJHOHQRSURXWHUQRRG]DNHOLMN
ppQWHVWPHOGLQJ SROOLQJ SHUXXUYROJGHLQVWUXFWLHV
van uw PAC

LQVWDOODWLHYRRUVFKULIWHQYRRUDODUPDSSDUDWXXU
SURYLGHUHQ3$&YHUOHQHQRQGHUVWHXQLQJ
VWRULQJVGLDJQRVHELMXLWEOLMYHQWHVWPHOGLQJ
$OVGHNODQWHHQOLMQKHHIWZDDURSRRNLQWHUQHW]LWGDQ
kan gecontroleerd worden of
internet werkt:
  DOVGLWZHUNWGDQLVKHWSUREOHHPGHDODUPRYHUdrager
  ZHUNWGLWQLHWGDQLVKHWHHQSUREOHHP
van de provider

TWEE TRANSMISSIEPADEN
Internet

GPRS

ISDN

ppQWHVWPHOGLQJ SROOLQJ SHUXXUYRRUKHWHHQ
HWUDQVPLVVLHSDGYROJGHLQVWUXFWLHVYDQXZ3$&
LQVWDOODWLHYRRUVFKULIWHQYRRUDODUPDSSDUDWXXU
QRRGVWURRPRSppQYDQGHWUDQVPLVVLHSDGHQQRRG]DNHOLMN
RSORVVHQVWRULQJHQ
- 1e transmissiepad is niet meer beschikbaar
(2e transmissiepad ingeschakeld)

GSM

FRQWUROHHUELMHHQVWRULQJPEYHHQSFRIGH LQWHUQHW YHUELQGLQJ
functioneert
- werkt: probleem in paneel/overdrager
- werkt niet: provider probleem
HWUDQVPLVVLHSDGQLHWPHHUEHVFKLNEDDU
- controleer op het alarmpaneel het 2e transmissiepad
 HHQHWUDQVPLVVLHSDGQLHWPHHUEHVFKLNEDDU
- probleem in paneel/overdrager
- sabotage

1%%LMppQSUREOHHPYDQppQRIPHHUGHUHWUDQVPLVVLHSDGHQGLHQWPHWWHKDQGHOHQYROJHQVGHYRRUVFKULIWHQEHKHHUHQRQGHUKRXG
alarmapparatuur.

AL-2

TWEE TRANSMISSIEPADEN - AOIP GESCHIKT 1E EN 2E PAD

ISDN

$2,3JHVFKLNWHYHUELQGLQJHQNDQ RQGHUPHHU RSEDVLVYDQHHQ
voor IP-PIN gecertifceerd netwerk worden geleverd
ppQWHVWPHOGLQJ SROOLQJ SHUVHFRQGHQYRRUKHW
HWUDQVPLVVLHSDGHQppQWHVWPHOGLQJ SROOLQJ SHU
XXUYRRUKHWHWUDQVPLVVLHSDGYROJGHLQVWUXFWLHVYDQXZ
PAC

GSM

NB: Bij probleem met 1e of 2e transmissiepad moet het probleem worden opgelost conform de geldende eisen voor

AOIP geschikte
verbinding
GPRS

enkelvoudige verbindingen.

Legenda

GSM-overdrager

Ontvanger

GPRS-overdrager

Beveiligingscentrale

Router/Modem

IP-overdrager/convertor

Noodstroom

QRRGVWURRPRSppQYDQGHWUDQVPLVVLHSDGHQQRRG]DNHOLMN
LQVWDOODWLHYRRUVFKULIWHQYRRUDODUPDSSDUDWXXU
SURYLGHUHQ3$&YHUOHQHQRQGHUVWHXQLQJ

ALGEMENE TRANSMISSIE EISEN
Alarmtransmissieklasse

ATS3 / AL1

ATS 5 / AL2

ATS 6 / AL3

Gemiddelde beschikbaarheid/jaar

99.3%





Gemiddelde beschikbaarheid/maand

91%





Modem/router in beveiligd gebied

Ja

Ja

Ja

ENKEL TRANSMISSIEPAD
Aanvullende maatregelen bij een enkelvoudige AOIP geschikte verbinding
Alarmtransmissiepad

ATS3 / AL1

ATS 5 / AL2

Congestiebeperkende maatregelen in het netwerk

Ja

Ja

Noodstroom van het modem en/of router

Ja

Ja

Eisen aansluiting van alarmoverdrager op de router/modem

direct op de router/modem

direct op de router/modem

Aansluitinstructie van de IP alarmoverdrager op de lokale IP router
%LQQHQHHQJHERXZGLHQWGH,3DODUPRYHUGUDJHUPHW873EHNDEHOLQJGLUHFWDDQJHVORWHQWHZRUGHQRSHHQ/$1LQWHUIDFHYDQGH:$1,3URXWHU]RQGHUWXVVHQNRPVWYDQ
lokale LAN switches.
Noodstroom
'HURXWHUGLHQWFRQIRUPEHVWDDQGHLQVWDOODWLHYRRUVFKULIWHQYRRUDODUPDSSDUDWXXUWHZRUGHQDDQJHVORWHQRSGH]HOIGHJURHSDOVKHWDODUPV\VWHHPHQWHYROGRHQDDQGHHLVHQ
voor noodstroom.
Installatie
'HLQVWDOODWLHWHVWZHUN]DDPKHGHQHQSURFHGXUHVGLHQHQXLWJHYRHUGWHZRUGHQFRQIRUPGHLQVWDOODWLHYRRUVFKULIWHQYRRUGHDODUPDSSDUDWXXU%LMGHWRHSDVVLQJYDQ$ODUPRYHU
,3YHUGLHQHQHHQDDQWDOSXQWHQH[WUDDDQGDFKW
'H]H]LMQKLHUDDQJHJHYHQ
'HURXWHUHQHYHQWXHOHQRRGVWURRPGLHQWJHSODDWVWWHZRUGHQLQEHYHLOLJGJHELHG



'HDODUPRYHUGUDJHUFRQYHUWHUGLHQWWHYHQVLQEHYHLOLJGJHELHGJHSODDWVWWHZRUGHQ

Tests bij ingebruikstelling en onderhoud
9RRUGHLQJHEUXLNVWHOOLQJYDQKHWDODUPSDQHHOGLHQHQQDDVWGHVWDQGDDUGZHUN]DDPKHGHQWHYHQVGHYROJHQGHWHVWZHUN]DDPKHGHQXLWJHYRHUGWHZRUGHQ
Voor controle van de noodstroom op de router dienen de volgende testen uitgevoerd te worden.
Actie
Waarneming
]LH7(676%,-,1*(%58,.67(//,1*(121'(5+28'122'6752207(676
1 Testmelding versturen
Testmelding ontvangen
9RRUDOOHPHOGLQJHQJHOGWGDWGH]HJHPHOGPRHWHQZRUGHQELQQHQGHPD[LPDOHWUDQVPLVVLHWLMG  $/VHFRQGHQ








$/VHFRQGHQ

TWEE TRANSMISSIEPADEN
Aanvullende maatregelen bij een AOIP geschikte verbinding met 2e transmissiepad
Alarmtransmissieklasse

ATS 3 / AL1

ATS 5 / AL2

ATS 6 / AL3

Oplossing op basis van 2 transmissiepaden

internet + 2e transmissiepad

AOIP geschikte
verbinding +
2e transmissiepad

AOIP geschikte
verbinding +
2e transmissiepad

Congestiebeperkende maatregelen in het 1e transmissiepad

Nee

Ja

Ja

Congestiebeperkende maatregelen in het 2e transmissiepad

Ja*

Ja*

Ja*

Noodstroom van de apparatuur voor de 1e transmissiepad

Nee

Nee

Ja

Noodstroom van de apparatuur voor het tweede transmissiepad

Ja

Ja

Ja

Eisen aansluiting van alarmoverdrager op router/modem

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

* Alleen als 2e transmissiepad gedeeld
wordt met andere toepassingen dan
alarm.

Verbinding, plaatsing van de router en installatie
LGHQWLHNDDQHQNHOYRXGLJHDDQVOXLWLQJPXYQRRGVWURRP
Noodstroom

QRRGVWURRPRSppQYDQGHSDGHQ

Draadloos 2e transmissiepad GSM/GPRS e.d.
GHGUDDGOR]HDODUPRYHUGUDJHUGLHQWHHQYHOGVWHUNWHFRQIRUPYRRUVFKULIWHQOHYHUDQFLHUWHKHEEHQRPLQVWRULQJVYULMHFRPPXQLFDWLHWHNXQQHQYRRU]LHQ
LQGLHQQRRG]DNHOLMNGLHQWHHQH[WHUQHDQWHQQHDDQJHEUDFKWWHZRUGHQRSGHDODUPRYHUGUDJHURPWHYRRU]LHQLQHHQJRHGHRQWYDQJVW
GHEHNDEHOLQJWXVVHQGHH[WHUQHDQWHQQHHQGHDODUPRYHUGUDJHURUGHOLMNDDQJHEUDFKWWHZRUGHQ
ELMLQJHEUXLNVWHOOLQJGLHQWJHWHVWWHZRUGHQRIGHFRPPXQLFDWLHVWRULQJVYULMZHUNW
GHH[WHUQHDQWHQQHGLHQWYRRU]RYHUPRJHOLMNLQEHYHLOLJGJHELHGJHwQVWDOOHHUGWHZRUGHQ
LQGLHQGH]HEXLWHQEHYHLOLJGJHELHGJHSODDWVWZRUGWGLHQWGH]HELMYRRUNHXUEXLWHQKHWGLUHFWH]LFKWJHSODDWVWWHZRUGHQ

Tests bij ingebruikstelling en onderhoud
Twee transmissiepaden
FRQWUROHHUGHYHOGVWHUNWHYDQHHQHYHQWXHHOGUDDGORRVWUDQVPLVVLHSDG
YRRUGHLQJHEUXLNVWHOOLQJYDQKHWDODUPSDQHHOGLHQHQQDDVWGHVWDQGDDUGZHUN]DDPKHGHQ
tevens de volgende testwerkzaamheden uitgevoerd te worden
YRRUFRQWUROHYDQGHQRRGVWURRPRSGHURXWHUGLHQHQGHYROJHQGHWHVWHQXLWJHYRHUGWHZRUGHQ
]LH7(676%,-,1*(%58,.67(//,1*(121'(5+28'122'6752207(676
9RRUDOOHPHOGLQJHQJHOGWGDWGH]HJHPHOGPRHWHQZRUGHQELQQHQGHPD[LPDOH
WUDQVPLVVLHWLMG 
$/VHFRQGHQ

$/VHFRQGHQ

Actie

Waarneming

1

Testmelding versturen

Testmelding ontvangen

2

Verbreken van de 1e transmissiepad

Ontvangen melding dat het 1e transmissiepad
verstoord is

3

Testmelding versturen

Testmelding ontvangen via 2e transmissiepad

4

+HUVWHOOHQYDQKHWHWUDQVPLV- +HUVWHOPHOGLQJRQWYDQJHQYLDHWUDQVPLVVLHSDG
siepad
ELQQHQPD[LPDOHWUDQVPLVVLHWLMG 
$/VHFRQGHQ
$/VHFRQGHQ

5

Testmelding versturen

Testmelding ontvangen via 1e transmissiepad

NOODSTROOM - TESTS
Tests bij ingebruikstelling en onderhoud
Voor controle van de noodstroom op de router dienen de
volgende testen uitgevoerd te worden:

Actie

Waarneming

1

8LWVFKDNHOLQJYDQGH9JURHSZDDURSKHWDODUPSDQHHO
noodstroom aangesloten is

Melding van stroomonderbreking ontvangen

2

+HUVWHOOHQYDQGHVWURRPYRRU]LHQLQJ

Melding van stroomherstel ontvangen

VRAAG & ANTWOORD
Kan ik gebruik maken van een bestaande internetverbinding van de klant?
Dit is afhankelijk van
GHULVLFRNODVVHYDQKHWREMHFW
DDQYXOOHQGHPDDWUHJHOHQGLHXNXQWWUHIIHQRSGH
risicolocatie
GHPDWHYDQRQGHUVWHXQLQJHQJDUDQWLHGLHXZHQVWRS
AOIP

Bij AL-1 internet: als enkelvoudige aansluiting
NIET GEADVISEERD
JHHQJHJDUDQGHHUGHEHVFKLNEDDUKHLG
JHHQRQGHUVWHXQLQJHQRSYROJLQJGRRUSURYLGHUHQ3$&
QRRGVWURRPHQHHQGLUHFWHDDQVOXLWLQJDODUPRYHUGUDJHU
op de router is noodzakelijk

Bij AL-1 internet: toepasbaar met 2 transmissiepaden:
bijvoorbeeld GPRS. DIT KAN
XNULMJWJHHQRQGHUVWHXQLQJRSGHEHVWDDQGHLQWHUQHWverbinding van provider en PAC
ppQYDQGHWZHHWUDQVPLVVLHSDGHQPRHWYRRU]LHQ]LMQ
van noodstroom

Bij AL-2: een bestaande internetverbinding is geen AOIP geschikte verbinding. Aanbeveling: NIET DOEN!

Wat is een voor AOIP geschikte verbinding?
HHQYHUELQGLQJGLHYROGRHWDDQGHQRUPWHFKQLVFKHSUHVWDWLHHLVHQYRRUEHVFKLNEDDUKHLGHQWUDQVPLVVLHWLMGHQ
HHQYHUELQGLQJZDDUELMLQJHYDOYDQHHQJHPHOGHVWRULQJHHQRSYROJLQJSODDWVYLQGWGRRUGHSURYLGHU
HHQYHUELQGLQJZDDUYRRUHHQYHUNODULQJYDQGHSURYLGHULVDIJHJHYHQGDWGH]HYHUELQGLQJJHVFKLNWLVYRRU$2,3
Een voor AOIP geschikte verbinding kan (onder meer) op basis van een voor IP-PIN gecertifceerd netwerk worden geleverd.
Let wel dat u altijd uw installatievoorschriften voor alarmapparatuur volgt en indien nodig de aanvullende maatregelen treft.

Beheer en beveiliging van routers
$ODUPRYHU,3]DOLQGHPHHVWHJHYDOOHQJHwQWHJUHHUGZRUGHQLQHHQEHVWDDQG,3NODQWQHWZHUNZDDURSDQGHUHWRHSDVVLQJHQJHEUXLNWZRUGHQHQRRNDQGHUHYRUPHQYDQFRPPXQLFDWLHHQ
toegang gebruikt worden. De installateur dient de volgende aspecten met de eindgebruiker te bespreken.
Beveiliging van (internet) routers
Beheerde router: Afscherming AOIPFRPPXQLFDWLHYDQDQGHUHV\VWHPHQGDQDODUPRYHUGUDJHU!3$&
(UGLHQWDDQGDFKWEHVWHHGWHZRUGHQDDQEYGHIDXOWXVHUQDPHVHQSDVVZRUGVYDQ :L)L 5RXWHUV9HUYDQJKHWGHIDXOWSDVVZRUG
'HLQVWDOODWHXUGLHQWHUYRRUWH]RUJHQGDWGHDODUPRYHUGUDJHUQLHWYDQXLWLQWHUQHW RQEHGRHOG EHUHLNEDDUZRUGHQJHPDDNWYRRUNZDDGZLOOLJHQ
Toepassing van WiFi
0HWGHWRHSDVVLQJYDQ:L)LURXWHUVHQ:L)LFRPPXQLFDWLHNDQKHW/$1QHWZHUNHQGHDODUPRYHUGUDJHUELQQHQKHWJHERXZRI]HOIVYDQEXLWHQDIGUDDGORRVWRHJDQNHOLMN]LMQ
%LMHHQVOHFKWHEHYHLOLJLQJYDQGH:L)LFRPPXQLFDWLHLVKHWORNDOH/$1HQGHDODUPRYHUGUDJHUEHUHLNEDDU
'H:L)LFRPPXQLFDWLHGLHQWGDDURPYRRU]LHQWH]LMQYDQHHQEHYHLOLJLQJLQGHYRUPYDQHQFU\SWLH
Communicatie naar de alarmoverdrager
(UGLHQWYRRUNRPHQWHZRUGHQGDWRQEHYRHJGHQORNDDORIRSDIVWDQGPLGGHOV,3FRPPXQLFDWLHRQEHGRHOGWRHJDQJNXQQHQNULMJHQWRWGH,3DODUPRYHUGUDJHU
+LHUYRRUGLHQWKHWDODUPSDQHHOYRRU]LHQWH]LMQYDQHHQXVHUQDPHSDVVZRUGHQGLHQWFRQIRUPGHHLVHQYDQ1(1(1WHUHDJHUHQRSIRXWLHYHLQORJSRJLQJHQ

Heb ik altijd een 2e transmissiepad nodig?
Nee, u kunt een enkelvoudige verbinding gebruiken onder voorwaarde dat u een AOIP geschikte verbinding toepast en u aanvullende maatregelen treft en de risicoklasse dit toelaat.

Mag er één pad uitvallen bij een oplossing met twee transmissiepaden
-D dat mag omdat er een 2e transmissiepad is.
$OVGHFRPPXQLFDWLHRYHUKHWHWUDQVPLVVLHSDGQLHWZHUNWRPGDWEYGHQHWVSDQQLQJLVXLWJHYDOOHQGHYHUELQGLQJWH]ZDDUEHODVWLVRIGHYHUELQGLQJLVXLWJHYDOOHQ]DOGH
communicatie over het 2e transmissiepad lopen.
+HWLVYDQEHODQJGDWELMXLWYDOYDQppQYDQGHSDGHQGH]HZHHU]VPKHUVWHOGHQJHWHVWZRUGHQFRQIRUPSURFHGXUHV

Wat zijn congestiebeperkende maatregelen?
Congestiebeperkende maatregelen zijn maatregelen die in het netwerk worden genomen om vertraging te voorkomen zodat de testberichten (polling) en alarmmeldingen ook bij
drukke netwerkbelasting aankomen binnen de gestelde eisen. Een standaard (internet-) verbinding heeft geen congestiebeperkende maatregelen wat kan leiden dat alarmberichten
of testberichten (polling) niet of te laat aankomen bij een hoge belasting van het netwerk.

Welke rapportagetijd moet ik instellen bij een testmelding over IP

%LMHHQ$/VWHOWXLQ (HQPDDOppQWHVWPHOGLQJ SROOLQJ SHUXXUYRRUEHLGHWUDQVPLVVLHSDGHQYROJGHLQVWUXFWLHVYDQXZ3$&
%LMHHQ$/VWHOWXLQ HWUDQVPLVVLHSDGppQWHVWPHOGLQJ SROOLQJ SHUVHFRQGHQ


HWUDQVPLVVLHSDGppQWHVWPHOGLQJ SROOLQJ SHUXXUYROJGHLQVWUXFWLHVYDQXZ3$&


ELMXLWYDOHWUDQVPLVVLHSDGPRHWKHWHWUDQVPLVVLHSDGRSVFKDNHOHQQDDUHHQWHVWPHOGLQJ SROOLQJ SHUVHFRQGHQ
8LW]RQGHULQJ,QGLHQKHWHWUDQVPLVVLHSDGHHQ³UDGLR´YHUELQGLQJLVYDQKHWW\SH*60*356GDQPRHWGLWHWUDQVPLVVLHSDGELMXLWYDOYDQKHWHWUDQVPLVVLHSDGRSVFKDNHOHQ
QDDUWHQPLQVWHHHQWHVWPHOGLQJ SROOLQJ SHUPLQXWHQ

Moet de router worden aangesloten op noodstroom?
Als u een oplossing kiest met een enkelvoudig transmissiepad is noodstroom op de router noodzakelijk. Deze dient conform bestaande installatievoorschriften voor alarmapparatuur
WHZRUGHQDDQJHVORWHQRSGH]HOIGHJURHSDOVKHWDODUPV\VWHHPHQWHYROGRHQDDQGHHLVHQYRRUQRRGVWURRP'HDODUPRYHUGUDJHUGLHQWPHWHHQ873NDEHOUHFKWVWUHHNVRSGH
router aangesloten te worden zonder dat er andere apparatuur tussen geplaatst wordt.

Wie moet ik bellen bij een storing?
%LMHHQVWRULQJPRHWXHHUVWYDVWVWHOOHQZDWHUIRXWLV9ROJGHWHVWSURFHGXUHRQGHU³RSORVVHQVWRULQJHQ´
Als blijkt dat de storing door de verbinding veroorzaakt wordt:
(QKHWHHQ$2,3JHVFKLNWHYHUELQGLQJLVNXQWXKLHUYRRUGHSURYLGHUEHOOHQ'HSURYLGHU]DOXGDQKHOSHQPHWKHWRSORVVHQYDQKHWSUREOHHP
%LMHHQQLHW$2,3JHVFKLNWHYHUELQGLQJPRHWXKHW]HOIPHWXZHLQGNODQWRSORVVHQ

