
Gebruikers Handleiding 

VS-MKP-160 
  



1. Introductie 

VS-MKP-160 is een 2-Weg draadloos PowerCode proximity touch screen bediendeel 
voor de PowerMax Serie. De VS-MKP-160 ondersteunt de alledaagse gebruikers 
functies: 

• In- en uitschakelen van het alarm 

• Direct melden van medisch, paniek en brand alarm 

• Bediening van domotica apparaten 

• Status van het systeem 

De VS-MKP-160 wordt bediend door proximity tags, om gebruikers te verifiëren.  

Daarnaast onder steund de VS-mkp-160 de mogelijkheid om Partities in te schakelen. 
Iedere partitie kan worden in- en uitgeschakeld worden. Ongeacht wat de status van de 
andere 2 partities is.  

Andere mogelijkheden zijn: 

• Gebruikers vriendelijke innovatieve touch screen gebruikersinterface  

• Geen codes meer nodig door het gebruik van proximity tags 

• Volledig draadloos en dus overal eenvoudig te monteren 

• Automatisch weergave van lage batterij 

• Audio begeleiding tijden in- en uitschakelen 

• Lange levensduur van de batttijen (bij standaard gebruik) 

• Fout indicatie piep 

 

 

 

  



2. Installatie 

 

  



 

1. Zet de Beugel vast met 2 schroeven zoals hierboven getoond 
2. Plaats de VS-MKP-160 op de beugel 
3. Zet het bedieningsplaneel vast met de schoef 
  



2.4 De VS-MKP-160 inleren 

Gebruik de handleiding van PowerMax centrale en volg de beschrijving gegeven voor 
het “2. Inleren menu” en dan naar “EXRN LCD KP”. Kies nu op wel nummer deze moet 

staan, op het moment dat er “ZENDEN” in het display staat druk dan op de toets 
voor ca. 3 sec. Als de led links begint te branden laat u deze los na enkele seconden 
hoort u een vrolijke melodie. De VS-MKP-160 is nu ingeleerd. 

2.5 Een proximity tag inleren 

Gebruik de handleiding van PowerMax centrale en volg de beschrijving gegeven voor 
het “2. Inleren menu” en dan naar “PROX TAGS”. Kies nu op welk nummer dat deze 
moet worden ingelezen. Op het moment dat er “NU INLEREN” staat drukt u op de VS-

MKP-160 op de (away) toets. Houd nu de tag bij symbool. Er klinkt een vrolijke 
melodie als deze is ingelezen. 



    



 

  



 



 

 

  



 

 

 

 

 



 



 

 

  



 



 


