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        Gelieve voor ingebruikname eerst deze handleiding lezen. 

  
 

 
          

Gelieve bij afvoer van dit product dit volgens de voorschriften te doen. Niet bij het restafval 

plaatsen.  

 

 

 

 

        Indien de TSEC 2000 SMS via een adapter gevoed wordt dient deze een SELV  

type te zijn met dubbele isolatie. 

 
 

          Bij gebruik van een niet gezekerde voeding dient in de voedingsleiding een zekering 

van 315mAT opgenomen te worden. 

 

 
          Gebruik alleen de meegeleverde antenne, gebruik geen antennes met versterking.  

 

 
 
Reinig het product alleen met een droge doek, gebruik geen vochtige doek.  

 

Afval scheiden: Papier en karton bij het papierafval, overige verpakking bij het restafval. 

 

Voor retourzendingen kunt u contact opnemen met Telesignal. 
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1 Algemene informatie  

De TSEC 2000 is een compacte melder voor het versturen van storingen en alarmen per sms en 

naar meldkamers via het DC09 SIA protocol. De TSEC 2000 verzorgt een veilige en zekere 

overdracht van de meldingen. Deze handleiding beschrijft de installatie, configuratie en in 

bedrijfstellen van de TSEC 2000 voor SMS meldingen. De TSEC 2000 is voorzien van een moderne 

4G LTE-M GSM module. Op verzoek zijn ook 2G versies nog leverbaar. 

1.1 Leveromvang 

De verpakking van een standaard TSEC 2000 omvat: 

 

• TSEC 2000 SMS in DIN-Rail behuizing 

• Antenne afhankelijk van uitvoering: 

 Standaard zelfklevend wit voor binnengebruik 

Optioneel: stub antenne, magneet antenne, puck-schijf antenne voor buitengebruik,  

staafantenne met beugel voor buitengebruik 

• USB kabel 

• Optioneel DIN-rail beugel 35mm 

 

Configuratie software en handleiding via download beschikbaar.   

2 Stroomvoorziening 

De TSEC 2000 SMS is geschikt voor een netvoeidng van 90 tot 260 VAC 50/60 HZ. De ingebouwde 

Lithium batterij voorziet in één uur noodstroombedrijf na spanningsuitval waarna de batterij 

automatisch wordt afgeschakeld. NA herstel van de netvoeidng wodt de batterij weer bijgeschakeld. 

De spannigsuitval wordt intern gedetecteerd en kan worden gemeld. De Lithium batterij wordt 

automatisch geladen. 

3 SIM Kaart 

De SIM kaart moet SMS en LTE-CAT M of 2G data ondersteunen. Het formaat is 

Micro SIM. De SIM-houder is bereikbaar achter het front. Klik het front los met 

behulp van een kleine schroevendraaier.  

De SIM kaart insteken met de gouden contacten richting de printplaat en indrukken 

tot de verzegel klik. Uitnemen kan door de kaart weer iets in te drukken waarna 

deze omhoog veert.  

4 Montage 

De TSEC 2000 SMS kan op een DIN Rail 35 mm gemonteerd worden. De aansluitingen bestaan uit:  

netvoeding, GSM antenne en de ingangen. Indien gewenst kunnen de relais uitgangen aangesloten 

worden.    

4.1 Montage TSEC 2000 SMS 

Monteer de TSEC 2000 SMS op een DIN Rail 35mm met inachtneming van de omgevingsfactoren. 

Afmeting behuizing B x H x D  106 x 90 x 60 mm. 

 

Bedrijfstemperatuur: -10 ~ +55 °C, Maximaal -20 ~ +70 °C (bij -20 °C wordt de batterij lader 

uitgeschakeld, bij -10 °C weer ingeschakeld)  

 

Relatieve luchtvochtigheid: 20 ~ 90 % niet condenserend  

4.2 Montage antenne 

De robuuste SMA antenne connector biedt een betrouwbare verbinding. Met de diagnosetool van 

ParamIt+ kan eenvoudig de optimale antenne positie bepaald worden.  
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5 Aansluitingen 

De TSEC 2000 SMS is voorzien van vier gemarkeerde aansluitdelen.  

 

 

Let op, netvoeding. Werk veilig.  

   

5.1 Voeding en antenne 

 

 
 

J1 Netvoeding 90 – 260 VAC  L fase 

       N nul 

   Antenne SMA female schroefaansluiting, handvast aandraaien 

5.2 Relais uitgangen 

De relaisuitgangen kunnen middels SMS commando’s op afstand geschakeld worden.  

 

 
 

J2 K1 Relais 1 (max 230V-5A) 

J3 K2 Relais 2 (max 230V-5A) 

J4 K3 Relais 3 (max 230V-5A) 

5.3 Signaal ingangen 

De signaal ingangen kunnen per ingang als NO (normally open) of NC (normally closed) ingesteld  

worden.  

 

 
J8 1 Ingang 1 

  C Common ingang 1 en 2 

  2 Ingang 2 

  

 J9 3 Ingang 3 

  C Common ingang 3 en 4 

  4 Ingang 4 

5.4 230V ingangen 

Op de 230V ingangen kan direct een 230V schakeling ingelezen worden, bijvoorbeeld pomp- of 

verlichting sturing. De nul  aansluitingen zijn galvanisch gescheiden zodat ook 3-fase systemen veilig 

aangesloten kunnen worden. .  

 

 
 

J5  L Fase ingang 5 

  N Nul  

 

J6  L Fase ingang 6 

  N Nul 
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J7  L Fase ingang 7 

  N Nul 

5.5 P1 Poort 

 De P1 poort wordt in de TSEC 2000 SMS versie niet gebruikt. 

  
 

 P1 RJ 11 connector 

6 LED indicatie 

Op het front zijn vier LED’s gemonteerd: 

 

Groen  AAN: Voeding OK, TSEC 2000 SMS is stand-by 

Knipperen snel: TSEC 2000 SMS start op (Boot) 

Knipperen langzaam: Voeding storing (Net of batterij) 

 

Rood  AAN: Bezig melding te versturen  

Knipperen langzaam: oproep herhaling  

Knipperen snel 10 seconden: SMS bericht door ontvanger aangenomen 

 

Geel L (1) NVT  

 

Geel R (2) AAN: GSM storing  

  Knipperen snel: overdracht fout, gedurende langere tijd is het niet gelukt om  

Een SMS melding te versturen.  

 

7 USB poort 

De mini USB poort op het front wordt gebruikt voor koppeling met een Windows PC voorzien van 

ParamnIt+ software voor configuratie, diagnose en firmware updates.  

8 Test knop 

Met de test knop op het front kan eenvoudig een test SMS verstuurd worden. Zie configuratie 

voor de programmering van de test knop. 
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9 Programmering met ParamIt+ 

Alle parameters voor de TSEC 2000 kunnen met het programma Param-It+ ingesteld worden. 

Param-It+ is de tweede generatie van het universele programma voor de programmering en beheer 

van de TSEC 2000 en 3000. ParamIt+ wordt geleverd met een installatie 

programma. Deze zorgt voor een eenvoudige en nagenoeg automatische 

installatie.  

 

Start het programma op via de snelkoppeling  

 

ParamIt+ is vrij beschikbaar, zie hoofdstuk 12 voor de download gegevens. 

  

Indien nog geen gebruikers zijn aangemaakt start het programma op met een default inlog scherm: 

 

 
 

Druk op OK of enter om door te gaan naar het startscherm: 
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9.1 Koppelen TSEC 2000 

Zorg ervoor dat de TSEC 2000 voorzien is van voedingsspanning en sluit via de USB kabel de TSEC 

2000 aan op de PC/Laptop. 

 

ParamIt+ zal de TSEC 2000 automatisch herkennen en het juiste programmeerblad openen. Hierin 

worden de TSEC2000 gegevens weergeven. Een correcte verbinding wordt linksonder in het scherm 

aangeduid met een ronde groene indicatie, rechts daarvan wordt de softwareversie van de TSEC 

2000 weergegeven.  

 

 
 

Mogelijk wordt bij de eerste koppeling de driver eenmalig geïnstalleerd. Onder Device info word 

informatie over het aangesloten product weergegeven bij Site Info kunnen enige administratieve 

gegevens ingevuld worden, deze hebben geen configuratie functie.  

 

 

9.2 Password TSEC 2000 

Indien de TSEC 2000/3000 is voorzien van een password verschijnt eerst een inlogscherm.  
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Mocht het password niet bekend zijn dan kan via de USB verbinding een fabrieks reset uitgevoerd  

worden. Let op: hierbij worden alle klantprogrammeringen in de TSEC 2000/3000 gewist.  

Het password kan separaat actief gezet worden voor Afstand en USB (lokaal) toegang: 

 

Password verplicht: password nodig voor afstand login (NVT voor TSEC 2000 SMS) 

Password vragen bij USB verbinding: password ook nodig bij USB verbinding 

 

Met de Verander Password knop kan een nieuw password ingesteld worden, deze dient bij Controle 

password nogmaals ingevoerd te worden. Het nieuwe password wordt pas actief nadat deze naar de 

TSEC 2000 is verzonden met de Zend knop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Gemaakte configuratie voor de TSEC 2000 opslaan / oproepen 

 

Opslaan van gemaakte configuratie, druk op Bestand – Opslaan als…  

 

Een nieuw dialoog venster Sla parameters op wordt geopend. Bij Bestandsnaam wordt een unieke 

file naam opgegeven deze kan naar wens aangepast worden, bijvoorbeeld met de klantnaam 

erbij. Daarna op opslaan drukken om het betstand op te slaan. Default worden de bestanden in 

C:\Users\Gebruikersnaam\Documents\ParamIt+\Parameters opgeslagen. Dit is in het menu 

Options te veranderen. Tevens kunnen nieuwe submappen aangemaakt worden. 
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Bestaande configuratie bestanden openen: Druk op de opengeklapte file map. Nieuw dialoog venster 

‘Open TSEC 2000 parameter bestand’ wordt geopend, kies configuratie bestand uit de lijst en druk op 

openen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Configuratie TSEC 2000 uitlezen  

De configuratie uit de TSEC 2000 kan worden ingelezen door de knop Ontvangen aan te klikken: 
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9.5 Configuratie aanpassen 

De TSEC 2000 kan het eenvoudigst geconfigureerd worden door de tabbladen van links naar rechts 

te doorlopen.  

 

 

9.6 Tabblad Modules 

In het tabblad modules worden de gegevens van de GSM provider en de tijdserver(s) ingesteld. 

De modules Ethernet, RS232 poort en POTS module worden in de TSEC 2000 SMS niet gebruikt.  

 

 
 

GSM module  

De GSM module is geïntegreerd op de basisprint  

 Aan  GSM module aan voor SMS doormelding en SMS ontvangst  

  Data activeren voor LTE-M en GPRS verbindingen en connectie naar de tijdserver 

• APN: Access Point van de LTE-M/GPRS provider 

• Username: gebruiker naam van de LTE-M/GPRS login van de provider 

• Password: wachtwoord van de LTE-M/GPRS login van de provider 

   PIN code activeren en PIN code invullen indien een PIN code op de SIM kaart actief is. 

  Let op! Bij gebruik van de LTE-M GSM module dient de PIN code uitgeschakeld te zijn. 

  GSM verbinding instelling: 

  4G-LTE only; de TSEC 2000 zal alleen via LTE-M verbinden, geen fallback naar 2G. 

  4G-LTE connection fallback; standaard zal de TSEC 2000 iedere 24 uur weer proberen  

of LTE-M beschikbaar is. Indien de vink is gezet probeert de TSEC 2000 dit iedere 4  

uur.  

 

Tijdserver(s) 

De TSEC 2000 synchroniseert de systeemtijd via externe tijdservers. Hiertoe kunnen twee IP 

adressen van tijdservers (NTP) ingesteld worden. Indien geen tijdservers beschikbaar zijn probeert 

de TSEC 2000 de tijd via het GSM netwerk op te halen. De tijd wordt o.a. gebruikt voor het logboek 

en bij testmeldingen op een bepaald tijdstip. De TSEC 3000 synchroniseert de tijd regelmatig.  
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9.7     Tabblad Rapportage 

In het tabblad Rapportage kunnen maximaal acht verschillende op te roepen GSM nummers (doelen) 

ingesteld worden.  

In het onderste deel van het scherm kan een oproep volgorde ingesteld worden. In onderstaand 

voorbeeld zijn drie GSM nummers ingesteld, de volgorde van oproepen is 1, 2, 3 

 

 
 

Gebruik bij doelen de volgende instellingen om een SMS bericht te versturen: 

Module: 

• Communicatie toepassing: 

o GSM SMS: verzending van SMS berichten 

o GSM TCP: melding naar meldkamer DC09 TCP   

o GSM UDP: melding naar meldkamer DC09 UDPTCP   

• Soort: Type van overdracht:  

o Phone number: verzending van SMS berichten 

o IP address: Overdracht van DC09 melding naar IP adres 

o Canonical Name (DNS): Overdracht van DC09 melding naar DNS adres 

• IP adres / Nummer: op te roepen GSM nummer of IP-Adres/DNS van meldkamer 

• Poort: Poortnummer van de meldkamer bij DC09 

• Richting: instellen op Outgoing. Maak ook een doel met richting Incoming aan om 

SMS ontvangst voor acceptatie of relais sturing te ontvangen.  

• Alarm protokol:   

o SMS: sturen van SMS meldingen 

o SIA DC9, meldkamer melding  

o Overige: NVT 

• Promnr.: Bij SMS afstand besturing van relais wordt dit nummer als PIN code 

gebruikt. Bij melding via DC09 wordt hier het accountnummer ingevuld.  
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SMS instellingen 

  Voor de SMS melding zijn diverse instellingen mogelijk, klik op het blauwe tandwiel van het  

doel om deze te openen.  

 

   
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General settings: 

General Text: Algemene object tekst zoals installatienaam of adres, welke bij elke SMS 

melding wordt meegestuurd. Maximaal 32 tekens. Allen beschikbaar als het vinkje bij 

“Alphanumeric message” gezet is.  

 

Alarm repeat time: Oproep herhaling indien de ingang nog steeds actief is na afloop van deze 

tijd. De herhaling wordt maximaal één keer uitgevoerd en is instelbaar tussen 10 en 720 

Minuten. 

 

Long Duration Acknowledgement: 

Deze instellingen zijn alleen mogelijk indien SMS delivery accept of Require SMS reply 

acknowledge bij SMS geactiveerd is.  

 

Confirmation wait time: Wachttijd op acceptatie van afleveren SMS op GSM telefoon van de 

ontvanger of ontvangst van een acceptatie SMS. Indien binnen deze tijd geen acceptatie is 

ontvangen wordt het SMS bericht naar de volgende GSM telefoon gestuurd. Instelbaar tussen 

1 en 30 minuten. 
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Report try counter: herhaling per doel voordat de volgende wordt opgeroepen, instelbaar 

tussen 1 en 6 herhalingen.  

Voorbeeld: Bij doel 1 is hier 2 ingevuld. De oproep volgorde is 1, 2 , 3. De Confirmation wait 

time is bij alle doelen 3 minuten. 

 

Oproep: Doel 1 – 3 Minuten – Doel 1 – 3 Minuten – Doel 2 – 3 Minuten – Doel 3 – 3 Minuten 

 

SMS: 

Acknowledgement: 

SMS network accept: zodra de GSM provider de SMS melding heeft ontvangen is de melding 

voor de TSEC 2000 SMS afgehandeld en worden geen volgende pogingen voor dat alarm 

ondernomen. Deze instelling wordt bijvoorbeeld toegepast bij laag kritische meldingen of 

indien alle GSM telefoons snel achter elkaar opgeroepen dienen te worden, zie ook “Alle 

oproepen” bij volgorde menu. 

 

SMS delivery accept: zodra de SMS melding op de telefoon van de op te roepen persoon is 

afgeleverd is de melding voor de TSEC 2000 SMS afgehandeld en worden geen volgende 

pogingen voor dat alarm ondernomen. 

Let op: het is niet zeker of de persoon dan ook het bericht gelezen heeft, tevens wordt deze 

dienst niet door iedere provider ondersteund. Controleer dit bij de oplevering.  

 

Require SMS reply acknowledge: Dit is de veiligste wijze van bewaking en is absoluut aan te 

raden voor de kritischere systemen. De melding wordt pas gestopt indien de opgeroepen 

persoon actief een SMS bericht binnen de Confirmation wait time terugstuurt. Het acceptatie 

bericht dient als volgt te zijn opgebouwd: 

 

„Stop: all“ alle verstuurde SMS oproepen zijn nu geaccepteerd 

„Stop: Volgnummer alle verstuurde oproepen met dit volgnummer zijn nu geaccepteerd. 

 

!! belangrijk hierbij is om bij doel 8 in het tabblad Rapportage een regel aan te maken voor de 

ontvangst van SMS berichten met de richting „Incoming“. Zie screenshot op pagina 12.  

 

Alphanumeric message: 

Voor SMS meldingen hier een vink zetten. 

 

Volgorde: 

De Volgorde bepaald welk doel als eerste en daarna opvolgend worden opgeroepen. Zodra een 

acceptatie op een doel wordt ontvangen zal de volgende niet meer opgeroepen worden. Indien 

een vink gezet is bij “Alle oproepen” zal de TSEC 2000 de SMS naar alle doelen sturen.  

 

 
 

Opbouw van het SMS berichtNachricht: 

 

Een SMS bericht heeft de volgende opbouw: 

(Volgnummer) () Object Tekst: Ingang Tekst id:xxxx Ingang Status 

 

Voorbeeld: Volgnummer = 1234, General Tekst= Telesignal, Ingang Tekst = Koelcel A, 

Promnr. = 1111, Ingang 01, Status Alarm A 

 

(1234) () Telesignal: Koelcel A id:1111 01 A 

 

Zelfde melding maar dan herstel van de ingang: 

(1234) () Telesignal: Koelcel A id:1111 01 R 
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9.8 Tablad Encryptie (nvt) 

9.9 Tabblad Ingangen 

In de SMS uitvoering zijn vier sub-tabbladen beschikbaar.    

 

 

9.9.1 Alarm Ingangen (4 Signaal, 3 230V) 

De TSEC 2000 SMS beschikt voor 4 signaal en 3 230V ingangen welke vrij te configureren 

zijn. De 3 230V ingangen zijn geel gemarkeerd. Per ingang zijn onderstaande instellingen 

mogelijk:  

 

• Aansluiting, de aansturing van de betreffende ingang, via de dropbox kan een 

keuze gemaakt worden uit: 

o Uitgeschakeld, ingang staat uit 

o Normaly open, ingang is in rust open NO 

o Normaly closed, ingang is in rust gesloten NC 

De overige instellingen niet toepassen bij de TSEC 2000 SMS 

• Vertraging, in uren:minuten:seconden. Indien de ingang binnen de  

geprogrammeerde vertragingstijd weer in rust komt zal geen doormelding 

plaatsvinden. Na alarm dient de ingang ook weer gedurende de vertragingstijd 

in rust te zijn voordat de herstelmelding wordt verstuurd. 

• Volgorde, dropbox voor oproepvolgorde keuze zoals aangemaakt in het 

tabblad Rapportage bij Volgorde. Indien hier Wis wordt ingesteld zal geen 

doormelding plaatsvinden.    

 

De inhoud van de volgende kolommen Alarm en Herstel bevatten SIA codes 

en zijn van belang voor doormelding naar een meldkamer met het DC09 

protocol. Deze worden bij een SMS bericht niet meegestuurd, er dient wel een 

code voor alarm en indien gewenst voor herstel ingevuld te worden. Kies 

bijvoorbeeld Input active.  

• Alarm, dropbox voor keuze van de SIA melding bij actief worden van de 

ingang. 

• Herstel, dropbox voor keuze van de SIA melding bij in rust komen van de 

ingang. Bij de keuze No reporting zal het in rust komen van de ingang niet 

doorgemeld worden. Om deze instelling te gebruiken dient in het menu Opties 

> Instellingen > geen vinkje te staan bij Selecteer automatisch herstel event. 

De keuzelijst van de SIA meldingen in de dropbox wordt bepaald door de 

melding keuze in het menu Opties > Instellingen. Naast de keuze voor SIA 

(basic) en SIA (extended) met een uitgebreide lijst SIA meldingen kunnen 

projectmatige SIA lijsten geactiveerd worden zoals OMS Extended voor 

specifieke brandweer regio’s.     

• Partitie, invoer van de partitie (area) waarin de ingang zijn melding zal 

versturen. NVT bij SMS berichten. 
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• Tekst, vrij programmeerbaar SMS of DC09 tekstveld voor maximaal 16 

karakters. De tekst wordt meegestuurd bij het ingang alarm en restore. 

Gebruik alleen de karakters A-Z a-z en 0-9, geen komma’s of internationale 

karakters. 

9.9.2 Voeding: 

De geïntegreerde netvoeding en lithium batterij worden bewaakt op aanwezigheid en 

spanning. Een uitval of daling kan worden gemeld. 

 

 
 

• Ingang: 

o Voeding: Netvoeding 90-260 VAC 

o Accu: Noodstroom batterij 

o Temperatuur: is momenteel nog niet beschikbaar  

• Aansluiting: 

o Ingeschakeld: Bewaking actief 

o Uitgeschakeld: Bewaking niet actief   

• Vertraging, in uren:minuten:seconden. Indien de voeding binnen de  

geprogrammeerde vertragingstijd weer in rust komt zal geen doormelding 

plaatsvinden. Na alarm dient de voeding ook weer gedurende de 

vertragingstijd hersteld te zijn voordat de herstelmelding wordt verstuurd. 

• Volgorde, dropbox voor oproepvolgorde keuze zoals aangemaakt in het 

tabblad Rapportage bij Volgorde. Indien hier Wis wordt ingesteld zal geen 

doormelding plaatsvinden.    

 

De inhoud van de volgende kolommen Alarm en Herstel bevatten SIA codes 

en zijn van belang voor doormelding naar een meldkamer met het DC09 

protocol. Deze worden bij een SMS bericht niet meegestuurd, er dient wel een 

code voor alarm en indien gewenst voor herstel ingevuld te worden. Kies 

hiervoor de gereserveerde meldingen uit het voorbeeld.  

• Alarm, dropbox voor keuze van de SIA melding bij actief worden van de 

ingang. 

• Herstel, dropbox voor keuze van de SIA melding bij in rust komen van de 

ingang. Bij de keuze No reporting zal het in rust komen van de ingang niet 

doorgemeld worden.  

• Partitie, invoer van de partitie (area) waarin de ingang zijn melding zal 

versturen. NVT bij SMS berichten. 

• Tekst, vrij programmeerbaar SMS of DC09 tekstveld voor maximaal 16 

karakters. De tekst wordt meegestuurd bij het ingang alarm en restore. 

Gebruik alleen de karakters A-Z a-z en 0-9, geen komma’s of internationale 

karakters. 
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9.9.3 Timers (Testmeldingen): 

De TSEC 2000 SMS beschikt over acht interne tijdklokken voor het periodiek versturen van 

meldingen. Indien een periodieke test bij SMS wordt ingezet zal dit meestal een week- of 

maand test zijn op een vaste dag en tijdstip. Dit kan alleen als de tijd correct 

gesynchroniseerd is.   

 

Voorbeeld wekelijkse test op maandagmorgen 10:00 uur. 

 

 
 

• Timerinstelling, activering via dropbox: 

o Uitgeschakeld: Timer niet actief 

o Ingeschakeld:: Timer actief, stel de interval in bij Testmeldingen in het 

onderste deel van het scherm.  

o Poll: alleen voor gebruik bij DC09 meldingen naar de meldkamer 

• Interval, tijd in uren:minuten:seconden dagelijks, wekelijks of maandelijks 

• Volgorde, dropbox voor oproepvolgorde keuze zoals aangemaakt in het 

tabblad Rapportage bij Volgorde. Indien hier Wis wordt ingesteld zal geen 

doormelding plaatsvinden.    

• Event, dropbox voor keuze van de test melding, selecteer hier Automatic test. 

• Funktie, dropbox selecteer standaard “No function”. 

• Tekst, vrij programmeerbaar SMS of DC09 tekstveld voor maximaal 16 

karakters. De tekst wordt meegestuurd bij het ingang alarm en restore. 

Gebruik alleen de karakters A-Z a-z en 0-9, geen komma’s of internationale 

karakters. 

Vul hier bijvoorbeeld Week test in. 
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Testmelding menu 

Zodra een timer op ingeschakeld wordt gezet kan men in dit menu de gewenste interval 

en dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse test tijd instellen. Klik na het instellen op de 

knop “Toepassen” om deze over te nemen! In de kolom Interval wordt het rode vak bij 

de overeenkomende Timer nu gewijzigd in de gekozen test interval. 

9.9.4 TSEC 2000 SMS System: 

In het tabblad Systeem kan de test knop en de GSM bewaking ingesteld worden.  

 

 
 

• Ingang: 

• Test button: Test knop op het front van de TSEC 2000 SMS 

• GSM IP: de lokale bewaking van de GSM verbinding omvat:  

o PIN Code fout (indien beschikbaar) 

o GSM registratie niet gelukt 

o IP Adres niet verkregen van de provider 

o Signaalsterkte te laag  

• Bewaking:  

o Ingeschakeld: Systeemmelding is actief 

• Vertraging, in uren:minuten:seconden. Indien de ingang binnen de  

geprogrammeerde vertragingstijd weer in rust komt zal geen doormelding 

plaatsvinden. Na alarm dient de ingang ook weer gedurende de 

vertragingstijd in rust te zijn voordat de herstelmelding wordt verstuurd. 

• Volgorde, dropbox voor oproepvolgorde keuze zoals aangemaakt in het 

tabblad Rapportage bij Volgorde. Indien hier Wis wordt ingesteld zal geen 

doormelding plaatsvinden. Bij ingeschakelde GSM IP bewaking zal de LED 

indicatie actief worden. Standaard wordt de Volgorde op Wis ingesteld.    

 

De inhoud van de volgende kolommen Alarm en Herstel bevatten SIA codes 

en zijn van belang voor doormelding naar een meldkamer met het DC09 

protocol. Deze worden bij een SMS bericht niet meegestuurd, er dient wel een 

code voor alarm en indien gewenst voor herstel ingevuld te worden. Kies 

Input active voor de test knop en  GSM IP fail en GSM IP ok voor de GSM 

bewaking. 

• Alarm, dropbox voor keuze van de SIA melding bij actief worden van de 

ingang. 

• Herstel, dropbox voor keuze van de SIA melding bij in rust komen van de 

ingang. Bij de keuze No reporting zal het in rust komen van de ingang niet 

doorgemeld worden.  

• Partitie, invoer van de partitie (area) waarin de ingang zijn melding zal 

versturen. NVT bij SMS berichten. 

• Tekst, vrij programmeerbaar SMS of DC09 tekstveld voor maximaal 16 

karakters. De tekst wordt meegestuurd bij het ingang alarm en restore. 

Gebruik alleen de karakters A-Z a-z en 0-9, geen komma’s of 

internationale karakters. 
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9.10 Uitgangen 

De TSEC 2000 SMS beschikt over drie relais.  

 

 
 

Hoofdprint:  

 Relais 1 (K1) 

 Relais 2 (K2) 

 Relais 3 (K3) 

De werking van de relais kunnen als volgt ingesteld worden:   

• Normally closed: in rust gesloten contacten  

• Schakel in-aktief bij opstarten: bij boot of herstart wordt het relais in de rust stand 

geschakeld 

• Op afstand bedienbaar: het relais kan op afstand bestuurd worden middels SMS 

commando’s.  

 

Let op: Nadat de nieuwe parameters met de knop zenden naar de TSEC 2000 SMS 

gestuurd zijn zal de TSEC 2000 SMS herstarten. Hierbij wordt de actuele status van alle 

ingangen, voeding en systeem melding per SMS verstuurd.  
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10  Diagnose 

Via het tabblad Diagnose zijn vijf sub tabbladen beschikbaar. 

• Modules, status van de GSM, Ethernet, voeding, POTS en de tijdsynchronisatie. 

• Ingangen, status van de ingangen  

• Uitgangen, status van de uitgangen 

• Event log, logboek van de meldingen  

• Systeem log, logboek van de systeem meldingen  

10.1  Diagnose Module 

Aan de rechterzijde onder Service zijn drie knoppen beschikbaar: 

• Herstart apparaat: TSEC 2000 SMS zal opnieuw opstarten 

• Fabrieks reset TSEC: alle programmeringen worden gewist 

• Uitschakelen: De interne lithium batterij is altijd verbonden, om deze geforceerd af te 

schakelen dient de volgende handleswijze uitgevoerd te worden: Koppel de netspanning af, 

klik op uitschakelen, wacht 2 seconden, verwijder de USB kabel. Alle LED’s zullen doven. 

 

 

10.1.1 GSM 

Met de Module GSM kan de actuele GSM veldsterkte en de communicatie naar het netwerk uitgelezen 

worden.  

 

Een groene indicatie geeft een correcte werking weer. 

Aan  GSM module is geactiveerd 

PIN  PIN code komt overeen met de SIM kaart 

Reg  SIM kaart kan registeren op het netwerk 

data   SIM kaart heeft een IP adres verkregen van het GSM netwerk en kan via IP  

  verbinding maken 
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Signaalsterkte 

Deze waarde wordt iedere paar seconden ingelezen en biedt de mogelijkheid om een optimale 

antenne positie te bepalen.  

 

0% .. 16% ( rood) -> Zeer zwak antennesignaal 

16% ..  25% ( geel) -> Erg zwak, maar bruikbaar antennesignaal 

25% ..  35% (groen) -> Matig antennesignaal 

35% ..  67% (groen) -> Prima antennesignaal 

67% .. 100% (groen) -> Sterk antennesignaal 

 

Verkregen IP IP adres toegewezen door het GSM netwerk 

IMEI:  IMEI nummer van de GSM module 

ICCID:  SIM identificatienummer, uniek serienummer van de SIM kaart 

Nummer: GSM telefoonnummer indien niet afgeschermd 

Operator: Provider waarmee de TSEC 3000 nu verbinding heeft indien niet afgeschermd 

SMSC:  Provider SMS inbelnummer 

GSM module: Type geplaatste module 

Versie:  Softwareversie van de GSM module 

Verb.type: Actuele verbinding 4G of 2G 

 

Data verbruik 

Weergave van het aantal verzonden en ontvangen bytes via het GSM netwerk van vandaag en 

gisteren. 

10.1.2 Tijd 

Status van de synchronisatie van de tijd. De overgenomen  tijd van de TSEC 3000 wordt 

weergegeven in het veld. De achtergrondkleur geeft de status aan: 

 

  Groen   correcte synchronisatie met externe NTP tijdserver 

  D.blauw correcte synchronisatie met GSM netwerk 

  Geel  tijd was correct gezet maar geen actuele synchronisatie meer 

  Rood   tijd niet correct, (nog) geen synchronisatie mogelijk 

   

(na een powerdown/reset kan het even duren voordat de tijd gesynchroniseerd is) 

10.1.3 MAC 

MAC:  MAC Adres van de TSEC 2000 SMS.  

10.1.4 Voeding  

Diagnose van de voeding met actuele waarden, rood geeft een fout weer. 

 

Voeding Uitgangspanning van AC 90-260 naar DC 5VDC converter* 

Accu  Niveau lithium batterij spanning 

GSM Power Niveau GSM Spanning 

Temp.  Interne temperatuur van de voeding 

Laden  Laadstroom naar de batterij 

 

* Deze kan kort rood aangeven bij vollast, dit is normaal.  
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10.2 Diagnose Ingangen 

De actuele real-time status van de ingangen worden hier weergegeven. Deze diagnose biedt een 

handige tool om de aansluitingen van de ingangen en bedrading te controleren.  

 

 
 

TSEC analoge ingangen   

7 Ingangen   1-4 signaal ingangen 

   5-7 230V ingangen 

 

System  Dekselschakelaar: test knop front  

 

Legenda:  Groen:  Ingang in rust 

   Oranje:  Tijdens vertraging 

   Rood:   Ingang in alarm 

   Geel:   NVT in TSEC 2000 SMS 

   Zwart:  Status onbekend, niet geconfigureerd 

   Grijs:  Ingang is uitgeschakeld 
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10.3  Diagnose Uitgangen 

In dit diagnose menu wordt de actuele  status van de relais getoond en kunnen deze middels de 

ronde knoppen onder de weergave aan- en uitgezet worden.  

 

 

 

Relais: 

Board: 

1 Status Relais K1 

2 Status Relais K2 

3 Status Relais K3 

 

Legenda:  Groen:  Relais in rust 

   Rood:   Relais actief 

   Zwart:  Status onbekend, niet geconfigureerd 

10.4  Diagnose Event log  

Via het tabblad diagnose > Systeem kan het logboek van de TSEC 2000 uitgelezen worden. Het 

logboek is verdeeld in de rapportage voor alle meldingen naar de GSM telefoons(s) en de interne 

systeemmeldingen. 

 

Gereed  Groen, TSEC 2000 is operationeel 

   Rood, TSEC 2000 in herstart/opstart 

 

Logboek  Groen, logboek beschikbaar 

   Rood, logboek niet beschikbaar 

 

Fout in index  in het betreffende indexnummer is een fout opgetreden zoals een mislukte 

oproep 

 

Index   oplopend volgnummer 

Ingang/Uitgang in- of uitgang van de TSEC 3000 

Event   SIA of CID melding 

Tijd ontstaan  tijd van ontstaan van de melding  

Afgeleverd  tijd van afleveren aan de meldkamer en via welk doel (connection) 

 

Door op een regel te klikken worden bij Logboek inzien de details van de melding getoond. In het 

voorbeeld is een “fout” in index 947 geconstateerd. Bij de details zien we dat de eerste twee  

oproeppogingen niet zijn geaccepteerd. Na de derde oproep is een SMS bevestiging ontvangen om 

16:11:46.  
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Het logboek wordt ingelezen tot de laatste Boot (herstart) of een maximum aantal 

regels. Door in het logboek naar benden te scrollen en bij de laatste even twee maal op 

de cursor ↓ of PgDn te drukken worden de volgende events in het logboek geladen. 

Als er tijdens de verbinding met het logboek nieuwe meldingen ontstaan worden deze 

bij de Ververs knop weergegeven. Met de Wis knop wordt het logboek in ParamIt+ leeg 

gemaakt, het logboek in de TSEC 2000 wordt niet gewist. 

 

Exporteer log 

Het logboek kan voor onderzoek geëxporteerd worden naar een bestand. Telesignal 

kan een log bestand weer inlezen voor support doeleinden. Klik op Exporteer log, de 

locatie van het bestand wordt weergegeven nadat het log is ingelezen of als de 

Ververs/stop knop wordt ingedrukt. 
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10.5 Diagnose Systeem Log 

Hierin worden diverse interne systeem meldingen gelogd en beschikbaar gemaakt voor 

analyse. Deze log is hoofdzakelijk bedoeld voor support doeleinden bij een remote 

meekijk sessie met onze helpdesk.  

11 TSEC 2000 SMS Firmware Upgrade 

Via het tabblad Upgrade kan de TSEC 2000 eenvoudig via USB voorzien worden van nieuwe 

firmware. Indien ParamIt+ wordt opgestart met internet toegang zal automatisch worden 

gecontroleerd of nieuwere firmware versies (DFU) beschikbaar zijn. De nieuwere DFU versies worden 

automatisch opgehaald en in de map met DFU geplaatst. ParamIt+ zal nu een pop-up tonen met een 

voorstel om de firmware upgrade te starten. Klik op de knop “ Start Upgrade” links in het scherm en 

volg de procedure op het scherm.  
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12 ParamIt+ update 

ParamIt+ is vanaf 02-2017 voorzien van een automatische update mogelijkheid. Bij het 

starten ParamIt+ wordt gecontroleerd of een nieuwere versie van de ParamIt+ 

software beschikbaar is. Een nieuwere versie wordt automatisch opgehaald en 

geïnstalleerd.  

 

De software kan voor de eerste keer handmatig worden gedownload via: 

 

http://download.telesignal.com 

 
    

Selecteer de Nederlands download omgeving 
 
 

Inlog 

Gebruikersnaam: telesignal 

Wachtwoord: support 

 

Selecteer de map TSEC2000 OVL of TSEC3000 en klik op ParamIt+WebInst.exe. Volg 

de instructies 
   
 
   

 

 

 

Voor vragen en ondersteuning is onze support afdeling bereikbaar op 

00 31 (0)318-521111 op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur 
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