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1 Introductie
1.1 Doel
Dit document beschrijft de werking en toepassing van 3D-locatiebepaling en is bedoeld voor technici die
3D-locatiebepaling gaan toepassen en onderhouden. Voor alle vragen met betrekking tot deze handleiding
of apparatuur kunt u contact opnemen met Eurocom Group.

Eurocom Group doet haar uiterste best te zorgen voor een correcte inhoud van dit
document. Toch kan het voorkomen dat in dit document zaken incorrect of niet vermeld
zijn. Aan de inhoud van dit document kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

1.2 Aandachtspunten
In dit document worden de volgende symbolen gebruikt om aandachtspunten te benadrukken:

Extra achtergrondinformatie.

Let op, hier kunnen problemen, of voor de gebruiker onverwachte situaties ontstaan als de
gebruiker dit niet doet of weet.

1.3 Termen en Afkortingen
De volgende termen en afkortingen worden in dit document gebruikt.

Term/afkorting

Omschrijving

3D-tag

3D-polszender of 3D-halszender

RFID

Radio Frequency IDentification, oftewel identificatie met radiogolven

PIR

Passieve InfraRood sensor/detectie
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2 Principe
Met behulp van 3D-locatiebepaling kan de plaats worden bepaald waar een persoon zich in een gebouw
bevindt. In noodsituaties kan dit erg belangrijk zijn. Na een oproep met de 3D-tag wordt de persoon
gelokaliseerd in de zone waar hij of zij zich op dat moment bevindt. De locatie van de zone en de identiteit
van de persoon worden doorgegeven aan de CQ-Net Server en doorgestuurd naar de professionals via een
telefoon of smartphone App.

Bij RF-plaatsbepaling wordt de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling bepaald door het aantal geplaatste
radiobakens. Een radiobaken verstuurt een locatiecode op het moment dat iemand het baken nadert.
De 3D-tag ontvangt deze code en zendt deze op het moment van alarmering mee met de zendercode. Met
andere woorden het laatst gepasseerde baken geeft de locatie van de oproep aan.

Het is uiteraard van belang dat het gebouw een complete dekking heeft van 3D-RF SAN gateway’s. Deze
ontvangers zullen het zenderbericht doorgeven via de SAN-bus aan de NetBOX3 en de CQ-Net Server.

2.1 Hoe werkt een 3D-locatiebaken?
Een 3D-locatiebaken is een radiozender die een digitale code uitzendt met een laag vermogen op een
relatief lage frequentie. Deze frequentie is 125 kHz en is gereserveerd voor RFID-toepassingen. Een nadeel
van deze frequentie is de zeer lange
golflengte, ongeveer 2400 meter. Hierdoor is
het bijvoorbeeld onmogelijk om met
richtantennes te werken. De enige in
aanmerking komende antennetypes zijn loopen ferrietantennes. Het veld van een
loopantenne is geschetst in Figuur 1. De
antenne bevindt zich in het middelpunt van de
donut.
De digitale code die wordt uitgezonden is
instelbaar en moet per baken anders zijn.

Figuur 1

De 3D-zenders zijn voorzien van 2 (ferriet)
antennespoelen, die haaks op elkaar staan. Daardoor heeft de zender in horizontale positie een andere
gevoeligheid voor de radiobakens dan in verticale positie. In de praktijk is dat geen probleem want door de
kromming van het veld ontstaan tijdens het passeren vanzelf optimalere antenneposities. Alleen het punt
waar registratie plaats kan vinden is anders, zie ook Figuur 3. Voor foutloze detectie is een minimumsterkte
van het radiosignaal noodzakelijk.

De RF bakens zenden een AM gemoduleerd RF veld. In die situaties dat een 3D-RF-Tag zich in een
positie bevind dat twee of meer baken velden van nagenoeg gelijke sterkte ontvangen worden,
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zullen deze velden met elkaar gaan interfereren waardoor verminking van de data plaatsvindt. Na
demodulatie zal de ontvangen data verminkt zijn. Dat de data verminkt is zal worden
geconstateerd door dat de controles op de data niet meer kloppen: de zogenaamde preamble
(data aan het begin van het bericht) en de checksum (controle data over de berichtinhoud) zal niet
meer kloppen. Dit mechanisme is behoorlijk robuust, maar nooit voor de volle 100%; als in de
verminkte data een bericht herkend wordt waarvan door toevalligheid ook de checksum klopt,
dan is dat voor de 3D-RF-Tag gewoon een valide ontvangen bericht.
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2.2 Positie van de radio locatiebakens
De meest voor de hand liggende plaats voor 3D-locatiebakens is in een verlaagd (systeem)plafond. In veel
gevallen is dat ook een gunstige plaats, gebleken uit praktijkproeven. Er zijn echter een aantal
randvoorwaarden waarmee rekening gehouden moet worden. De meest belangrijke op een rij:

2.2.1 Het stralingsdiagram van de antenne.
Zoals te zien is in Figuur 1, straalt de antenne in alle richtingen, dus ook naar boven. Dat betekent dat het
signaal van een locatiebaken ook op de verdieping erboven terecht kan komen of in een aangrenzende
ruimte. Het is daarom belangrijk het uitgestraalde vermogen zo laag mogelijk te houden en dus de bakens
zo dicht mogelijk bij de gebruikers te plaatsen.

2.2.2 De hoogte van het plafond.
Hoe groter de maximale afstand tussen het locatiebaken en de ontvanger, hoe groter het vermogen moet
zijn voor gegarandeerde ontvangst. Het verhogen van het vermogen kan echter tot gevolg hebben dat het
radiosignaal doordringt in andere ruimtes of verdiepingen.

2.2.3 Het materiaal waarvan de wanden, de vloer en het plafond gemaakt zijn.
Omdat de golflengte van het radiosignaal erg groot is, zal er geen reflectie plaatsvinden. Wel worden LFradiosignalen geabsorbeerd door allerlei bouwmaterialen. Dit is vooral afhankelijk van de hoeveelheid
metaal (in het bijzonder ijzer) en in mindere mate van vocht in vloeren, wanden en kozijnen.

2.2.4 De afstand ten opzichte van andere radiobakens.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de locatiebakens niet in elkaars veld geplaatst worden (niet te
dicht bij elkaar in de buurt). Gebeurt dit toch, dan is niet meer met zekerheid te bepalen welk baken het
laatst wordt ontvangen wat zal leiden tot locatiefouten. Vooral in een binnen/buiten situatie is dat erg
vervelend.

2.3 Verdiepingsscheiding
Om problemen met doorstralen van radiobakens naar de onder- of bovenliggende verdieping te
voorkomen is het principe van verdiepingsscheiding ingevoerd. Dat houdt in dat alleen bakencodes van de
verdieping waarop de 3D-tag zich bevindt worden geaccepteerd. De 3D-tag ‘weet’ op welke verdieping hij is
na het passeren van een lift-/trapbaken (zie 3.3 Bepalen aantal en type bakens).
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2.4 Praktijksituaties
Uit praktijkproeven in een gebouw met verlaagde plafonds, betonnen vloeren en gipswanden met
afmetingen als in Figuur 2 zijn de volgende conclusies getrokken:
Uitgaande van locatiebakens die ingesteld zijn op gemiddeld vermogen (stand 3) is een onderlinge
bakenafstand van minimaal 3 meter benodigd. De betonnen verdiepingsvloeren en de afstand van het
verlaagde plafond tot het beton geven voldoende demping om ervoor te zorgen dat het radiosignaal niet
geregistreerd wordt boven of onder de ruimte met het actieve baken.
Wordt het vermogen opgevoerd, dan is het mogelijk dat radiosignalen doorlekken en zou een op de vloer
liggende 3D-tag een baken van de onderliggende verdieping kunnen ontvangen. In Figuur 2 zijn
verschillende situaties uitgebeeld. De gebogen lijnen illustreren de veldlijnen van de LF-radiosignalen. Te
zien is dat de veldlijnen door vloeren gedempt worden waardoor de donutvorm van Figuur 1 afgeplat
wordt.

De bovenste situatieschets, onderdelen A, B en C laten goed gepositioneerde en ingestelde bakens zien.
Dat geldt ook voor D, het locatiebaken is niet tegen het beton geschroefd maar opgehangen aan een
pendel. Baken E is wel tegen het plafond geschroefd en straalt dus door het beton heen, maar omdat het
een luifel is die zich buiten bevindt is dat geen probleem. Ook is te zien dat de velden van D en E elkaar
overlappen ter hoogte van de deur. In dat gebied kan en zal de 3D-tag beide bakens ontvangen. Omdat de
doorgang gepasseerd wordt (men blijft niet in de deuropening staan) is dat geen probleem, zodra de 3D-tag
zich wat meer naar binnen of naar buiten beweegt ‘wint’ baken D of E en wordt alsnog de juiste locatie
geregistreerd. Deze situatie mag natuurlijk niet optreden bij naast elkaar liggende ruimtes waartussen geen
doorgang is.
Dit kan leiden tot verminkte data en moet vermeden worden, dit kan bereikt worden door gebruik van een
PIR op het baken.

De middelste situatieschets, onderdelen A en B stellen juist ingestelde en gepositioneerde bakens voor,
terwijl het vermogen van C te hoog staat en in de ruimte van B en op de verdieping erboven te ontvangen
is. Het vermogen van baken D is heel hoog ingesteld, noodzakelijk voor voldoende dekking omdat het hoog
en tegen het beton is geplaatst. Het gevolg is doorstraling naar de bovenverdieping en eventuele
aangrenzende ruimtes. De overlap met E hoeft geen probleem te zijn, zie beschrijving hierboven.
De onderste situatieschets, onderdelen D en E tonen een oplossing voor het probleem van de middelste
situatie dat hierboven is omschreven. Het buitenbaken is verder van de deur af geplaatst en het vermogen
van het binnenbaken D is lager afgesteld. Hierdoor wordt dit baken echter niet geregistreerd door de 3Dtags indien ze laag over de vloer langskomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij rolstoelen.
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Figuur 2
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2.5 Detectiemoment
Zoals eerder is opgemerkt, is het moment waarop de bakenontvanger van een 3D-tag een 3D-bakencode
detecteert en registreert afhankelijk van de positie van de 3D-tag ten opzichte van de veldlijnen. Optimale
ontvangst vindt plaats als de veldlijnen in de lengterichting door de antenne lopen. Omdat zich twee
antennes op de printplaat van de 3D-tag bevinden die haaks op elkaar staan en de ontvangen signalen
daarvan door de ontvanger chip worden samengevoegd, is de gevoeligheid in het vlak van de printplaat
vrijwel gelijk. Loodrecht op de printplaat is de gevoeligheid echter heel klein (zie Figuur 3).

Figuur 3

2.6 Resumé
Plaats de 3D-locatiebakens altijd zoveel mogelijk in het midden van de te verwachten looproute, met
inachtneming van de minimale onderlinge afstand. Bij verlaagde plafonds met een hoogte tot ongeveer 250
cm een onderlinge afstand tussen de locatiebakens aanhouden van minimaal 300 cm. In de meeste
gevallen is vermogensniveau 3 (instelbaar tussen 1 en 8) dan voldoende. Bij montage direct op een
betonnen plafond van rond de 250 cm hoogte is meer vermogen nodig, stand 5 á 6 is dan meestal
voldoende. Houd rekening met doorstraling naar boven. Bij nog hogere plafonds, rond 350 cm en directe
montage op beton, is het mogelijk dat zelfs het hoogste vermogensniveau (8) niet genoeg is.

Het structureel toepassen van continue zendende bakens is ongewenst. Zeker continue zendende
DWAAL-bakens kunnen een flinke aanslag zijn op de batterijlevensduur van de 3D-RF-Tag én de
algemene systeem performance negatief beïnvloeden en wel om de volgende reden.
Alle 3D-RF-Tags waar een “wildcard” in is geprogrammeerd, zullen direct na ontvangst van een
dwaalbaken een uitzending doen. Voor hetzelfde dwaalbaken zal de 3D-RF-Tag daarna een
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instelbare wachttijd (dwaaltimeout) in acht nemen alvorens opnieuw een uitzending te doen. Een
ander dwaalbaken zal echter direct een nieuwe uitzending initiëren. Als een 3D-RF-Tag op de
positie komt dat er twee of meer dwaalbakens worden ontvangen, deze bakens niet zijn gekoppeld
én continue zenden, dan zal de 3D-RF-Tag afwisselend de bakens “zien” en door de afwisseling
iedere keer direct zenden. Als de 3D-RF-Tag op die positie blijft gaat het heel hard met het aantal
uitzendingen, wordt de frequentie enorm bezet met radioverkeer en andere uitzendingen storen
waardoor heruitzendingen zullen plaatsvinden. Naast dat dit negatief is voor de systeem
performance, heeft dit ook grote consequenties voor de “levensduur” van de batterij.
Met de introductie van het “wildcard” wijzen we op het gevaar van het sterk oplopen van het
aantal niet functionele uitzendingen. Een 3D-RF-Tag waarvan de dwaaltimeout op 5 seconden
staat en welke binnen het ontvangstbereik van een dwaalbaken is -en blijft- en als dit bijvoorbeeld
de slaap- of woonkamer van de gebruiker is, dan zal de Tag ongewenst structureel heel veel
uitzendingen maken.
Resumé; het heeft technisch sterk de voorkeur bakens en met name de dwaal-bakens nooit
continue te laten zenden. Het plafondbaken heeft hiertoe een vaste PIR en de trap/kozijnbakens
een losse PIR welke aan de linker, midden of rechterzijde geplaatst kan worden, afhankelijk van de
benaderingsrichting.
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3 Projecteren locatiebepaling
Voor het toepassen van locatiebepaling dient er vooraf een projecteringsplan gemaakt te worden. In het
projecteringsplan dienen de volgende zaken uitgewerkt te worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zone-indeling bepalen van het gehele pand waarin locatiebepaling wordt toegepast
Zonebenaming aan de bepaalde zones toekennen
Standaard looproutes in het pand analyseren, met name tussen de zones (etages)
Bepalen niet-reguliere looproutes in het pand (nooduitgangen, noodtrappen)
Bepalen van het aantal en type bakens
Bepalen montageplaatsen voor bakens (en het bereik op deze locaties)

3.1 Indeling van locatiezones en zonebenaming
Met behulp van de actuele plattegronden van het pand dient in nauw overleg met de klant de exacte zoneindeling ingetekend te worden. Hierdoor ontstaat duidelijkheid over de zone-indeling en dus de te
controleren ruimten als er in een dergelijke zone gealarmeerd wordt. Men kan ergens in die zone aanwezig
zijn.
Gebruik voor het aangeven van de zones een kleur en benoem de zones, niet de afzonderlijke bakens. In
onderstaande plattegrond is een voorbeeld gegeven van het indelen van een verdieping. Elke zone heeft
een eigen naam A, B, C of D. Als er een alarm gemaakt wordt in zone A zal de alarmgever zich ergens in
zone A bevinden.

Figuur 4
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3.2 Bepalen standaard looproutes
Nadat de zone-indeling is bepaald kan men de reguliere looproutes aangeven. Ook niet reguliere routes
waar men geen gebruik van mag maken dienen aangegeven te worden. Deze hoeven dan niet voorzien te
worden van bakens (bijvoorbeeld nooduitgangen). De looproutes zijn in onderstaande plattegrond
weergegeven.

Figuur 5

3.3 Bepalen aantal en type bakens
Als de reguliere looproutes bepaald zijn, kunnen de overgangen tussen de zones worden voorzien van
bakens. Houd hierbij rekening met:
1. Type montage (plafond- of kozijnbaken)
2. Verwachte doorstraling naar andere zones of verdiepingen
a. Tekenen bereik van elke baken om doorstraling inzichtelijk te maken.
b. Extra kritisch zijn de lift-/trapbakens, deze geven aan naar welke etagecode de 3D-tags
moeten “luisteren”. Deze moet zo min mogelijk naar een andere etage doorstralen! De 3Dtag luistert dan niet meer naar de juiste bakens.
c. Eventueel ander type baken of plaats kiezen bij te veel of ongewenste doorstraling.
d. Lift-/trapbakens moeten ook worden toegepast voor de in- en uitgangen van de begane
grond.
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3. Soort baken kiezen
a. Normaal baken; baken zendt een bakencode uit en wordt door een 3D-tag opgeslagen.
Alleen bij een alarm wordt deze informatie doorgegeven.
b. Lift-/trapbaken; baken zendt een bakencode uit met aanduiding “nieuwe etage code”. Deze
wordt door een 3D-tag opgeslagen. Daarna luistert de zender alleen naar bakens met de
betreffende etagecode.
c. Dwaalbaken; baken zendt een bakencode uit met aanduiding “Dwaal”. Hierdoor zal een 3Dtag deze informatie direct uitzenden naar het systeem.
d. Dwaal-/dwangbaken; baken zendt een bakencode uit met aanduiding “Dwaal” en “nieuwe
etage”.
4. Voedingspunten bepalen
Hieronder zijn de diverse bakens in het voorbeeld weergegeven. Plafondbakens (groen) zijn in het midden
van een gang getekend, kozijnbakens (blauw) tegen een muur. De cirkels geven het bereik aan.

Figuur 6

Combineer nooit verschillende LF baken systemen van verschillende fabricanten in één
gebouw/ project. Deze systemen zullen invloed hebben op het correct functioneren van het
systeem en daardoor onbetrouwbaar worden.
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4 Hardware
4.1 TZ4087/20 Plafondbaken en TZ4087/20-1 3D-Smartbeacon (plafond)
Plafondbakens zijn bedoeld om te werken met een middel tot groot bereik om
doorgangen, zoals een traphal of lifthal te voorzien van een lokaal detectieveld.
Het is essentieel dat de veldsterkte zo laag mogelijk is en dat het veld zo min
mogelijk doordringt tot hogere of lagere verdiepingen of aangrenzende ruimten.
Het plafondbaken wordt normaal gesproken tegen het (systeem)plafond
gemonteerd. Het bereik is maximaal 4 meter vanaf het baken en afhankelijk van
waar en waarop het baken is gemonteerd. De afstand naar en het type
etagevloer in combinatie met het ingestelde vermogen van het baken, bepaalt
de mate van doorstraling naar de bovenliggende verdieping. Het baken is
Figuur 7
standaard voorzien van een detectie-PIR, die ervoor zorgt dat het baken alleen
aan is als er beweging gedetecteerd wordt.
Het baken heeft twee RJ12 aansluitingen, die gebruikt worden om het baken te voeden en om eventueel
door te lussen naar een volgend baken (zie 4.4 Slave functie).
In een OCC | Gateway architectuur worden bakens gevoed door de OCC | Gateway. Sluit nooit meer dan 3
bakens aan op één OCC | Gateway.
In een NetBOX architectuur kunnen bakens worden gevoed door deze op een SAN splitter aan te sluiten
welke niet aan een SAN bus gekoppeld is en waar een Netbox3 voeding het vermogen levert. Tevens is het
mogelijk een baken te voeden middels de IO aansluiting van SAN periferie. Op deze manier van voeden kan
gebruik gemaakt worden van het storingscontact om zo het baken te bewaken middels een IO-basic profiel
in de CQ-Net Server. Let wel op het totale vermogen op de SAN bus.
Het is dus van belang het baken niet aan te sluiten op een SAN-poort, er bestaat dan de
kans dat de SAN-bus wordt kortgesloten.

Pin

Master (RJ12)

Slave (RJ12)

1

Doorlus

Doorlus

2

Opencollector uitgang
(naar GND bij fout)

Opencollector uitgang
(naar GND bij fout)

3

GND

GND

4

+24Vdc

+24 Vdc (max 3,84W)

5

nc

Slave -

6

nc

Slave +

Figuur 8

Slave
Master
Figuur 9
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4.2 TZ4087/22 3D-Kozijnbaken en TZ4087/40 3D-SmartBeacon (Kozijn)
Kozijnbakens zijn bedoeld om te werken met een relatief klein bereik, om smalle
doorgangen, zoals trappen en deuropeningen, te voorzien van een lokaal detectieveld. Het
is essentieel dat de veldsterkte zo laag mogelijk is en dat het veld niet doordringt tot
hogere of lagere verdiepingen of aangrenzende ruimten. Het kozijnbaken wordt zonder
behuizing geleverd en dient gemonteerd te worden in een K40 installatiegoot. Het bereik is
maximaal 4 meter vanaf het baken en is afhankelijk van waar en waarop het baken is
gemonteerd. Het type ondergrond in combinatie met het ingestelde vermogen van het
baken, bepaalt de mate van doorstraling.
Het baken heeft twee RJ12 aansluitingen, welke gebruikt worden om het baken te voeden
en om eventueel door te lussen naar een volgend baken (zie 4.4 Slave functie).
In een OCC | Gateway architectuur worden bakens gevoed door de OCC | Gateway. Sluit
nooit meer dan 3 bakens aan op één OCC | Gateway.
In een NetBOX architectuur kunnen bakens worden gevoed door deze op een SAN splitter
Figuur 10
aan te sluiten welke niet aan een SAN bus gekoppeld is en waar een Netbox3 voeding het
vermogen levert. Tevens is het mogelijk een baken te voeden middels de IO aansluiting van
SAN periferie. Op deze manier van voeden kan gebruik gemaakt worden van het storingscontact om zo het
baken te bewaken middels een IO-basic profiel in de CQ-Net Server. Let wel op het totale vermogen op de
SAN bus.

Het is dus van belang het baken niet aan te sluiten op een SAN-poort, er bestaat dan de
kans dat de SAN-bus wordt kortgesloten.

Pin

Master (RJ12)

Slave (RJ12)

1

Doorlus

Doorlus

2

Opencollector uitgang
(naar GND bij fout)

Opencollector uitgang
(naar GND bij fout)

3

GND

GND

4

+24Vdc

+24 Vdc (max 3,84W)

5

nc

Slave -

6

nc

Slave +

Figuur 11

Master

Slave
Figuur 12
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4.2.1 TZ4087/23 Front- en TZ4087/24 Side-PIR voor
kozijnbakens
Het kozijnbaken is een printplaat en wordt geleverd zonder behuizing. Op
de print is geen PIR aanwezig, wel een connector voor één of twee
(parallel geschakelde) externe PIR’s (zie foto).
Pin 1 (+3,3V) en Pin 2 (PIR) zijn via een jumper
verbonden indien er geen PIR wordt toegepast.

PIR-aansluiting:
Figuur 13
GND | PIR| +3,3V

De TZ4087/23 Front PIR voor 3D-kozijnbakens heeft één PIR die naar voren is
gericht en geschikt is voor montage op een K40 installatiegoot. De Front PIR kan
direct aangesloten worden op het kozijnbaken.

De TZ4087/24 Side PIR voor 3D-kozijnbakens heeft links en rechts een PIR en is
geschikt voor montage op een K40 installatiegoot.

Figuur 14

De keuze voor front- of zijbenadering hangt sterk af van de situatie ter plaatse en
de positie van het baken. Loopt men langs een baken, bijvoorbeeld in een gang,
dan verdient zijbenadering de voorkeur. Loopt men op een baken af, bijvoorbeeld
bij een deurpost, dan is frontbenadering een logische keuze.
Figuur 15
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4.3 TZ4087/32 3D-Grondbaken en TZ4087/32-1 3D-Smartbeacon (grond)
Het grondbaken is vergelijkbaar met een plafondbaken maar wordt in een
buitenbehuizing geleverd. Het bereik is maximaal 3 meter vanaf het baken en
is afhankelijk waarin de buitenbehuizing is geplaatst. Het type ondergrond in
combinatie met het ingestelde vermogen van het baken, bepaald de mate van
doorstraling. Het grondbaken is met (per 2019) en zonder lus te bestellen.
Het baken dient op een 24VDC voeding te worden aangesloten. (bruin = +, blauw = -)

Figuur 16

Geel/groen is het storings contact.

In een OCC | Gateway architectuur worden bakens gevoed door de OCC | Gateway. Sluit nooit meer dan 3
bakens aan op één OCC | Gateway.
In een NetBOX architectuur kunnen bakens worden gevoed door deze op een SAN splitter aan te sluiten
welke niet aan een SAN bus gekoppeld is en waar een Netbox3 voeding het vermogen levert. Tevens is het
mogenlijk een baken te voeden middels de IO aansluiting van SAN perefirie. Op deze manier van voeden kan
gebruik gemaakt worden van het storings contact om zo het baken te bewaken middels een IO-basic profiel
in de CQ-Net Server. Let wel op het totale vermogen op de SAN bus.

Een grondbaken wordt op dezelfde wijze geprogrammeerd als het plafondbaken met de bakenprogrammeertool. Bij gebruik van een lus zal ook het baken zelf nog altijd een veld blijven uitzenden
Let op: de bovenzijde laat geen laagfrequent infrarood door zodat een PIR niet zal werken.
Het baken zal dus continu moeten uitzenden (zie 5.4 Programmeren van een grondbaken).

4.4 Slave functie
Het komt voor dat bakens te dicht bij elkaar geplaatst zijn. Dit is een ongewenste situatie omdat een zender
in de buurt van zo’n opstelling beide bakens kan ontvangen en daarom de laatst uitgezonden code van de
twee zal onthouden.
Als het niet mogelijk is om de bakens verder van elkaar op te stellen is de slave-functie een optie. Die houdt
in dat beide bakens simultaan gaan zenden zodra één van de twee geactiveerd wordt. Het baken dat het
sterkst wordt ontvangen door de zender wordt onthouden en dat is, mits de bakens goed ingeregeld zijn,
het dichtstbijzijnde baken.
De slave-functie kan worden gerealiseerd met een directe koppeling van de bakens via de daarvoor
bestemde slave aansluitingen en bekabeling.
•
•

Via de slave verbinding wordt het tweede baken gevoed, zodoende hoeft er voor één set ook maar
één voeding voorzien te worden!
De slave functie is beschikbaar op het kozijn- en het plafondbaken.
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4.4.1 Aansluiting en koppeling
De aansluiting van de voeding moet in principe op de aangegeven masterconnector gebeuren. De
slaveconnector kan wel worden gebruikt voor het voeden van de masterconnector van het volgende baken.
Direct aansluiten van de voeding op de slaveconnector kan leiden tot ongewenste fenomenen. Onjuist
aansluiten heeft niet tot gevolg dat er iets stuk zal gaan maar is ongewenst.
Indien meerdere bakens achter elkaar worden geschakeld voor voeding, moet tussen de bakens steeds een
verbinding worden gemaakt van de slaveconnector van het voedende baken naar de masterconnector van
het volgende baken.
230 VAC

Voeding -> Master

Slave -> Master

24Vdc
TZ4083/
84

Voeding -> Master

Figuur 17

Indien twee bakens in slavemode moeten werken, moeten beide bakens via de slave-aansluitingen worden
aangesloten. De doorlusaansluiting op de connector verbindt alleen de twee overeenkomstige pennen van
beide RJ12-connectoren.
230 VAC

Voeding -> Master

Slave -> Slave

24Vdc
TZ4083/8
4

Figuur 18

Voor Trappenhuizen geld een apart advies, hier zou je alle lift/trapbakens bakens welke worden ingezet
voor het uitzenden van het “Dwang” bericht verticaal moeten koppelen. Er is hier een beperking met
betrekking tot het aantal gelijktijdig te voeden bakens doordat alle bakens door gelust moeten worden op
de Slave-aansluiting. De oplossing is om per drie bakens lokaal (bij-) te voeden via de Master aansluiting.
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5 Programmeren van bakens
5.1 TZ4087/30 Programmeertool 3D-bakens
De baken-programmeertool TZ4087/30 wordt gebruikt om de 3D-locatiebakens te programmeren, uit te
lezen of te controleren.

Figuur 19

Knoppen uitleg:
•
•
•
•
•
•
•

Rood: Aanknop
Roze: Mode/menu knop
Geel: Programmeren kozijnbaken en digit keuze
Groen; pijl omhoog:
Programmeren plafondbaken
Groen; pijl omlaag:
Uitlezen plafondbaken
Draaiknop P: Selecteren
Draaiknop V: Instellen van waarden
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5.2 Uitlezen van een plafondbaken, grondbaken en kozijnbakens
Het uitlezen van eerder geprogrammeerde gegevens in een plafondbaken, grondbaken en kozijnbakens
uitgeleverd vanaf 01-10-2022 gaat als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Zet de programmeerunit aan
Kies met de mode-knop “baken”
Druk op de groene IR uitlees-knop
Gegevens worden overgedragen, op de programmeerunit staat of het is gelukt
De gegevens staan onder de betreffende menu-items: baken type, verdieping, locatie nr

Voor het uitlezen van een kozijnbaken geleverd vóór 1-10-2022, zie hoofdstuk 5.5.

5.3 Programmeren van een plafondbaken en kozijnbakens
Het programmeren van een plafondbaken en kozijnbakens geleverd vanaf 01-10-2022 gaat als volgt:
1. Zet de programmeerunit aan
2. Kies met de mode-knop “baken”
3. Met draaiknop P, kies “TYPE” en kies met draaiknop V uit de volgende mogelijkheden:
a. Normaal 0xxx
b. Lift/Trap 1xxx
c. Dwaal 8xxx
d. Dwaal/Dwang 9xxx
4. Met draaiknop P, kies “Verdieping” en kies met draaiknop V uit verdieping 0 t/m 15
5. Met draaiknop P, kies “Locatienummer” kies met draaiknop V en gele “digit” knop de gewenste
waarden
6. Met de groene programmeren-knop kan het baken met de ingestelde waarden geprogrammeerd
worden
7. Op de programmeerunit wordt aangegeven of het programmeren gelukt is
Voor het programmeren van een kozijnbaken geleverd ná 1-10-2022, zie hoofdstuk 5.6.

5.4 Programmeren van een grondbaken
Het programmeren van een grondbaken is gelijk aan het programmeren van een plafondbaken. Omdat bij
een grondbaken geen gebruik gemaakt kan worden van de PIR, moet deze PIR-werking worden omgezet
naar pulserend (continu) uitzenden. Dit gaat als volgt:
1. In de mode “baken” selecteer groepsnummer
2. Kies de waarde met de draaiknop V
3. Stel in op 255 , het baken zal continu de code herhalen (0 is PIR-werking)
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5.5 Uitlezen van een kozijnbaken (levering < 01-10-2022)
Voor het uitlezen van een kozijnbaken geleverd ná 1-10-2022, zie hoofdstuk 5.2.
Het uitlezen van eerder geprogrammeerd vermogen van een kozijnbaken (levering vóór 01-10-2022) gaat
als volgt:
1.
2.
3.
4.

Zet de programmeerunit aan
In de mode “baken” selecteer “AB comm” met draaiknop P
Kies met draaiknop V “Toon vermogen” en druk op de gele knop
De rode led op het baken zal nu de waarde van het vermogen aangeven (vermogen 3 = 3x
knipperen)

5.6 Programmeren van een kozijnbaken (levering < 01-10-2022)
Het programmeren van een kozijnbaken (levering vóór 01-10-2022) gaat als volgt:
1. Zet de programmeerunit aan
2. Kies met de mode-knop “baken”
3. Met draaiknop P, kies “TYPE” en stel in met draaiknop V uit de volgende mogelijkheden:
a. Normaal 0xxx
b. Lift/Trap 1xxx
c. Dwaal 8xxx
d. Dwaal/Dwang 9xxx
4. Met draaiknop P, kies “Verdieping” en kies met draaiknop V uit verdieping 0 t/m 15
5. Met draaiknop P, kies “Locatienummer” kies met draaiknop V en gele “digit” knop de gewenste
waarden
6. In de mode “baken” selecteer “AB comm” met draaiknop P
7. Kies met draaiknop V de waarde die geprogrammeerd moet worden:
a. Stel vermogen in en druk op de gele knop
b. Stel LED in en druk op de gele knop
c. Stel code in en druk op de gele knop
d. Toon vermogen en druk op de gele knop; de rode led op het baken zal nu de waarde van
het vermogen aangeven (vermogen 3 = 3x knipperen)
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6 Programmeren zenders
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het programmeren van een hals- of polszender via de programmeertool (HW) en het
programmeer programma besproken.

6.2 Progammeertool software
Voor het programmeren van een zender zijn de volgende onderdelen nodig:
1. PC of Laptop met minimaal:
a. Windows 7
b. .NET framework 4 Client Profile
c. USB-poort
2. Programmeertool met USB-kabel
3. 3D-RF-Programmeertool SW
a. De laatste versie is verkrijgbaar via het SSD

6.2.1 3D-RF-Programmeertool installatie en starten
Voor het gebruik van de 3D-RF-programmeertool is geen separate installatieprocedure noodzakelijk. Het
ZIP-bestand dient in een eigen directory te worden uitgepakt.
Er zijn twee mogelijkheden om het programma te starten vanuit de opdrachtprompt in normal of technicus
mode:
1. Normale Mode:
a. Start zonder toevoegingen het programma “3D-RF_Programmer_Tool “ vanuit de eigen
directory
2. Technicus mode:
a. Start met de toevoeging TECHNIEK het programma “3D-RF_Programmer_Tool TECHNIEK“
vanuit de eigen directory
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6.4 Verbinding maken en verbreken
Voor de overdracht van gegevens tussen de 3D-RF Programmer en de 3D-RF Programmer Tool moet er
eerst een verbinding tot stand worden gebracht. De 3D-RF Programmer moet in de modus “Zender” staan
en de com-poort waarop de 3D-RF Programmer is aangesloten moet zijn ingesteld.

Door op Com-poort te klikken, verschijnt een venster waarin de com-poort kan worden ingesteld.
Selecteer de gebruikte com-poort en klik op OK. Linksonder is in de statusregel de ingestelde com-poort te
zien.

Door op Verbinden te klikken wordt er verbinding gemaakt met de 3D-RF Programmer. Wanneer
er verbinding is verschijnt onderaan de melding “Er is verbinding met de 3D-RF Programmer”.
Deze melding verdwijnt na 5 seconden, als erop geklikt wordt of als er een nieuwe melding komt.
Klik op “verbreken” voor het verbreken van de verbinding met de programmeertool.
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6.5 Overdracht van gegevens
Voor de overdracht van gegevens moet de zender in tweewegmodus staan en een verbinding tot stand zijn
gebracht. Vandaar dat na het uitlezen bij Zendermodus altijd Tweewegmodus staat.
Deze moet voor het verzenden op de de gewenste modus worden gezet. Indien de gebruiker hiervoor geen
rechten heeft, kan dit achteraf op de 3D-RF Programmer.
Klik op Uitlezen om de gegevens vanuit een zender in de 3D-RF Programmer Tool te krijgen. Klik daarna
(wanneer de 3D-RF Programmer daarom vraagt) op knop 4 (het driehoekje) van de zender.
Hierbij gaat de led knipperen. Als de gegevens zijn ontvangen verschijnt de melding “Gegevens ontvangen
van de 3D-RF Programmer” en worden de instellingen bijgewerkt.

Bakenontvangen altijd aan

Dwaal timeout
Vertraging tussen oproepen (bij
overmatig gebruik van alarmknop
toe te passen)

Nu kunnen de gegevens worden gewijzigd en in de zender worden geprogrammeerd. Een zenderknop
waarbij Lokaal is aangevinkt wil zeggen dat die knop lokaal wordt afgehandeld en er dus geen bericht naar
buiten wordt gestuurd.
Klik op Verzenden als de gewenste wijzigingen zijn gemaakt. De melding “Kijk op de 3D-RF Programmer
voor verdere instructies” verschijnt. Klik op knop 4 (het driehoekje) van de zender, tenzij er een andere
instructie op de 3D-RF Programmer staat. Als de zender geprogrammeerd is verschijnt de melding “Het
programmeren is gelukt”.
Let op, zet knop 4 nooit uit en de optie Lokaal bit niet aan, omdat dit in de praktijk het
aanpassen bemoeilijkt. Knop 4 is immers nodig om wijzigingen via de programmeertool te
bevestigen.
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6.6 Bakens en baken wildcard
6.6.1 Baken aanmaken
In een zender kunnen maximaal 100 bakens worden geprogrammeerd. Door op “Toevoegen” te klikken kan
een baken worden toegevoegd aan de lijst. Het baken wordt na een eventueel geselecteerd baken
ingevoegd.
De volgorde van de bakens is niet van belang, maar voor het overzicht kunnen de bakens worden
gesorteerd door op “Sorteren” te klikken.
Vaak moet in meerdere zenders dezelfde of bijna dezelfde bakenlijst worden geprogrammeerd.
Hiervoor zijn de Import- en Exportfuncties handig. Bij het importeren blijven al eventueel ingevoerde
bakens behouden. Indien dit niet gewenst is dienen deze eerst te worden verwijderd door op Alles
verwijderen te klikken. Als er meer bakens in het bestand staan dan er in de lijst kunnen dan wordt de
bakenlijst gevuld tot er 100 in staan.
Dubbelklik op een baken of selecteer een baken en klik op “Wijzigen” om een baken te wijzigen.

6.6.2 Dwaalmeldingen en Dwaaltimeout
Moet de zender op alle Dwaalbakens reageren dan dient men een Dwaal wildcard aan te maken.
Om een wilcard baken in de zender toe te voegen klik je op “Toevoegen” in de baken sectie.
Kies vervolgens in het baken dialoogscherm als type ‘Dwaal + Dwang (knop 10) en code ‘FFF’ Dit resulteert
in baken “BFFF” in de baken lijst.

De dwaaltimeout geeft aan met welke minimale interval eventuele dwaalmeldingen door de zender
worden verstuurd. Deze tijd kan in stappen van 5 seconden worden gewijzigd.
Verzend vervolgens de configuratie naar de zender conform de handleiding.

Let op, Instellen van de Dwaaltimeout. Waarden van de dwaaltimeout onder de 60s is niet
te adviseren. Deze instelling is voor eigen risico en heeft invloed op het batterijverbruik en
is niet conform de norm ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.0 waarbij de bezettingsgraad van de
betreffende frequentie niet hoger mag zijn dan 0,1%. Zorg voor zeer goede ontvangst bij
dwaalbakens zodat de zender geen herhalingsoproepen verzendt.
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6.8 Gegevens opslaan in een bestand
De hele programmering van een zender kan worden opgeslagen in een bestand. Klik hiervoor op
“Bestand opslaan” en kies waar het bestand moet worden opgeslagen. Als bestandsnaam wordt het
zendernummer voorgesteld, maar er kan ook een andere naam worden gegeven.
Klik op “Bestand openen” om een bestaand bestand te openen.
Het laatst geopende bestand kan ook automatisch elke keer worden geopend wanneer er gegevens
ontvangen zijn. Vink hiervoor “Automatisch bestand openen bij ontvangen van gegevens” aan. Dit is handig
wanneer meerdere zenders dezelfde instellingen moeten krijgen.
Let op, lees een zender eerst uit (via de knop “Uitlezen”) en pas dan de gewenste
wijzigingen toe. Hiermee voorkomt men dat de zender code, type, modus en eventuele
andere instellingen worden gewijzigd.
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7 Testen
7.1 Bakens testen met de programmeerunit
De 3D-locatiebakens kunnen met de programmeerunit ook worden getest. De programmeerunit is
uitgerust met een bakenmeting-modus. Dit werkt als volgt:
1. Zet de programmeerunit AAN
2. Kies met de mode-knop de functie bakenmeting
a. Je ziet nu BAKEN (hex):……, hier wordt het bakennummer getoond
b. Tweede regel geeft aan Achtergrond: xx dB, de ontvangststerkte in dB
Zodra je binnen bereik bent van een 3D-locatiebaken geeft de programmeerunit aan welk bakennummer
wordt ontvangen en met welke sterkte. De meting is alleen correct als de bakencode wordt weergegeven
met de daarbij horende ontvangststerkte. Gebruik samen met de programmeerunit een 3D-tag, deze geeft
middels de rode indicatie-LED aan wanneer de tag een baken ontvangt.
De ontvangststerkte is niet exact aan te geven, dit is mede afhankelijk van achtergrondruis.
Door te bepalen wanneer de programmeerunit een correcte bakencode ontvangt, kan men het bereik van
dat baken bepalen. Het meten van het bereik is een momentopname, het bereik kan door externe
invloeden veranderen.

Figuur 20
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