
m Leds
 • 3V3: brandt als de interne voeding werkt.

 • HB (heartbeat: hartslag): knippert ongeveer eenmaal om de 
twee seconden om een normale werking aan te geven.

 • LNK/ACT: knippert als het controlepaneel aangesloten is op 
het netwerk en er netwerkactiviteit is.

 • COMMS: brandt als de opsteekmodule communiceert.

Onderhoud
Controleer het controlepaneel eenmaal per jaar als onderdeel 
van een algemene controle van het hele systeem. Controleer 
het controlepaneel op schade, vervang de accu, controleer de 
werking van de sabotageschakelaar en gebruik het menu Test om 
veldsterktes te controleren.

Raadpleeg de Technische gids voor algemene richtlijnen betreffende 
het onderhoud van het totale systeem.

Technische gegevens
Normen en conformiteit
De installateur moet conformiteitslabels verwijderen of aanpassen 
als hij/zij voor een niet-conforme configuratie kiest.
Conformiteit inbraakbeveiliging: EN 50131-1:2007+A1:2009; 
EN 50131-3:2009; EN 50131-5-3:2005+A1:2008; EN 50131-3-10:2014; 
EN 50136-1:2012; BS8243:2010; PD 6662:2010; IA 1501:2015.
Milieuklasse: klasse II.
Alarmtransmissie: Bij gebruik van de geïntegreerde SIA-IP-functie 
of een opsteekcommunicator als een enkelvoudige oplossing, 
voldoet deze aan EN 50136-1 ATS categorie SP2. Bij gebruik van 
de geïntegreerde SIA-IP-functie en een opsteekcommunicator als 
een tweevoudige oplossing, voldoet deze aan EN 50136-1 ATS 
categorie SP2.

Veiligheid
Veiligheidsklasse: klasse 2.
Draadloze detectorcombinaties: 16.777.214.
Draadloze supervisie: programmeerbaar.
Toegangscodes: 4 cijfers, wat 10.000 combinaties geeft.
Codeblokkering: geblokkeerd gedurende 90 sec. na 4 onjuiste 
codes in serie.
Tag: 4.294.967.296. verschillende codes mogelijk

Systeemlimieten
Raadpleeg de Technische gids.

Algemeen
Max. relatieve luchtvochtigheid: 92 %, niet condenserend.
Bereik werktemperatuur: -10 °C tot +55 °C.
Afmetingen: 384 mm (h) x 245 mm (b) x 94 mm (d).
Gewicht: 1,5 kg (zonder accu).
Materiaal behuizing: ABS.
Netwerkpoort: Ethernet 10/100 Mbps SSL/TLS.

Draadloos
Draadloze frequentie: 868.6625MHz smalband.
Draadloze normen: EN 300-220-2, EN 300-489-1, EN 300-489-3.
Zenderbereik: maximaal 500 m in vrije ruimte. Ook afhankelijk 
van het type apparaat en de omgeving, raadpleeg de installatie-
handleiding van het draadloze apparaat.

Elektriciteit
Dit product voldoet aan de vereisten van EN50131-6 voeding Type 
A bij Klasse 2 en milieuklasse II.
Netstroom: 230 VAC + 10 %/-15 %, 130 mA max., 50 Hz.
Interne voedingszekering controlepaneel: T250 mA.
Voeding controlepaneel: 13,7 VDC, 1,0 A max. waarvan 180 mA is 
voorbehouden voor het opladen van de accu en 820 mA om het 
systeem te voeden.

Stroomverbruik PCB controlepaneel: 90mA max. uitgezonderd 
externe randapparatuur, opsteekmodule en accu laden.
Noodstroomaccu: 12 V, 7 Ah, gesloten loodzuur. Min. stand-by tijd: 
12 uur. Max. oplaadtijd: 72 uur.
12 V aux: 550 mA max.* 12 V sirene: 400 mA max.*
12 V bus: 400 mA max.* 14 V4 aux: 230 mA max.*
*Maximaal stroomverbruik voordat de overbelastingsbeveiliging 
wordt ingeschakeld. 12 V-uitgangen zijn 9,5 VDC tot 13,8 VDC. 
14 V4-uitgang is 9,5 VDC tot 14,7 VDC.
OP3: Open-collector transistor, 500 mA max.
Luidspreker: 12 VDC, 280 mA max. Min. impedantie 16 ohm.

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaar ik, Eaton Electrical Products Ltd, dat het type 
radioapparatuur i-on30R conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan  
worden geraadpleegd op het volgende internetadres:  

www.touchpoint-online.com
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i-on30R Controlepaneel

Installatiehandleiding

Het i-on30R controlepaneel biedt ingebouwde ondersteuning 
voor maximaal 30 draadloze zones. Met behulp van draadloze 
of bekabelde uitbreidingen kunt u 30 extra zones aansluiten.

Indien gebruikt in combinatie met compatibele draadloze 
detectoren, draadloze sirenes en 2-wegs draadloze bedienings-
panelen, biedt de i-on30R een betrouwbare, gemakkelijk te 
installeren, draadloze oplossing voor particuliere en zakelijke 
inbraakbeveiligingsinstallaties.

Belangrijkste functies
 • Biedt 30 draadloze zones met een systeemmaximum van 

60 zones.

 • Compatibel met allerlei draadloze detectoren zoals PIR-detectoren, 
rookmelders, overvalmelders, periferiedetectoren en raam-/
deurcontacten.

 • Ondersteunt maximaal 20 busapparaten (bedieningspanelen, 
uitbreidingen, enz.).

 • Configureerbaar via een bedieningspaneel, webinterface of 
Downloader.

 • Ethernet-poort voor optioneel gebruik van e-mail, netwerk-
camera's, webinterface IP-alarmcommunicatie en andere functies.

 • Houder voor micro SD-kaart t.b.v. opslaan van camerabeelden 
en firmware-/taalupgrades.

 • Ingebouwde aansluitingen voor bekabelde sirene/flitser.

 • Compatibel met Eaton draadloze sirenes/flitsers.

 • Ingebouwde uitgangen: één open-collector en 10 draadloos. 
Systeemmaximum van 30 uitgangen.

 • Conform klasse 2.

 • Ingebouwde IP-communicator.

 • Optionele opsteekcommunicatoren beschikbaar.

 • Ingebouwde draadloze zender, met een bereik van maximaal 500 m.

 • Aansluiting voor installateursbediendeel en mini-USB-poort 
voor installatiewerkzaamheden.

Veiligheidsinformatie
Dit product mag alleen door gekwalificeerd servicepersoneel 
worden geïnstalleerd. 

WAARSCHUWING: VOORDAT U DE APPARATUUR INSTALLEERT, 
MOET U ERVOOR ZORGEN DAT DE NETVOEDING VOOR HET 
CONTROLEPANEEL IS AFGEKOPPELD EN GEÏSOLEERD. Alle 
elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerde elektricien en voldoen aan de huidige lokale 
regelgeving.

WAARSCHUWING: Indien aangesloten op de netvoeding is 
netspanning aanwezig op de schroeven van de netvoedings-
aansluiting als de stroom is ingeschakeld (Afbeelding 5).

WAARSCHUWING: De netvoedingskabel naar het controlepaneel 
moet voorzien zijn van een dubbelpolige zekering conform 
EN 62368-1.

WAARSCHUWING: Aanbevolen wordt om de documentatie niet in 
de behuizing op te bergen.

Waarschuwing: Als u de print van het controlepaneel moet 
aanraken, neem dan voorzorgsmaatregelen om schade door 
statische elektriciteit te voorkomen.

Blootstelling aan de straling van draadloze frequenties: Het 
uitgezonden uitgangsvermogen van dit apparaat ligt binnen de 
niveaus die door de Europese blootstellingslimieten als veilig 
worden beschouwd. Als u het controlepaneel installeert, plaats het 
dan toch zodanig dat de mogelijkheid tot menselijk contact tijdens 
de normale werking wordt beperkt. Om het contact te beperken, 
dient men zich tijdens de normale werking op meer dan 20 cm van 
het controlepaneel bevinden.

Zo installeert u het controlepaneel
Stap 1: kies een locatie voor het controlepaneel
Het controlepaneel moet:

 • zich binnen het beschermde gebied bevinden (niet in een in- of 
uitloopzone).

 • zich bij voorkeur op meer dan 2 meter boven de vloer bevinden.

 • uit het zicht van mogelijke inbrekers bevinden.

 • rechtop (accu aan de onderkant) op een muur of ander plat 
oppervlak (worden gemonteerd om pogingen tot sabotage via 
de achterzijde tegen te gaan).

Plaats het controlepaneel niet:

 • in een metalen behuizing of dicht bij grote metalen constructies.

 • naast andere bronnen met elektromagnetische of draadloze 
interferentie.

 • binnen 1 meter van hoogspanningskabels, metalen buizen, 
computers, fotokopieerapparaten of andere elektrische of 
elektronische apparatuur.

 • op een locatie waar het maximale draadloze bereik of de 
maximale kabelafstanden worden overschreden. (Raadpleeg 
stappen 2 en 4 hieronder.)

Stap 2: meet de veldsterkte
Controleer de draadloze verbinding tussen de geplande locatie 
van het controlepaneel en de draadloze randapparatuur met de 
DET-RSURV01 veldsterktemeter.

Stap 3: controleer de voeding
Controleer of de accu het systeem minstens 12 uur kan voeden 
tijdens een stroomstoring met inbegrip van twee periodes van 
15 minuten bij een alarm. Dit is de minimale periode om te 
voldoen aan klasse 2.

Hiervoor moet u de totale stroom berekenen die tijdens een 
stroomonderbreking van de accu wordt afgenomen. Raadpleeg de 
Technische gids voor een uitgewerkt voorbeeld.

Stap 4: installeer de bekabeling
Merk op:

 • Over het algemeen is een standaard 7/0.2 niet-afgeschermde 
alarmkabel geschikt voor de bekabeling naar busapparatuur 
(bv. bedieningspanelen) en bekabelde sirenes/flitsers.

 • Mogelijk is een afgeschermde kabel nodig als deze langs EMI 
bronnen loopt. 

 • Houd de buskabels apart van enige andere bekabeling.

 • U kunt de busapparatuur met een lus (serieel) of stervormig 
(parallel) op het controlepaneel aansluiten.



 • Kabels moeten via de daarvoor aanwezige doorvoeringen in 
het controlepaneel worden geleid (Afbeelding 3).

 • Houd de voedingskabel apart van andere bekabeling en zo ver 
mogelijk van de antennes (Afbeelding 2).

 • De maximumlengte van de buskabel is o.a. afhankelijk van het 
aantal apparaten dat op de bus is aangesloten en of seriële of 
parallelle aansluitingen worden gebruikt. Mogelijk zijn tussen 
geplaatste stroomvoorzieningen noodzakelijk.

Raadpleeg de Technische gids voor gedetailleerde informatie.

>1m >1m
Leg de voedingskabel 
niet achter de antennes

Afbeelding 2. Het aanleggen van de voedingskabel

Stap 5: verwijder het deksel van het controlepaneel
Maak de 2 schroeven aan de voorzijde van het deksel los, trek het 
deksel naar beneden en til het vervolgens op.

Stap 6: monteer het controlepaneel
Monteer het controlepaneel: gebruik minstens 4 montagegaten 
(Afbeelding 3) en nr. 10/5 mm schroeven van ten minste 36 mm 
lang. Gebruik uitsluitend de aangeduide kabeldoorvoeringen.

Montagegaten
PCB

Montagegaten

Doorvoering 
voedingskabel

Doorvoering 
signaalkabels 

Aansluiting 
netspanning

Afbeelding 3. Montagegaten en kabeldoorvoeringen

Stap 7: plaats de sabotageschakelaar
Plaats de sabotageschakelaar via de sleuf aan de achterkant van de 
behuizing (Afbeelding 4). Sluit de sabotageschakelaar aan op het 
PCB (Afbeelding 1).

Sabotageschakelaar: 
zorg voor de correcte 
oriëntatie

Afbeelding 4. Het plaatsen van de sabotageschakelaar

Stap 8: sluit alle bekabelde randapparatuur aan
Sluit alle bekabelde randapparatuur aan zoals bedieningspanelen, 
detectoren, een sirene/flitser, externe apparatuur en externe 
luidspreker (Afbeelding 1).

Als u een opsteekmodule gebruikt, plaats dan het apparaat en sluit 
het aan zoals beschreven in de installatiehandleiding van de module.

Stap 9: sluit de accu aan
Opmerking: als u de accu aansluit, wordt het systeem niet gestart.

Plaats een loodzuuraccu in de rechterbenedenhoek van het 
controlepaneel en maak deze vast met een meegeleverde band. 

Sluit de accukabels aan op de accu (rood op positief en zwart op 
negatief), en sluit het andere uiteinde aan op het PCB (Afbeelding 1). 
Sluit de transformatorkabel ook aan op het PCB (Afbeelding 1).

Stap 10: sluit de voedingskabel aan
WAARSCHUWING: ZORG ERVOOR DAT DE NETVOEDING IS 
AFGEKOPPELD EN GEÏSOLEERD. 

L

N

Sluit de voedingskabel aan op het 
aansluitblok (Afbeelding 5) en plaats 
een trekontlasting. Controleer of de 
voedingskabel is gelegd zoals 
aangegeven in Afbeelding 2. 

Schakel de stroom pas in als het 
deksel is teruggeplaatst.

Afbeelding 5. Voedingsaansluitingen

Stap 11: plaats het deksel terug, schakel het 
systeem in en configureer het
WAARSCHUWING: Tijdens de eerste opstart kunnen de zoemers 
op alle bedieningspanelen en interne sirenes een alarmmelding 
geven. Als u op een ladder staat, zorg er dan voor dat u niet van 
schrik zult vallen.

Plaats het deksel terug en schakel vervolgens de netvoeding in.

Volg de aanwijzingen voor de configuratie en stel het systeem in 
zoals beschreven in de technische gids.

De standaard gebruikerscode is 1234. Tijdens de initiële systeem-
configuratie wordt u gevraagd een installateurscode op te geven.

PCB-verbindingen, connectoren en Leds
De onderstaande paragrafen geven informatie over de verbindingen, 
connectoren en Leds zoals getoond in afbeelding Afbeelding 1.

a Micro SD-kaarthouder
U kunt hierin een micro SD-kaart plaatsen om camerabeelden op 
te slaan van een compatibele netwerkcamera, of om firmware of 
talen bij te werken.

b Houders voor opsteekmodules
Er zijn verschillende opsteekmodules beschikbaar waarmee 
het controlepaneel kan communiceren met (bijvoorbeeld) een 
meldkamer. Raadpleeg de Technische gids voor een lijst van 
ondersteunde modules.

c RS485 bus terminator
Als het controlepaneel gebruikmaakt van een serieschakeling 
om busapparatuur aan te sluiten en zich aan het uiteinde van 
de bus bevindt, plaats dan een brug op deze schakelaar in het 
controlepaneel en in het laatste apparaat op de bus. De RS485 
terminator kan de prestaties in een drukke elektrische atmosfeer 
verbeteren.

De technische gids geeft nadere instructies.

d Aansluiting installateursbedieningspaneel
Voor het configureren van het systeem kunt u een installateurs-
bedieningspaneel gebruiken in plaats van een bedieningspaneel op 
de bus. Een installateursbedieningspaneel heeft geen adres nodig.

e Link om codes te herstellen
U kunt deze link gebruiken om de standaard gebruikers- en 
installateurscodes te herstellen ingeval deze werden vergeten. 
Raadpleeg de Technische gids voor meer informatie over hoe u 
deze link moet gebruiken.

f Mini-USB-poort
Op deze poort kunt u een pc aansluiten en de Downloader-
software gebruiken om de controlepaneel te configureren, of de 
Updatefunctie om de firmware bij te werken.

g Busapparatuur
Op de systeembus kunt u maximaal 20 apparaten, zoals bedie-
ningspanelen en uitbreidingen aansluiten. De installatie handleiding 
die met elk apparaat wordt meegeleverd verstrekt nadere gegevens 
over hoe het apparaat moet worden geïnstalleerd en geconfi-
gureerd. Het adres van elk apparaat wordt ingesteld door de 
controlepaneel.

Raadpleeg ‘Stap 4: installeer de bekabeling’ voor richtlijnen over 
busbekabeling. Zie ook ‘RS485 bus terminator’.

h Bekabelde uitgang
OP3 is een open collector transistoruitgang voor het bedienen van 
externe apparatuur. Standaard is OP3 12 Vdc inactief en 0 V actief. 
U kunt deze uitgang inverteren via het installateursmenu. 

Opmerking: U kunt ook draadloze uitgangen gebruiken.

i Netwerkpoort
Door verbinding te maken met een netwerk kunt u bijvoorbeeld het 
controlepaneel configureren via de webinterface, netwerkcamera's 
gebruiken om beelden op te nemen als er zich een alarm voordoet 
en alarmen communiceren naar een alarmmeldkamer. Raadpleeg 
de Technische gids voor meer informatie.

Opmerking: de netwerkinstellingen van het controlepaneel worden 
geconfigureerd vanuit het installateursmenu.

j Luidsprekeraansluitingen
Indien geplaatst, produceert de luidspreker alarmtonen, inschakel- 
en inloopsignalen. De luidspreker moet min. 16 ohm zijn.

Opmerking: 

 • Een luidspreker is geen waarschuwingsapparaat conform 
EN50131-4.

 • U kunt het luidsprekervolume en de partities instellen vanuit het 
installateursmenu. 

k Sirene/flitser
Raadpleeg de installatiehandleiding die met de sirene/flitser wordt 
meegeleverd voor aansluitingsdetails.

Opmerking: draadloze sirenes/flitsers van Eaton kunnen worden 
gebruikt in plaats van, of ter aanvulling op, een bekabeld apparaat.

l Kick-start-verbinding
Gewoonlijk start het controlepaneel pas nadat de netvoeding 
is ingeschakeld, zelfs als er een accu is aangesloten. Als u het 
controlepaneel tijdelijk wilt gebruiken met alleen de accu of 
een voeding van 12 VDC start het controlepaneel dan door deze 
verbinding even kort te sluiten.

Afbeelding 1. PCB controlepaneel
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k sirene/flitser 
Opmerking: Als u geen bekabelde 
sirene/flitser plaatst, sluit TR dan 
aan op 0 V.

j  luidspreker 
(optioneel)

l  Kick-start-verbinding 
(optioneel)

i Netwerkaansluiting

 Sluit de accu-
kabel aan

 Sluit de trans-
formator aan

 Sluit de sabotage-
schakelaar aan

m LNK/ACT LED

m 3V3 LED m HB LED

m COMMS LED

a Micro SD-kaarthouder

b houders voor opsteekmodules

c RS485 bus terminator

d  aansluiting installateurs-
bedieningspaneel (optioneel)

e  link om codes te herstellen 
(optioneel)

f mini-USB-poort (optioneel)

g busapparaten (20 max.)

 busapparaat 1  
(bv. bedieningspaneel)h  bekabeld 

uitvoerapparaat 
(optioneel)


