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Algemene informatie 

 
1.1 INTRODUCTIE 
 
De AC-Q4x series Toegangscontrole units zijn vandaal bestendig, autonome (Standalone) 
controllers. Alle units zijn water bestendig en geschikt voor binnen en buiten gebruik. De 
unit(s) aanvaarden tot 500 gebruikers en verlenen toegang via een persoonlijk identificatie 
nummer (PIN) en / of door het presenteren van een Proximity  kaart/sleutel (afhankelijk van 
het type lezer). 
. 
 
1.2 CONTROLLER TYPES 
 
De verschillende types toegangscontrole units beschreven in deze handleiding zijn: 
• Type 41 is enkel PIN  
• Type 42 is PIN en Proximity (kaart/sleutel) 
• Type 44 is PIN en Proximity (kaart/sleutel) met Piezo toetsen  
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1.3 INHOUD VAN DE DOOS 
 
Alvorens te starten moet u de inhoud van uw doos controleren, indien er iets ontbreekt, moet 
u contact opnemen met uw leverancier. 
 
• Eén unit  
• Een boorsjabloon (etiket/sticker)  
• Een veiligheidssleutel  
• Eén veiligheid hex schroef  
• Vier montage schroeven en muur pluggen 
 
 
1.4 BIJKOMEND MATERIAAL  
 
Volgend bijkomend materiaal kan vereist zijn om uw installatie te vervolledigen:  
 
• Elektrisch slot of elektromagneet - failsafe (spanningsloos open) of fail secure 
(spanningsloos gesloten)  
 
• Voeding met noodbatterij - 12 tot 24 VDC (vanaf een gestabiliseerde voeding) of 16 tot 24 
VAC (vanaf een transformator). 
 
• Exit drukknop (REX) optioneel – Normaal open type, schakelaar wordt gesloten wanneer hij 
ingedrukt wordt.  
 
• BL-D40 Externe Buzzer (optioneel) – levert sirene, bel, en deurbel geluid.  
 
• Magneet Contact (optioneel) – geïnstalleerd voor monitoring capaciteit 
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1.5 TECHNISCHE SPECIFICATIES 

 AC-Q41H AQ41HB AC-Q42H AC-
Q42HB 

AC-Q41SB AC-Q42SB AC-Q44 

Ingangsspanning  12-24 VDC
 12-24 VAC 16-24 VAC 12-24 

VAC
16-24 VAC

Maximale  

ingangstroom 
(12VDC) 




      




      

Standby  

Ingangstrooom 
(12VDC) 




      




      

Maximum Relais 
stroom C



REX ingang Normaal geopend (Droog Contact)
Aux. Ingang Normaal geopend (Droog Contact)
Max. Proximity leesafstand    
Proximity Modulatie    
Proximity kaart compatibiliteit  


 

LED Indicator Twee 3 kleuren LED (Modus en Deur)  
Werkingstemperatuur -20ºC tot +60ºC (-4ºF to +140ºF)
Buiten gebruik Weerbestendig,, IP-54 Weerbestendig,  IP-65, ingegoten in 

Epoxy 
Afmetingen H 120 x W 76 x T 27 mm H 4.72" x W 3" x T 

1.06"
H 120 x W 76 x T 22 mm H 4.72" x W 3" x 
T 0.85"

Gewicht 440 gr. 1 lbs. 521 gr. 1.18 lbs.
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1.6 SLEUTELKENMERKEN  
 
• 500 gebruikers 
• Water en vandaal bestendig  
• Programmeerbaar Backlight en actieve LED controle (optie “B”)  
• Drie gebruikersniveaus: normal; secure; master 
• Drie merkingmodes: normal; bypass; secure 
• Geïntegreerd keypad voor invoeren PIN code (Piezo toetsen – enkel Q44) 
• Geïntegreerde Proximity lezer voor de modellen Q42 en Q44.  
• Selecteerbare PIN code lengte tot 8 cijfers  
• Auxiliary ingang en Auxiliary uitgang 
• Tien Auxiliary modes waaronder: deur te lang geopend, geforceerde deur, shunt; deur monitoring,  
normal / secure; LED controle 
• Ingang voor exit drukknop  
• Code zoeken mogelijkheid voor het eenvoudig onderhouden van gebruikerscodes.  
• Interne Buzzer 
• Vandaal bestendige schroef (speciale sleutel meegeleverd)  
• Twee driekleurige status/programmatie LED indicatoren 
• Tamper aan achterkant behuizing  
• Lockout kenmerk en foutieve ingaven (keypad/kaart Tamp er)  
• Bel, chime, sirene en stroboscoop mogelijkheid beschikbaar via externe BL-D40.  
• Programmeerbare sirene tijd (met BL-D40) 
• Programmeerbare Ontgrendelingstijd van het slot/elektromagneet.  
• Geleverd met montage sjabloon voor een eenvoudige installatie. 
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1.7 BESCHRIJVING VAN HET FRONTPANEEL  
 

Toetsen en indicatoren zijn voor alle autonome klavieren identiek. Zie figuur 1 (de Proximity antenne is 
enkel aanwezig voor de modellen Q42 en Q44).  

 
 
 
 

 
 

 
Figuur 1: Voorzijde unit 
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2. Installatie 
 
2.1 MONTEREN VAN DE CONTROLLER  
 
Alvorens de lezer de monteren, selecteert u de locatie waar de controller unit gemonteerd moet 
worden. Volg de volgende stappen: 
 
1) Haal de controller van zijn achterplaat door onderaan de veiligheidschroef los te draaien.  
 
2) Afhankelijk van het type installatie, gang box of panel Mount, moet u de respectievelijke gaten 
boren in de achterplaat. Zie figuur 2 voor details. Voor gang box montage, moet u de gaten boren die 
aangeduid zijn met “A”. Voor muurmontage moeten de gaten geboord worden aangeduid met een “B”.  
 

 
 

Figuur 2: Aanduiding van de boorgaten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 

Note: 

NOTA: Het centrale gat, aangeduid met een “C” dient om de kabel komende 
van de lezer door  te steken.  
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3) Gebruik de bijgeleverde boorsjabloon om de vereiste gaten te boren in de muur of het paneel. 
 
4) Gebruik de meegeleverde hardware om de achterplaat te monteren op de muur of de gang box. 
Zorg ervoor dat de kabel komende van de lezer geleid wordt door het grootste gat midden de 
achterplaat ( C ). Controleer dat deze recht over elkaar zitten.  
 
5) Sluit de controller aan overeenstemmend met het geleverde type lezer/controller: voorbekabelt of 
met aansluitklemmen, zoals hieronder beschreven. 
 
6) Na het bekabelen, plaatst u de controller terug op zijn achterplaat en schroef beiden aan elkaar via 
de beveiligde schroef. Speciale sleutel meegeleverd in de doos.  
 

2.2 BEKABELEN VAN DE CONTROLLER  
De controllers worden geleverd ofwel met een 60 cm lange 10-aderige kabel ofwel met een 
klemmenblok aansluiting. 
 
Specifiek: 
 
Voorbekabelde modellen  Modellen met klemmen aansluiting  
AC-Q41SB      AC-Q41H/HB 
AC-Q42SB      AC-Q42H/HB 
AC-Q44 
 

2.2.1 Modellen met kabel  
 
Deze controllers worden geleverd met een 60 cm lange 24-AWG kabel.  
Sluit aan in overeenstemming met de volgende stappen:  
 
1) Snij en ontmantel de draden op de gewenste lengte. 
 
2) Verbind de draden van de controller aan de overeenkomstige externe elementen, soldeer deze 
verbindingen en scherm elke kabel af met krimpkous. Bekijk de bedradinggids op de volgende pagina 
om uw aansluitingen te maken. 
 
 
 
Aansluiten van het elektrisch slot & exit drukknop (Figuur 3) 
 
Aansluitingen van de Auxiliary Ingang & Uitgang (Figuur 4) 
 
Aansluiten van de BL-D40 Externe Sounder (Figuur 5) 
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Aansluitingen kleurengids  
 

 

Kleur Beschrijving 
Rood  V in 
Zwart Grond 
Groen REX / BL 
Wit In / Monitor 
Paars Slot: Com 
Grijs Slot: N.O. 
Bruin Slot: N.C. 
Blauw Aux: Com 
Geel Aux: N.O. 
Oranje Aux: N.C. 
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Figuur 3: Aansluiten van het Slot & Drukknop 
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Figuur 4: Aansluiting Auxiliary Ingang & Uitgang 
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Figuur 5: Aansluitingen voor de BL-D40 Externe Sounder 
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2.2.2 Modellen met aansluitklemmen 
 
Deze controllers worden geleverd met verwijderbare klemmenblokken die op de pinnen komende van 
het moederbord van de controllers gedrukt moeten worden. 
 
Sluit aan in overeenkomst de volgende stappen: 
 
3) Steek de draden of de kabel door het grote gat dat zich in het midden van de achterplaat bevindt, 
zie figuur 6. Sluit de aansluitklemmen aan zoals getoond. 
 
4) Sluit de kabel aan overeenstemmend de volgende diagrammen: 
 
Aansluiten van het Slot & Drukknop (Figuur 7)  
 
Aansluiting van de Auxiliary Ingang & Uitgang (Figuur 8) 
 
Aansluiting voor de BL-D40 Externe Sounder (Figuur 9) 
 
 

 
 

Figuur 6: Aansluiten aan de klemmenblokken 
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Figuur 7: Aansluiting aansluitklem voor Slot & Drukknop 
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Figuur 8: Aansluiting klemmenblok voor de Auxiliary Ingang & Uitgang 
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Figuur 9: Aansluiting aansluitklem voor de BL-D40 Externe Sounder 
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3. Werking 
 

  
 
 
 
 
 
3.1 WERKINGMODES  
 
De controle units hebben drie verschillende werkingmodus. Deze worden aangegeven door de kleur 
van de modus indicator.  
 
 

3.1.1 Normal Mode (Standaard) 
 
• Mode indicator is groen. 
 
In “Normal” mode, is de toegang vergrendeld tot een geldige primaire code aangeboden is aan de 
controller. De controller kan enkel in “Normal” mode geprogrammeerd worden.  
 

3.1.2 Secure Mode 
 
• Mode indicator is rood. 
 
Enkel “secure” en “Master” gebruikers kunnen het gebouw betreden in “Secure” mode. 
 
Een “Secure” gebruiker moet zowel een Primaire als Secundaire code ingeven om toegang te 
verkrijgen. Na het inbrengen van de Primaire code, zal de Deur indicator LED groen knipperen 
gedurende 10 seconden. De Secundaire code moet binnen deze tijd ingegeven worden. Een “Master” 
gebruiker moet enkel zijn code inbrengen om toegang te verkrijgen.

Nota: 
• In het hoofdstuk werking, wijst: “Code” naar een PIN code of een Proximity code 
afhankelijk van de unit die u geïnstalleerd hebt.  
• Geheugen sloten kunnen een Proximity kaart of een PIN code bevatten afhankelijk 
van het geïnstalleerde model. 
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3.1.3 Bypass Mode 
 
• Mode indicator is oranje. 
 
In bypass mode, is toegang tot het gebouw afhankelijk van de Lock strike relais, dat is, indien het 
relais geprogrammeerd is voor een failsafe werking of voor een fail-Secure werking.  
 
Wanneer de Lock strike relais geprogrammeerd is voor een fail-Secure werking, zal de deur 

vergrendeld blijven tot de ster ( * ) knop ingedrukt is.  

 
Wanneer de Lock strike relais geprogrammeerd is voor een failsafe werking, is de deur constant 
ontgrendeld.  
 
 
In geval van een stroompanne, zal nadat de voeding hersteld is, de controller terugkeren naar de 
“Normal” mode, en dit om veiligheidsredenen.  
 
 

3.2 GEBRUIKERNIVEAUS  
 
De AC-Q4x reeks toegangscontrole units aanvaarden tot 500 gebruikers en voorzien toegang via het 
gebruik van een code. Iedere gebruiker is toegewezen aan geheugensloten: Geheugen slot 1 bevat 
de Primaire code en Geheugen slot 2 bevat de Secundaire code. 
 
De manier waarop de twee geheugensloten geprogrammeerd, zijn bepalen het toegangsniveau van 
de gebruiker en bepaalt of de toegang geautoriseerd wordt in elk van de drie werkingmodes. 
 
 

3.2.1 “Normal” Gebruiker 
 
Een “Normal” gebruiker bezit enkel een Primaire code en verkrijgt enkel toegang wanneer de 
controller zich in zijn “Normal” of “Bypass” mode bevindt. 
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3.2.2 “Secure” Gebruiker 
 
Een “Secure” gebruiker moet zowel een Primaire als een Secundaire code toegekend krijgen, en deze 
twee codes moeten verschillend zijn van elkaar. De “Secure” gebruiker verkrijgt toegang in alle 
werkingsmodes. In “Normal” mode moet de “Secure” gebruiker zijn Primaire code gebruiken om 
toegang te verkrijgen. In “Secure” mode, moet de “Secure” gebruiker eerst zijn Primaire code en 
daarna zijn Secundaire code ingeven om toegang te verkrijgen. 
 

3.2.3 “Master” Gebruiker 
 
Een “Master” gebruiker moet een identieke Primaire en Secundaire code bezitten. De codes zijn 
ingebracht met dezelfde Proximity kaart of dezelfde PIN code. De “Master” gebruiker verkrijgt toegang 
in elke werkingsmode door hun code slechts eenmaal in te brengen. 
 
 

3.3 OMSCHAKELEN VAN WERKINGSMODES  
 
De drie werkingsmodes hierboven gedefinieerd, kunnen in enkele stappen onder elkaar gewijzigd 
worden. 
 

3.3.1 Van “Normal” naar “Secure” Mode 
 
De standaard fabrieksinstelling voor de normal/secure code is 3838 
 
 

1) Voer de normal / secure code in.       
 

• Mode indicator LED knippert rood      
 
2) Druk op de # toets om de wijziging van mode te bevestigen.  

• Mode indicator LED is rood.       
 
 
 
De Auxiliary ingang van de controller kan eveneens gebruikt worden om de werkingsmode om te 
schakelen van “Secure” naar “Normal” mode en visa versa. Indien de Auxiliary ingang geselecteerd is 
zal hij de Normal/Secure mode code deactiveren.  
 
Zie instellen van de Auxiliary mode, paragraaf 4.8 
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De standaard fabrieksinstelling voor de normal / secure code is 3838. 
 

1) Voer de normal / secure code in.      
 

• Mode indicator LED zal groen knipperen     
 
 
2) Druk op de # toets om de mode wijziging te bevestigen     

          
 
• Mode indicator LED wordt groen.  
 
 
De Auxiliary ingang van de controller kan eveneens gebruikt worden om de werkingsmode van Secure 
naar Normal over te switchen of visa versa. Indien de Auxiliary ingang geselecteerd is dan deactiveert 
hij de Norma/Secure mode code. Refereer naar de “Instellen van de Auxiliary Mode”, paragraaf 4.8. 
 
 
 

3.3.3 Van “Normal” naar “Bypass” Mode 
 
Standaard is er geen Normal/Secure mode. De Normal / bypass code moet eerst geprogrammeerd 
worden om deze functie te kunnen gebruiken. Refereer naar paragraaf 4.6 om de Normal/bypass 
code te creëren/wijzigen.  
 
 

1) Voer de normal / bypass code in      
 

• Mode indicator LED zal oranje knipperen     
 
 
2) Druk op de # toets om de mode wijziging te bevestigen  

• Mode indicator LED wordt oranje.     
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3.3.4 Van “Bypass” naar “Normal” Mode 
 
 

1) Voer de normal / bypass code in.      
 

• Mode indicator LED zal groen knipperen.     
 
2) Druk op de # toets om de mode wijziging te bevestigen.    

• Mode indicator LED wordt groen.      
 
 

3.4 SPECIALE WERKINGFUNCTIES  
 
Sommige installatie specifieke functies worden uitgevoerd, zoals vereist door het systeem. Deze 
functies worden uitgevoerd zoals aangegeven in figuren 4 tot 9.  
 

3.4.1 Auxiliary Ingang & Uitgang  
 
Voor een optimaal gebruiksgemak in verschillende toepassingen kan de Auxiliary ingang & uitgang 
van de controller in 10 verschillende werkingmodes geconfigureerd worden. Refereer naar “Instellen 
van de Auxiliary mode” in paragraaf 4.8. 
 
 

3.4.2 Exit drukknop (REX) 
 
De Exit drukknop wordt geplaatst binnen het gebouw en wordt gebruikt om een toegang te openen 
vanaf de binnenkant van het gebouw. Deze wordt meestal geplaatst op een duidelijke plaats, 
bijvoorbeeld naast de deur of bij de receptioniste. De deurbel (indien geactiveerd) in de BL-D40 zal 
geen geluid maken wanneer de drukknop gebruikt wordt om de toegang te openen.  
 
De functie van de Exit drukknop is afhankelijk van het deurslot relais. Geprogrammeerd als failsafe of 
als fail-Secure werking.  
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Fail Secure Werking: vanaf het moment dat de Exit drukknop ingedrukt is, zal de toegang 
ontgrendeld worden gedurende de voorgeprogrammeerde Ontgrendelingstijd van het slot. Na deze tijd 
zal de deur terug vergrendelen, zelfs indien de drukknop nog ingedrukt blijft. 
 
Failsafe werking: vanaf het moment dat de Exit drukknop ingedrukt is, zal de toegang ontgrendeld 
blijven zolang de Exit drukknop ingedrukt is. In dit geval zal de Ontgrendelingstijd van het relais 
beginnen aftellen wanneer de drukknop losgelaten is. Deze functie is ontworpen om de deur 
ontgrendeld te houden wanneer gebruikt in combinatie met een brand systeem.  
 

3.4.3 Tamper Functie 
 
In het geval dat de controller geforceerd geopend wordt of de controller van de muur getrokken wordt, 
wordt een Tamper gebeurtenis gecreëerd. Het Tamper signaal wordt doorgestuurd naar de BL-D40. 
 
Indien de BL-D40 Externe Sounder een Tamper gebeurtenissen signaal ontvangt, zal een Tamper 
uitgang geactiveerd worden en een stroboscoop licht. De sirene tijd kan eenvoudig geprogrammeerd 
worden in de controller van 0 to 9 minuten. 
 
De Tamper gebeurtenis kan de Auxiliary uitgang activeren indien de controller zich in Auxiliary mode 3 
bevindt. Refereer naar de Snelgids voor de Auxiliary mode instellingen tabel in paragraaf 4.8.2 
hieronder. 
 
 

3.4.4 Lock-out Functie (Keypad / Kaart Tamper) 
 
In het geval dat de controller foutieve codes gepresenteerd krijgt (Kaart of PIN codes), verschillende 
malen opeenvolgend na elkaar, dan zal de unit in Lock-out mode gaan.  
 
Wanneer er zich een Lock-out voordoet, zal het controller keypad en lezer gedeactiveerd worden 
zodat geen codes (PIN en/of kaart) ingebracht kunnen worden tot het verstrijken van de Lock-out 
periode. 
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Gedurende de Lock-out is de mode LED uit, de Deur LED knippert rood en de controller piept elke 2 
seconden. Refereer naar programmatie menu 6 voor gedetailleerde programmatie van deze functie. 
 

3.4.5 BL-D40 Externe Sounder 
 
De BL-D40 Externe Sounder is ontworpen enkel voor binnen gebruik en wordt geïnstalleerd in de 
beveiligde zone. De Sounder kan gevoed worden met een voeding van 12 tot 24 VDC of door een 16 
VAC transformator. De BL-D40 kan verschillende types geluid produceren en een visueel alarm: Bel, 
deurbel, sirene en stroboscooplicht.  
 
• De Bel produceert een geluid wanneer de bel knop van de deurcontroller ingedrukt wordt.  
 
• De deur chime kan geprogrammeerd worden om een geluid te maken telkens er een geldige code 
ingebracht is. Een alarm geluid kan eveneens geproduceerd worden wanneer de deur geforceerd 
geopend werd.  
• De sirene kan geprogrammeerd worden om geluid te maken wanneer de Tamper van de controller 
van de muur verwijderd wordt. De lengte van het geluid van de sirene kan geprogrammeerd worden in 
de controller.  
 
De controller communiceert met de BL-D40 via een Protocol eigendom van Rosslare. Indien de BL-
D40 een onherkenbare code ontvangt over zijn communicatielijn of de communicatie tussen de 
controller en de BL-D40 wordt onderbrokken, dan zal de stroboscoop herhaaldelijk knipperen tot het 
communicatie probleem opgelost is. 
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4. Programmatie 
 

   
 
 
 
 
4.1 INTRODUCTIE 
 
Het programmeren van de AC-Q4x reeks toegangscontrole eenheden gebeurt via het keypad 
aangestuurde programmatie menu. Om het programmatie menu te bereiken moet de controller eerst 
in de programmatie mode geplaatst worden. Refereer naar “Betreden van de programmatie mode, 
paragraaf 4.1.1”.  
 
Tijdens het fabricageproces worden bepaalde codes en instellingen voorgeprogrammeerd in de unit. 
Deze instellingen worden:” Standaard fabrieksinstellingen” genoemd. 
 

Nota: 
• In het programmatie hoofdstuk “Code” refereert code naar ofwel een PIN code ofwel 
een Proximity kaart/sleutel afhankelijk van de unit die u gebruikt.  
• Bij het invoeren van een PIN of het presenteren van een Proximity kaart, kan de 
betekenis tussen de eenheden variëren.  
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De onderstaande tabel toont alle programmatie menu’s met de standaard fabrieksinstellingen en 
fabriekscodes. 
 
 
Menu  
No. 

Beschrijving Standaard Pagina 
nummer 4-cijfers 5-cijfers 6-cijfers 4-8 cijfers 

1 Wijzigen open code 2580  25802 258025  25802580 29 
2 Wijzigen  Auxiliary 

code 
0852  08520  085208  08520852 29 

3 Wijzigen 
programmatie code 

1234  12341  123412  12341234 30 

4 Wijzigen “Normal / 
secure” code 

3838  38383  383838  38383838 31 

5 Wijzigen “Normal / 
bypass” code 

- 31 

6 Wijzigen “Deur 
Ontgrendelingstijd” 

0004 32 

6 Definiëren Auxiliary 
ingangen / uitgangen 

2004 33 

6 Activeren of 
deactiveren van de 
verwarming van het 
keypad.  

3000 41 

6 Instellen van Lockout 
Feature 

4000 41 

6 Backlight en LED 
gedrag 

5100 43 

7 Programmeren van 
Proximity kaarten, PIN 
codes of beide. 

- 43 

8 Wissen van Proximity 
kaarten of PIN codes. 

- 47 

9 Code toewijzing met 
slot/Auxiliary 

- 49 

0 Terugkeren naar 
fabrieksinstelling / 
Wijzigen van de PIN 
code lengte. 

- 51 
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4.1.1 Betreden van de Programmatie mode  
 

  
 
 
 
 
 
1) Druk de # toets tweemaal in binnen de 0.5 seconde.  
 
• Mode indicatie LED gaat uit.  
 

• Deur indicatie LED wordt rood.      
 
2) Breng uw programmatie code in. 
 

Indien de programmatie code geldig is, wordt de    
Indicatie LED groen en de controller 
Zal in programmatie mode gaan.  
. 
 

4.1.2 Programmatie mode verlaten  
 

  
 
 
 
Om de programmatie mode te verlaten, druk de # knop tweemaal binnen de 0.5 seconden. 
 
• U hoort 3 biepen.  
 

• De deur indicator LED gaat uit.      
 
• De mode indicator  LED wordt groen.  
 
Het bovenste geeft weer dat de controller teruggekeerd is naar zijn normale mode.  
 

 
 

Nota: 
• De controller moet zich in de “normal” mode bevinden om de programmatie mode te 
kunnen betreden.  
• De standaard programmatie code is 1234. 
• Indien de programmatie niet binnen de 5 seconden ingebracht werd, zal de controller 
terugkeren naar zijn normale mode.  

Nota: 
• Foutieve ingaven zal de controller Reseten naar zijn normale mode.  
• Indien geen enkele toets ingedrukt werd gedurende 1 minuut, terwijl de controller zich in 
programmatie mode bevindt, dan zal de controller zijn programmatie mode verlaten en 
terugkeren naar de standaard mode:  
 

   Nota: 
Om de programmatie mode te verlaten tijdens het programmeren, verwijderen van de 
gebruikers, of tijdens het toekennen van een code, moet u de “#" toets tweemaal 
indrukken. 
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4.2 WIJZIGEN VAN DE “OPEN” CODE  
 
De “OPEN” code wordt hoofdzakelijk gebruikt als een methode om snel een slot/magneet te testen 
tijdens de installatie.  
De standaard 4-cijferige fabriekscode voor de “OPEN” code is 2580. 
 
Om veiligheidsredenen zal na het programmeren van de eerste gebruiker of wanneer de Auxiliary 
code gewijzigd is, zal de standaard “OPEN” code automatisch gewist worden. De niet standaard 
codes zullen niet automatisch gewist worden.  
 

  
 
 
 
 
 
 
1) Ga in programmatie mode (standaard code = 1234)  
 
2) Druk op toets “1” om menu 1 te betreden. 
 

• De Mode indicator LED wordt rood.       
 
 
3) Breng de nieuwe code in die u wenst te gebruiken als “OPEN” code.  
 
4) Het systeem keert terug naar zijn “Normal” mode.  
 
• U hoort 3 biepen. 
 
• De Deur indicator LED gaat uit.  
 

• De Mode indicator LED wordt groen.      
 

 
 
4.3 WIJZIGEN VAN DE AUXILIARY CODE 
 
De Auxiliary code wordt hoofdzakelijk gebruikt als een methode om snel de Auxiliary relais te testen 
tijdens de installatie. De standaard 4-cijferige fabriekscode voor de Auxiliary code is 0852. 
 
Om veiligheidsredenen zal na het programmeren van de eerste gebruiker of wanneer de open code 
gewijzigd is, de standaard Auxiliary code automatisch gewist worden. Niet standaard codes zullen niet 
automatisch gewist worden.  

Nota: 
• De Open code werkt niet in de secure mode. 
• Foutieve ingaven: U hoort een lange piep en de controller keert terug naar zijn normale  
• Code 0000 zal de open code wissen en deactiveren. 
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1) Ga in programmatie mode (standaard 1234)     
 
2) Druk op toets “2” om menu 2 te betreden. 
 

• De Mode indicator LED wordt oranje.      
 
 
3) Breng een nieuwe Auxiliary code in. 
 
4) Systeem keert terug naar zijn “Normal” mode.  
• U hoort 3 biepen. 

• De Deur indicator LED dooft uit.      
• De Mode indicator LED wordt groen.  

 
4.4 WIJZIGEN VAN DE PROGRAMMATIE CODE  
 

 
 
 

1) Ga in programmatie mode.      
     
 
2) Druk op toets “3” om menu 3 te betreden.  
 

• De Mode indicator LED wordt groen.       
 
3) Breng de nieuwe programmatie code in.  
 
4) Het systeem keert terug naar zijn “Normal” mode.  
 
• U hoort 3 biepen.  

• De Door indicator LED dooft uit      
 
• De Mode indicator wordt groen. 

Nota: 
•De Auxiliary code werkt niet in Secure mode. 
• De Auxiliary code werkt enkel wanneer de Auxiliary mode 0, 1, 8 of 9 is  
• Foutieve ingaven: U hoort een lange piep en de controller keert terug naar zijn 
“Normal” mode. 
• Code 0000 zal de Auxiliary code wissen en deactiveren. 

Nota: 
• De code 0000 is niet geldig, de programmatie code kan niet gewist worden. 
• Foutieve ingaven: U hoort een lange biep en de controller keert terug naar zijn “Normal” 
mode.  
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4.5 WIJZIGEN VAN DE “NORMAL”/”SECURE” CODE 
 

 
 
 
 
 
 

1) Ga in programmatie mode.      
 
2) Druk op toets “4” om menu 4 te betreden.  

• De Mode indicatie LED knippert rood.        
 
3) Breng de nieuwe “Normal”/”Secure” code in.  
4) Het systeem keert terug naar zijn “Normal” mode.  
 
• U hoort drie  biepen.  
 
• De Deur indicatie LED dooft uit.  
 

• De Mode indicatie LED wordt groen.       
 

 
4.6 WIJZIGEN VAN DE “NORMAL”/”BYPASS” CODE 
 
De “Normal”/”Bypass” code wordt eveneens gebruikt om de deurbel uit of aan te zetten. De 
Deurbelfunctie werkt enkel in combinatie met de Externe BL-D40.  
 

 
 
 
 
 

1) Ga in programmatie mode.                    
 
2) Druk op toets “5” om menu 5 te betreden. 

• De Mode indicatie LED knippert oranje.      

Nota: 
• Wanneer de Auxiliary mode 1, 2, 3 of 4 is, neemt de Auxiliary ingang prioriteit over de 
Normal/Secure code. 
• Foutieve ingaven: U hoort een lange biep en de controller keert terug naar zijn 
“Normal” mode. 
• Code 0000 zal de Normal/Secure code wissen en deactiveren.  

Nota: 
• De bel functie is enkel hoorbaar wanneer het relais geactiveerd is na een geldige code.  
• Foutieve ingaven: U hoort een lange biep en de controller keert terug naar zijn “Normal” 
mode.  
• Code 0000 zal de “Normal”/”Bypass” code wissen en deactiveren.  
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3) Hierna worden vier verschillende manieren getoond om de “Normal”/”bypass” code en de deur bel 
te programmeren.   
 

a. Deactiveer beide Bypass code en deur bel.        
Breng code 0000 in.  
 

b. Deactiveer de Bypass code en activeer de deur bel.     
Breng code 0001 in.  
 

c. Activeer de Bypass code en deactiveer de deur bel.    
Breng gelijk welke code in eindigend met een 0.  
 

d. Activeer de Bypass code en activeer de deur bel.    
Breng een code in die NIET mag eindigen met een 0.  
 
4) Het systeem keert terug naar zijn “Normal” mode.  
• U hoort drie biepen.  
• De deur indicatie LED dooft uit.  

• De Mode indicatie LED wordt groen.          
 
 

4.7 INSTELLEN FAILSAFE/SECURE WERKING 
 
In deze paragraaf, wordt de Failsafe /fail secure werking van het deurslot ingesteld. Het instellen van 
de geluidsperiode voor de sirene vereist een BL-D40 externe sounder.  
 
 

1) Ga in programmatie mode.   .       
 
2) Druk op toets “6” om menu 6 te betreden.  

• De Mode indicatie LED knippert groen.     
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3) Maak een code aan gebruik makend van de 
Instructies hieronder beschreven.  
 
Eerste cijfer  
Voor een “Fail Secure” werking, moet het eerste cijfer 0 zijn. 
Voor een “Failsafe werking, moet het eerste cijfer 1 zijn. 
 
 
 
Tweede cijfer  
Sirene tijd. Breng een getal in tussen 0 en 9 (minuten). 
 
 
Derde en vierde cijfer  
Het slot wordt ontgrendeld gedurende het aantal 
Ingebrachte seconden (tussen 1 en 99 seconden). 
 
 
 
 
 

Bijvoorbeeld 0 5 1 2 betekent: Fail secure werking (0), met een sirenetijd van 5 minuten (5) en een 
Ontgrendelingstijd voor het slot van 12 seconden (12). 
 

4) Het systeem keert terug naar zijn “Normal” mode.                  
• U hoort 3 biepen.  
• De Deur indicatie LED dooft uit.  
• De Mode indicatie LED wordt groen.  
 
 

4.8 INSTELLEN AUXILIARY MODES 
 
4.8.1 Algemeen  
 
De standaard Auxiliary instelling is 2004. 
 

1) Ga in programmatie mode.      
 
2) Druk op toets “6” om menu 6 te bedtreden.       

• De Mode indicatie LED knippert groen      
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3) Maak een code aan door het volgen van de instructies die zich hieronder vinden 

De snel gids voor de Auxiliary mode instellingen    
Tabel levert een snelle referentie lijst voor de  
Auxiliary modes en instellingen.  
. 

  
 
 

 

  
 
 
 
 
 
Auxiliary Mode 
 
 
Naast het slot relais en de drukknop ( REX), is de controller voorzien van een extra relais en een 
AUX-ingang, waarvan de functie wordt vastgesteld door de extra mode selectie (0 t / m 9). 
 
De Auxiliary mode bepaalt eveneens of de Auxiliary output relais ingesteld is als failsafe of als fail 
secure werking 
 
Voor een meer gedetailleerde uitleg over iedere Auxiliary mode, refereer naar de Auxiliary Mode 
referentie tabel hieronder.  
 
 
Auxiliary instellingen 
 
Iedere van de Auxiliary modes heeft een twee-cijferige instelling die de werking van het gerelateerde 
relais beïnvloed. 
 
4) Het systeem keert terug naar zijn “normal” mode.  
      
 

• U hoort 3 biepen      
 
• De Deur LED indicator dooft uit.  
 
• De Mode LED indicator wordt groen. 

Nota: 
Auxiliary Relais activering is onderworpen aan de gebruikers ‘Auxiliary toewijzing 
van codes. (Exclusief shunt, die geactiveerd wordt door alle gebruikers, Voor meer 
informatie zie paragraaf 4.14 “RELAIS CODES TOEKENNING.  
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4.8.2 Snelgids voor de Auxiliary mode instellingen  
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4.8.3 Gedetailleerde Referentie Gids 
 
Het volgende is een verkorte beschrijving van iedere Auxiliary mode. Om de karakteristiek van iedere 
mode te implementeren, refereer naar de instellingen van de Auxiliary mode, paragraaf 43.8.1 
 

AUXILIARY MODE 0 
 
Auxiliary input functie: Activeert de Auxiliary output 
 
Auxiliary output geactiveerd door: Geldige gebruikerscode, Auxiliary code, 
 
Auxiliary input 
Bijvoorbeeld: In Auxiliary mode 0, kan de controller functioneren als een  twee deuren controller. De Auxiliary 
relais moet verbonden worden aan het slot van de tweede deur. De Auxiliary input moet verbonden worden met 
de Exit (REX) drukknop voor de tweede deur. Deur controle (monitoring) karakteristiek is niet actief bij gebruik 
van deze mode voor de tweede deur. 
 

AUXILIARY MODE 1 
 
Auxiliary input functie: Toggles normal/secure modes 
 
Auxiliary output geactiveerd door: Geldige gebruikerscode, Auxiliary code 
 
Bijvoorbeeld: In Auxiliary mode 1, kan de controller functioneren als een twee deuren controller. De 
Auxiliary relais moet verbonden worden met het elektrisch slot van de tweede deur. De REX 
karakteristiek voor de tweede deur is niet actief wanneer deze mode gebruikt wordt. 
De Auxiliary instelling definieert de Ontgrendelingstijd voor de tweede deur. De Auxiliary input kan de 
werkingsmode omschakelen tussen “Normal” en “Secure” mode. Door het verbinden van een tijdsklok 
of een alarm systeem uitgang aan de Auxiliary input, kan de controller automatisch omschakelen van 
“Normal” mode (gedurende de werkuren) naar de “Secure” mode (na de werkuren).  
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AUXILIARY MODE 2 

 
Auxiliary input functie: Toggles normal/secure modes 
 
Auxiliary output geactiveerd door: Ster knop (*) 
 
Bijvoorbeeld: In Auxiliary mode 2, kan de Auxiliary relais functioneren als een tijdschakelaar voor 

algemeen gebruik die geactiveerd kan worden wanneer de ster knop ( ) ingedrukt wordt. De 
Auxiliary instelling wordt gebruikt voor de tijd dat de Auxiliary relais geactiveerd moet worden. De 
Auxiliary input kan de werkingsmode van de controller omschakelen tussen de “Normal” en de 
“Secure” mode. Door het verbinden van een tijdsklok of een alarm systeem uitgang aan de Auxiliary 
input, kan de controller automatisch omschakelen van “Normal” mode (gedurende de werkuren) naar 
de “Secure” mode (na de werkuren). 

 
AUXILIARY MODE 3 
 
Auxiliary input functie: Toggles normal/secure modes 
 
Auxiliary output geactiveerd door: Alarmen 
 
Bijvoorbeeld. In Auxiliary mode 3, wordt de Auxiliary output geactiveerd indien de controller getamperd 
is, dat is in het geval dat de controller geforceerd geopend wordt of van de muur verwijderd wordt. De 
Auxiliary input kan de werkingsmode van de controller omschakelen tussen de “Normal” en de 
“Secure” mode. Door het verbinden van een tijdsklok of een alarm systeem uitgang aan de Auxiliary 
input, kan de controller automatisch omschakelen van “Normal” mode (gedurende de werkuren) naar 
de “Secure” mode (na de werkuren). 

 
AUXILIARY MODE 4 
 
Auxiliary input functie: Toggles normal/secure modes 
 
Auxiliary output geactiveerd door: directe shunt (uitleg hieronder) 
 
Bijvoorbeeld: In Auxiliary mode 4, kan de controller een alarmzone overbruggen door een sensor van 
een alarm systeem te shunten. De Auxiliary output moet in parallel aangesloten worden aan de output 
van de deur sensor. 
 
Wanneer in gebruik, is de Auxiliary output normaal geopend en de deur sensor functioneert normaal. 
Wanneer een geldige code ingebracht is, zal de Auxiliary relais de deur sensor overbruggen 
gedurende de overbruggingstijd gedefinieerd in de Auxiliary instellingen. Indien de deur langer 
geopend blijft dan de overbruggingstijd, zal er een alarm getriggert worden. 
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AUXILIARY MODE 5 
 
Auxiliary input functie: Deur controle (Monitoring) 
 
Auxiliary output geactiveerd door: Overbrugging (Shunt) (uitleg hieronder) 
 
Bijvoorbeeld: In Auxiliary mode 5, kan de controller een alarm systeem overbruggen (shunten). In 
deze mode, moet de Auxiliary input aangesloten worden op het magneetcontact van de deur. Het 
Auxiliary relais wordt aangesloten aan het alarm systeem. Zonder het inbrengen van een geldige 
code, zal het Auxiliary relais gelijk zijn aan de conditie van het magneetcontact; Indien de deur 
geopend wordt, zal het Auxiliary relais openen; indien de deur gesloten wordt, zal het Auxiliary relais 
eveneens sluiten.  
Wanneer een geldige code ingebracht werd, zal het maximum overbruggingstijd aftellen zoals 
gedefinieerd in de instellingen. Indien de deur niet gesloten is na de overbruggingstijd, zal er een 
alarm gegenereerd worden. 

 
AUXILIARY MODE 6 
 
Auxiliary input functie: Deur stand controle (Monitoring) 
 
Auxiliary output geactiveerd door: Geforceerde ingang 
 
Bijvoorbeeld: In Auxiliary mode 6, kan de controller de Auxiliary relais triggeren indien de deur 
geforceerd werd. Indien de sirene instelling actief is dan zal de sirene geactiveerd worden.  
In deze mode, functioneert de Auxiliary input als een deur monitor switch en moet aangesloten 
worden aan het magneetcontact van de deur. Het Auxiliary relais moet aangesloten worden aan het 
alarm systeem. Indien de deur geforceerd geopend wordt, dan wacht de controller tot de periode van 
de deur geforceerd open tijd voorbij is en dan zal hij de Auxiliary relais activeren. In de Auxiliary 
instelling wordt de deur geforceerd open tijd periode ingesteld. 
 

AUXILIARY MODE 7 
 
Auxiliary input functie: Deur stand controle (Monitoring) 
Auxiliary output geactiveerd door: Deur te lang geopend (Ajar)  
 
Bijvoorbeeld: In Auxiliary mode 7, kan de controller de Auxiliary relais triggeren, indien hij detecteert 
dat de deur te lang geopend is (Ajar). Indien deze mode functioneert de Auxiliary input als een deur 
stand controle switch en moet aangesloten worden op het magneetcontact van de deur. De Auxiliary 
relais moet aangesloten worden op het alarm systeem. Indien de deur geopend is, wacht de controller 
tot de openingstijd om is, indien de deur niet gesloten is na deze periode zal de controller de Auxiliary 
relais activeren. De Auxiliary instelling definieert de deur openingstijd. Indien de BL-D40 Externe 
Sounder verbonden is en de deur blijft te lang geopend, dan zal de sounder om de paar seconden 
geluid maken en dit gedurende 1 minuut of totdat de deur terug gesloten werd AUXILIARY MODE 5 
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AUXILIARY MODE 8 
 
Auxiliary input functie: Groene LED controle  
 
Auxiliary output geactiveerd door: Geldige gebruikerscode, Auxiliary code 
 
Bijvoorbeeld: In Auxiliary mode 8, kan de controller functioneren als een twee deuren controller en 
eveneens een LED indicator functionaliteit controle uitvoeren. De Auxiliary relais is verbonden aan het 
slot van de tweede deur. De Auxiliary instelling definieert de deur openingstijd voor de tweede deur. 
De Auxiliary input wordt gebruikt om de deur LED indicator te gebruiken. Indien de Auxiliary input 
geopend is, dan zal de LED indicator groen knipperen. Indien de Auxiliary input gesloten is, dan zal de 

deur LED rood knipperen. 
 

   
 
 
 
 
 

AUXILIARY MODE 9 
 
Auxiliary input functie: Rode LED controle  
 
Auxiliary output geactiveerd door: Geldige gebruikerscode, Auxiliary code 
 
Bijvoorbeeld: In Auxiliary mode 9, kan de controller functioneren als een twee deuren controleren 
eveneens een LED indicator functionaliteit controle uitvoeren. De Auxiliary relais is verbonden aan het 
slot van de tweede deur. De Auxiliary instelling definieert de deur open tijd periode voor de tweede 
deur. De Auxiliary input wordt gebruikt om de LED indicator te controleren. Indien de Auxiliary input 
geopend is, dan zal de LED indicator rood knipperen. Indien de Auxiliary input gesloten is, dan zal de 

deur LED indicator groen knipperen. 
 
 

  
 
 
 
 

Nota: 
Deze Mode controleert de Deur Indicator LED. 
De Indicator LED zal niet oplichten wanneer:  
1. Een geldige code ingebracht werd.  
2. Wanneer in “Secure” mode, wachtende op een “Secondary” code.

Nota: 
Deze mode controleert de Deur Indicator LED. 
De Indicator LED zal niet oplichten wanneer:  
1. Een geldige code ingebracht werd.   
2. wanneer in “Secure” mode, wachtende op een “Secondary” code. 



 



Programmatie 

 
 
4.9 Keypad verwarming werking  
 

! NIET TOEPASBAAR VOOR DE AC-Q44 ( zonder keypad verwarming) 

 
De controllers bezitten een ingebouwde keypad verwarming. Na het activeren van het 
verwarmingselement zal de verwarming aangaan wanneer de temperatuur daalt tot 4±1°C en zal 
geactiveerd blijven totdat de temperatuur gestegen is tot 7(+2 of -1)°C. 
 
Wanneer de verwarming aan staat, kan de controller werken tot een temperatuur tot – 20 °C.  
Wanneer de verwarming uitgeschakeld is, is de laagste werkingstemperatuur 0°C. 
De standaard fabrieksinstelling voor de verwarming van het keypad is inactief (3000). 

1) Ga in programmatie mode.  
 

2) Druk op toets “6” om menu 6 te betreden.     
• De Mode LED indicator knippert groen. 
 
 
 

          
. 
 
4.10 Instellen van de Lock-out karakteristiek 
 
In het geval de controller verschillende malen opeenvolgende foutieve codes ontvangen heeft, (PIN of 
KAART) dan gaat de unit  in zijn Lock-out mode.  Wanneer er zich een Lock-out voordoet, dan wordt 
het keypad van de controller en de lezer geblokkeerd zodat er geen codes ingegeven kunnen worden 
totdat de Lock-out periode voorbij is. 
 
 

3) Maak een code aan gebruik makend van volgende 
instructies: 
Om de verwarming te deactiveren, moet het vierde cijfer op 
“0” geplaatst worden.  
Om de verwarming te activeren, moet het vierde cijfer op 1 
geplaatst worden.



 



Programmatie 

 
 
Gedurende Lock-out, de Mode LED is UIT, de Deur LED knippert rood en de controller biept elke twee 
seconden. 
 
De standaard fabrieksinstelling voor de Lock-out functie is 4000 (Lock-out niet actief). 
 
 

  
 
 
 
 
1) Ga in programmatie mode.      
 

2) Druk op toets “6” om menu 6 te betreden.     
• De Mode LED indicator knippert groen.   
 
 
 

         
 
 
 

Nota: 
Het gebruik van de Lock-out functie wordt sterk aanbevolen, zeker wanneer ere en 
korte PIN lengte gebruikt wordt (4 of 5 cijfers). 
 

3) Maak een code aan door gebruik van volgende 
instructies. 
 
 
Breng het getal in van hoeveel foutieve codes 
Ingebracht mogen worden alvorens er zich een  
Lock-out voordoet (tussen 0 en 9 pogingen). 
Breng de tijdsduur van de Lock-out tijd in 
Tussen 00 en 99, de waarde wordt 
vermenigvuldigd 
Met 10, resulterend in 0 – 990 seconden 
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! TOEPASBAAR ENKEL VOOR MODELLEN AC-Q4xHB/SB (Backlight) 

 
 
De controller laat toe om  de werking van het “Backlight” van de units en eveneens de Mode en Deur 
LEDS te definiëren.  
 
Definiëren van het “Backlight” en LED werking:  
 
1) Ga in programmatie mode.  
 

2) Druk op toets “6” om menu 6 te betreden.     
• De Mode LED indicator knippert groen.   
 
 
        
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Bouw een code door gebruik van volgende  
instructies: 
 
Het eerste cijfer is een vijf die het Backlight en 
LED optie weergeeft. 
 
Het tweede cijfer kan 0 tot 3 zijn dat het 
activiteit type weergeeft 

 
• Optie 0 - LED Actief / Backlight UIT 
• Optie 1 - LED Actief / Backlight AAN 
(standaard) 
• Optie 2 - LED en Backlight UIT, beiden  
geactiveerd gedurende 10 seconden bij het 
indrukken van gelijk welke toets. 
• Optie 3 - LED Actief / Backlight gedimd, 
Backlight geactiveerd gedurende 10 seconden 



 



 

4.12 Programmeren van Codes  
 
4.12.1 Definitie van de “Primary” Codes  
 
• Primary codes kunnen enkel geprogrammeerd worden in een leeg gebruikersslot, een slot zonder 
bestaande Primary code in het geheugen van de controller. 
 
• Een “Primary” code moet uniek zijn, bijvoorbeeld, een primary code van een gebruiker mag niet 
dezelfde zijn als deze van een andere gebruiker. 
 
• Primary codes mogen niet hetzelfde zijn als de systeem codes, zoals de normal / secure code of de 
open code. 
 
• Gebruikers van een Primary code kunnen toegang verkrijgen in de “Normal” en Bypass mode. 

 
4.12.2 Definitie van de “Secondary” Codes 
 
• Secondary codes kunnen enkel geprogrammeerd worden in een gebruikersslot die reeds een 
Primary code bezit. 
• A Secondary code need not be unique; for instance, one user’s Secondary code may be the same as 
that of another user. 
 
• Secondary codes kunnen niet hetzelfde zijn als gelijk welke systeem code, zoals de the normal / 
secure code of de open code. 
 
• Gebruikers die een “Secondary” code gebruiken, krijgen toegang in elke werkingsmode. 
 
• Een “Secondary” code mag (kan) dezelfde zijn als de Primary code van de gebruiker. 
 
 
 

4.12.3 “Primary” en “Secondary” Codes  Programmatie Methoden 
 
Er worden twee verschillende methoden gebruikt om Primary en Secondary codes te programmeren; 
de Standaard methode en de Code Search Methode. 
 
1) De standaard methode wordt gebruikt wanneer het slot nummer van de gebruiker, voor de 
gebruiker die u wenst te gebruiken, bekend is. U kan zowel de Primary als de Secondary code 
programmeren via deze methode. 
 
2) De code search methode wordt hoofdzakelijk gebruikt wanneer een Secondary code 
geprogrammeerd moet worden en wanneer het gebruikersslot onbekend is. De code search methode 
zal enkel functioneren wanneer de Primary code van de gebruiker reeds geprogrammeerd is en de 
Secondary code niet. 
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4.12.4 Standaard Methode voor het programmeren van Codes 
 

1) Ga in programmatie mode.                
 
2) Druk op toets “7” om menu 7 te betreden. 

• De Deur LED indicator wordt oranje.                
 
3) Breng het 3-cijferige gebruikersslot in. 

(van 001 tem 500) voor zowel het programmeren van een    
Primaire of een Secondaire code.  
 
Bijvoorbeeld, gebruikersslot 003 vertegenwoordigt gebruiker n° 3. 
 
 
4) Op dit ogenblik bestaan er 3 mogelijkheden:  
 
a. Indien het geselecteerde slot geen “Primaire” code bezit, zal de  
Mode LED indicator groen knipperen om weer te geven dat de  
controller klaar is om een “Primaire” code te aanvaarden. 
        
 
b. Indien het geselecteerde slot al een “Primaire” code 
bezit, maar geen “Secondaire” code, dan zal de Mode 
LED indicator rood knipperen om weer te geven dat de  
Controller klaar is om een “Secondaire” code te aanvaarden. 
                         
 
c. Indien het geselecteerde slot al een “Primaire” en een “Secundaire”code bezit, hoort u een lange 
biep en de controller keert terug naar zijn “Normal” mode.   
 
5) Breng de code in die toegekend moet worden als de “Primaire” of “Secundaire” code voor dit 
slotnummer. 
 
Indien de ingebrachte code geldig is, zal de Mode LED indicator stoppen met knipperen en de 
controller is klaar voor het volgende 3-cijferige slot nummer (stap 3) of druk op de “#” toets om naar 
het volgende slotnummer te gaan (stap4). Indien u geen codes meer wenst te programmeren, druk 
dan tweemaal op de “#” toets en de controller keert terug naar zijn “Normal” mode. 
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4.12.5 Search Methode voor het programmeren van Codes 
 
De code “search” methode maakt het mogelijk om snel een “Secundaire” code te programmeren voor 
een gebruiker waar van zijn “Primaire” code gekend is en waarvan zijn slot nummer niet bekend is. 
 
1) Ga in programmatie mode.  
 

2)  Druk op toets “7” om menu 7 te betreden      
 

• De Deur LED indicator wordt oranje.        
 
 

3) Breng het 3-cijferige slotnummer 000 in.      
• De Deur LED indicator zal oranje knipperen.     
 
De controller wacht nu op de Primaire code van de gebruiker. 
 
4) Breng de Primaire code in van de gebruiker die een secundaire code nodig heeft. 
 

• De Mode LED indicator zal rood knipperen.        
 
Indien de ingebrachte Primaire code niet geldig is, hoort u een lange biep en de controller wacht 
achter een geldige Primaire code.  
 
5) Breng de code in die gebruikt moet worden als Secundaire code. Indien de Secundaire code geldig 
is, piept de controller drie maal en keert dan terug naar zijn “Normal” mode. Indien de Secundaire 
code niet geldig is, produceert de controller een lange biep en zal hij wachten op het inbrengen van 
een geldige secundaire code.  
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4.13 WISSEN VAN CODES 
 
Er zijn twee verschillende methoden om Primaire en Secundaire codes te wissen. Een standaard 
methode en een “Search” methode. Wanneer een gebruikerslot gewist wordt, zullen zowel de Primaire 
als de Secundaire code gewist worden.  
 

   
 
 
 
 

4.13.1 Standaard Methode voor het wissen van Codes. 
 

1) Ga in programmatie mode.                      
 
2) Druk op toets “8” om menu 8 te betreden.  

• De Mode LED indicator wordt rood.              
 

3) Breng het 3-cijferige gebruikerslot in dat moet gewist worden.     
 

• De Mode LED indicator zal rood knipperen      
Om weer te geven dat de controller wacht 
Op de programmatie code om het wissen te bevestigen. 
 
 
Indien het gebruikerslot leeg is, hoort u een lange biep en de controller keert terug naar zijn “Normal” 
mode. 
 
4) Breng uw programmatie code in om het wissen te bevestigen. Indien de programmatie code geldig 
is, hoort u drie biepen, en de controller keert terug naar zijn “Normal” mode.  
 
Indien de programmatie code niet geldig is, hoort een lange biep, en de controller keer eveneens 
terug naar zijn “Normal” mode. 
 

Nota: 
Het is aanbevolen om een lijst bij te houden van toegevoegde en gewiste gebruikers. Dit 
maakt het eenvoudiger om de status van de gebruikersloten te beheren (leeg of niet). 
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4.13.2 Search Methode voor het wissen van Codes 
 

1) Ga in programmatie mode.       
 
2) Druk op toets “8” om Menu 8 te betreden. 

• De Mode LED indicator wordt rood.        
 

3) Breng 000 in als gebruikerslot.       
• De Deur LED indicator zal oranje knipperen. 

De controller wacht nu op de Primaire code van de        
gebruiker om gewist te worden.  
 
4) Breng de Primaire code in die gewist moet worden. 

• De Mode LED indicator zal rood knipperen.       
 
5) Breng uw programmatie code in om het wissen te bevestigen. Indien de programmatie code geldig 
is hoort u drie biepen en de controller keert terug naar zijn “Normal” mode.  
Indien de programmatie code niet geldig is, hoort u één lange biep en de controller keert eveneens 
terug naar zijn “Normal” mode. 
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4.14 TOEKENNEN VAN RELAIS CODES (Gebruiken van relais 1 of 2) 
 
Wanneer een Primaire code geprogrammeerd is voor een (alle) gebruiker(s), krijgt de gebruiker 
toelating om het relais dat het slot stuurt te activeren. Het is eveneens mogelijk om verschillende 
gebruikercodes toe te kennen aan het relais 2 (Auxiliary relais). Relais 2 kan geprogrammeerd worden 
als een impuls relais of als een on/off relais.  
 
Er zijn twee methoden om relais codes toe te kennen aan de gebruikers: een "standaard" methode en 
een “Search” methode.  

 
4.14.1 Toekennen van Relais Code gebruik makend van de “Standaard” 
methode. 
 

1) Ga in programmatie mode.                      
 
2) Druk op toets “9” om Menu 9 te betreden.  

• De Mode LED  indicator wordt groen.                 
• De Deur LED indicator wordt oranje.  
 

3) Breng het 3-cijferige gebruikerslot in waarin de     
gebruikerscode geprogrammeerd moet worden 

• De Deur LED indicator zal groen knipperen.                  
 
 
4) Breng het cijfer in overeenkomend voor het huidige gebruikersslot:  
 
• 1 zal relais 1 enkel standaard activeren. (impuls)  
• 2 zal enkel de Auxiliary relais activeren (impuls of AAN/UIT)  
• 3 zal zowel relais 1 als relais 2 activeren.  
 
Indien de toegekende code geldig is, zal de Mode LED  
indicator stoppen met knipperen.  
         
 
De controller wacht nu achter een ander slotnummer. Druk op de “#” toets om naar het volgende slot 
te gaan of breng een ander slotnummer in. Indien u de programmatie mode wenst te verlaten drukt u 
tweemaal op de “#” toets en de controller keert terug naar zijn normale mode. 
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4.14.2 Relais Code toekenning via de “Search” Methode 
 

1) Ga in programmatie mode.           
 
2) Druk op toets “9” om menu 9 te betreden. 

• De Mode LED indicator wordt groen.      
• De Deur LED indicator wordt oranje. 
 

3) Breng 000 in als gebruikerslot.                  
 

• De Deur LED indicator knippert oranje.     
De controller wacht nu achter de Primaire code van de gebruiker. 
 
4) Breng de Primaire code in van de gebruiker.  

• De Mode LED indicator knippert groen.                 
    
 
5) Breng het cijfer in dat toegekend moet worden aan het huidige gebruikersslot. 
 
• 1 zal het eerste relais als standaard activeren.  
• 2 Zal enkel het Auxiliary relais activeren. 
• 3 zal het eerste relais en de Auxiliary relais activeren. 
 
 
 
Indien het toegekende cijfer geldig is hoort u drie biepen en de controller keert terug naar zijn normale 
mode. 
Indien het toegekende cijfer ongeldig is, hoort u een lange biep en de controller wacht achter een 
ander cijfer om toegekend te worden.  
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4.15 PIN CODE LENGTE / FABRIEKSINSTELLINGEN 
 

 
 
 
 
 
 

1) Ga in Programmatie mode.      
 
2) Selecteer de gewenste PIN code lengte zoals beschreven hieronder.  
 
a. 00 – Terugkeren naar fabrieksinstelling en de controller instellen om een 4-cijferige code te 
gebruiken.  
b. 05 – Terugkeren naar fabrieksinstelling en de controller instellen om een 5-cijferige code te 
gebruiken.  
c. 06 – Terugkeren naar fabrieksinstelling en de controller instellen om een 6-cijferige code te 
gebruiken.  
d. 08 – Terugkeren naar fabrieksinstelling en de controller instellen om een 4-8cijferige code te 
gebruiken. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Zowel de Mode LED en de Deur LED indicator      
Zullen rood knipperen. 
 
3) Breng uw programmatie code in.  
 
Indien de programmatie code geldig is, zal het volledige geheugen gewist worden, u hoort drie biepen 
en de controller keert terug naar zijn normale mode. 
Indien de programmatie code ongeldig is hoort u een lange biep en de controller keert terug naar zijn 
normale mode zonder zijn geheugen te wissen;  

 

Waarschuwing: 
Dit commando moet u heel voorzichtig gebruiken!! 
Wijzigen van de PIN lengte zal de inhoud van het volledig geheugen wissen uit het 
geheugen, alle gebruikers en special codes inbegrepen. Alle codes zullen 
terugkeren naar hun standaard fabrieksinstelling (zoals bij het eerste maal opstarten 
van de controller). 

Nota: 
Wanneer u optie d (4-8cijferige) gekozen hebt moet u er rekening mee houden dat u 
steeds 8 cijfers moet inbrengen om toegang te verkrijgen. Indien u bijvoorbeeld code 
12345 geprogrammeerd hebt voor een gebruiker moet deze gebruiker 00012345 
inbrengen ofwel 12345#. Indien de gebruiker enkel 12345 inbrengt zal de toegang niet 
Geopend worden. 
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4.16 WIJZIGEN VAN EEN PROGRAMMATIE CODE 
 
 

  
 
 
 
1) Neem de voeding weg van de controller. 
 
2) Houd de REX drukknop ingedrukt. (groene en zwarte draad). 
 
3) Met de drukknop nog steeds ingedrukt schakelt u de voeding terug aan.  
 
4) Laat de REX drukknop los.  
 
5) U hebt nu 15 seconden om een nieuwe programmatie code in the geven door middel van ingave 
van de standaard fabrieksinstelling programmatie code 1234. Na deze 15 seconden zal de controller 
terugkeren naar zijn bestaande code. De standaard programmatie code is afhankelijk van de 
geselecteerde PIN lengte, zie de programmatie tabel menu op pagina 27. 

 
 
4.17 WIJZIGEN VAN EEN NORMAL/SECURE CODE 
 

  
 
 
 
 
1) Neem de voeding weg van de controller.  
 
2) Houd de REX drukknop ingedrukt (groene en zwarte draad). 
 
3) Met de drukknop nog steeds ingedrukt schakelt u de voeding terug aan.  
 
4) Laat de REX drukknop los.  
 
5) U hebt nu 15 seconden om de normal/secure code te gebruiken om terug te keren naar de normal 
mode. Wanneer u zich terug in de normale mode bevindt moet u de programmatie mode betreden om 
een nieuwe normal/secure code te programmeren. De standaard code is afhankelijk van de 
geselecteerde PIN lengte. Bekijk hiervoor de programmatie menu tabel pagina 27. 
 
 

 Nota: 
De controller moet zich in de normale mode bevinden zodat de procedure kan werken.  
Zorg ervoor dat de Mode LED indicator groen is alvorens de procedure uit te voeren.  

Nota: 
De controller moet zich in zijn secure mode bevinden, anders kan de procedure niet 
uigevoerd worden. Zorg ervoor dat de Mode LED indicator rood is alvorens deze actie uit 
te voeren.  
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Appendix A. Limited Warranty 
 
 
ROSSLARE ENTERPRISES LIMITED (Rosslare) TWO and/or FIVE YEAR LIMITED WARRANTY is 
applicable worldwide. This warranty supersedes any other warranty. Rosslare's TWO and/or FIVE 
YEAR LIMITED WARRANTY is subject to the following conditions: 
 
Warranty 
Warranty of Rosslare's products extends to the original purchaser (Customer) of the Rosslare product 
and is not transferable. 
 
Products Covered By This Warranty and Duration 
ROSSLARE ENTERPRISES LTD. AND / OR SUBSIDIARIES (ROSSLARE) warrants that the AC-Qx, 
metal stand alone controller family as listed above, to be free from defects in materials and assembly 
in the course of normal use and service. The warranty period commences with the date of shipment to 
the original purchaser and extends for a period of 2 years (24 Months) for models AC-Q41H, AC-
Q41HB, AC-Q42H and AC-Q42HB and 5 years (60 months) for models AC-Q41SB, AC-Q42SB and 
AC-Q44. 
 
Warranty Remedy Coverage 
In the event of a breach of warranty, ROSSLARE will credit Customer with the price of the Product 
paid by Customer, provided that the warranty claim is delivered to ROSSLARE by the Customer 
during the warranty period in accordance with the terms of this warranty. Unless otherwise requested 
by ROSSLARE ENTERPRISES LTD. AND / OR SUBSIDIARIES representative, return of the failed 
product(s) is not immediately required. 
If ROSSLARE has not contacted the Customer within a sixty (60) day holding period following the 
delivery of the warranty claim, Customer will not be required to return the failed product(s). All returned 
Product(s), as may be requested at ROSSLARE ENTERPRISES LTD. AND /OR SUBSIDIARY’S sole 
discretion, shall become the property of ROSSLARE ENTERPRISES LTD. AND /OR SUBSIDIARIES. 
To exercise the warranty, the user must contact Rosslare Enterprises Ltd. to obtain an RMA number 
after which, the product must be returned to the Manufacturer freight prepaid 
and insured 
In the event ROSSLARE chooses to perform a product evaluation within the sixty (60) day holding 
period and no defect is found, a minimum US$ 50.00 or equivalent charge will be applied to each 
Product for labor required in the evaluation. 
Rosslare will repair or replace, at its discretion, any product that under normal conditions of use and 
service proves to be defective in material or workmanship. No charge will be applied for labor or parts 
with respect to defects covered by this warranty, provided that the work is done by Rosslare or a 
Rosslare authorized service center.



 



 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


