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Inleiding 
Allereerst van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw 
Music Control 3. In het vervolg kunt u melodieën en attentie-
signalen laten klinken door uw hele bedrijf. 
 
De Music Control 3 (MC3) maakt het mogelijk om uw deurbel 
of een (brand) alarm via uw geluidsinstallatie laten klinken. 
Met de ingebouwde tijdklok kunt u aangeven dat een pauze 
begonnen is of geëindigd.  
 
U bedient de Music Control 3 met uw telefoon of een Windows 
applicatie. Tevens bied de MC3 de mogelijkheid om met uw 
telefoon om te roepen via de geluidsinstallatie. 
 
 

Toepassingen van de Music Control 3 
U kunt de Music Control 3 op verschillende manieren toepassen. In de onderstaande tabel ziet 
u een overzicht van de belangrijkste functies van de Music Control 3. 

 
Via de telefoon omroepen over de radio. 

 
Tijdklok via de radio, voor bijvoorbeeld begin en einde van een pauze. 

 
Deurbel, brandalarm en waarschuwingstonen via de radio. 

 
Via de telefoon uw deur ontgrendelen 

 
Via de telefoon muziek harder en zachter zetten. 

 
Via de telefoon apparaten bedienen. 

 
Via de radio horen dat u gebeld wordt. 

 
U kunt instellingen wijzigen met de Boutronic Studio of via de telefoon. 

 
 

 

Aansprakelijkheid en garantie 
Elke Music Control 3 wordt door Boutronic vóór verzending gecontroleerd op correcte uitvoering én werking. 
Daarom hanteert Boutronic een garantietermijn van 1 jaar.  
 

De garantie vervalt indien: 
- Het defect veroorzaakt is door grove nalatigheid of door ondeskundige installatie, 
- Zonder toestemming van Boutronic reparaties en/of wijzigingen aan de Music Control 3 zijn uitgevoerd. 
 

Boutronic is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade berokkend als direct of indirect gevolg door het gebruik 
van de Music Control 3. 
 

Handleiding Music Control 3  
Mei 2013 

Vanaf softwareversie 4.1a  
www.boutronic.nl 
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(Alarm) ingangen 
De Music Control 3 heeft vier universele (alarm) ingangen. Als u één van deze ingangen 
activeert, dan hoort u een melodie via de geluidsinstallatie. Deze melodie is instelbaar, zodat 
u de ingangen kunt gebruiken van deurbel tot (brand)alarm. 
 
Als extra opties kunt u bij elke ingang een meldvertraging en/of herhaaltijd instellen. Ook 
kunt u tegelijkertijd een relais schakelen. 
 
 

Ingebouwde tijdklok 
De Music Control 3 speelt op ingestelde tijden een melodie af via de geluidsinstallatie. U kunt 
deze tijden instellen via de Boutronic Studio. Met de ingebouwde tijdklok kunt u tot 24 tijden 
instellen, u kunt een alarm dagelijks laten terugkeren. De ingebouwde klok past automatisch 
zomer en wintertijd aan. 
 
 

Relais uitgangen 
De Music Control 3 heeft twee relais uitgangen. Met deze uitgangen kunt u de ‘mute’ ingang 
van uw versterker aansturen, een deur ontgrendelen, of een apparaat schakelen, (zoals 
alarminstallatie, koffieapparaat of verlichting). U kunt een relais uitgang mee laten schakelen 
met de ingebouwde tijdklok of met een (alarm) ingang. 
 
 

Telefoonaansluiting 
U kunt de Music Control 3 op vrijwel iedere telefooncentrale met een analoge poort 
aansluiten. Via uw geluidsinstallatie hoort u nu dat u gebeld wordt. Ook kunt u de Music 
Control 3 opbellen met elke telefoon, vervolgens kunt u de volgende acties uitvoeren: 
 

1

*

Ontgrendel
deur 1

2
Ontgrendel

deur 2

3
Omroepen

4
Muziek
zachter

5
Herstel

spreektijd

6
Muziek
harder

7
Muziek
mute

8 9
Ingangen

mute

0
Verbinding
verbreken

#

 * Via # 0  bereikt u het installatiemenu. 
 



Music Control 3® handleiding  Print aansluitingen 

Boutronic ‘s-Gravenzande  4 

 

Music Control 3 print 
Uitbreidingsprint

FIRMWARE

SIGN

+1
2V

D
C

+
12
V
DC

G
ND

+
12
V
DC

 
OU

T 
1
A

G
ND

TE
L
 A

TE
L
 B

REL2
200mA

PWR

CAN

REL1
200mA

IN
 4GN
D

IN
 1

IN
 2

IN
 3

LI
NE
1 
IN

LI
NE
2 
IN GN
D

LI
NE
 O
UTGN
D

CA
NL

CA
NH

G
ND

REL1 REL2
IN1  IN2  IN3  IN4

JMP1

08. CAN-bus jumper en LED

07. Ingang status LED's

02. Uitbreidingsheader

03. Frequentie LED

01. Power LED

05. Programmeer aansluiting

04. Programmeer jumper

06. Blokkeer RING

09.Telefoon aansluiting

10. Line uitgang

11. Line ingangen

12. Ingangen

13. CAN-bus aansluiting

14. Relais uitgangen

15. 12VDC voeding uit (1A)

16. 12VDC voeding in

   
01. Power LED 
Als de groene LED aan is, dan is de voeding aanwezig. 
 
02. Uitbreidingsheader 
Op deze header kunt u een uitbreidingsprint aansluiten. 
 
03. Frequentie LED 
Als de telefoonlijn actief is, dan analyseert de Music Control 3 geluid voor o.a. de 
ingesprektoon detectie. Deze LED knippert als de MC3 geluid detecteert. 
 
04. Programmeer jumper 
Deze jumper gebruikt u alleen voor een firmware update; Als de rode Prog LED brand, dan 
kan de Music Control 3 nieuwe firmware ontvangen. Als deze LED uit is, dan is de MC3 actief. 
 
05. Programmeer aansluiting 
Op deze aansluiting kunt u de Boutronic USB Dongle aansluiten. 
 
06. Blokkeer RING 
Als deze jumper gesloten is, dan neemt de MC3 een binnenkomend gesprek niet aan. U kunt 
het telefoonsignaal via de radio horen (instelling). 



Music Control 3® handleiding  Print aansluitingen 

Boutronic ‘s-Gravenzande  5 

 
07. Ingang status LED's 
Deze LED's geven de status van de ingangen weer. 
 
08. CAN-bus jumper en LED 
Met deze jumper plaatst u de afsluit weerstand voor CAN-bus. De CAN-bus LED is aan als de 
netwerk verbinding actief is. De CAN-bus LED knippert kort bij een ontvangen bericht.  
 

!  
Plaats de CAN-bus weerstand alleen aan het einde van de bus. Zie ‘Boutronic CAN-
bus netwerk’ op pagina 7 voor meer informatie over de Boutronic CAN-bus. 

 
09. Telefoon aansluiting 
Via de telefoonaansluiting kunt u: 
- Omroepen via de geluidsinstallatie. 
- Relais uitgangen aan- en uit zetten 
- Muziek harder/zachter zetten of onderdrukken. 
- De Music Control 3 instellen. 
- Via uw gelduidsinstallatie horen dat u gebeld wordt. 
 
10. Line uitgang 
De Line uitgang van de Music Control 3 sluit u aan op een ingang van uw versterker. 
 
11. Line ingang 
De Music Control 3 heeft twee audio ingangen (line-in) die door de ingebouwde mixer worden 
samengevoegd naar één (mono) line-out signaal. U kunt twee aparte geluidsbronnen of één 
stereo apparaat aansluiten. Het is niet noodzakelijk om beide kanalen aan te sluiten. 
- LINE1 IN : apparaat 1 line in ingang (of linker stereo kanaal). 
- LINE2 IN : apparaat 2 line in ingang (of rechter stereo kanaal). 
 
12. (Alarm) ingangen 
Met de vier ingangen kunt u een (alarm)melding weergeven via de geluidsinstallatie. De 
ingangen worden aangestuurd d.m.v. een potentiaalvrij contact. U kunt per ingang de 
melodie, de stuurtijd van de melodie en het type van het contact instellen (NO/NC). Een 
ingang heeft een prioriteit. Ingang 1 heeft de hoogste prioriteit en ingang 4 de laagste, 
voorbeeld:  
 
Alarm 3 wordt weergegeven, maar ondertussen komt alarm 2 binnen: 
- Alarm 3 wordt onderbroken. 
- Alarm 2 wordt weergegeven. 
- Als Alarm 2 klaar is, dan wordt Alarm 3 altijd weergegeven, ook als alarm 3 niet meer 

actief is, zodat u het alarm altijd gehoord heeft. 
 
13. CAN-bus netwerk aansluiting 
Met deze aansluiting sluit u de Music Control 3 aan op het Boutronic CAN-bus netwerk, zodat 
u de MusicControl 3 icm de SNI, samen met meerdere apparaten op de CAN-bus,  kunt 
bedienen via de Boutronic Studio. 
 
14. Relais uitgangen 
Relais uitgangen voor de mute ingang van uw versterker, of een willekeurig ander apparaat. 
 
15. 12VDC voeding uit 
Voeding uitgang voor een 12V gevoed apparaat, max 1 A. 
 
16. 12VDC voeding in 
Voeding/adapter ingang voor de MusicControl 3. 
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Aansluitschema 
Hieronder ziet u het standaard aansluitschema van de MusicControl 3. 
 

PC
(met Windows en
Boutronic Studio)

Boutronic Dongle

Telefooncentrale
of buitenlijn

Ethernet

CAN-bus

Bedrading CAN-bus
- 100kBit/s : 0,6 mm², afgeschermd twisted pair, max 500 mtr
-  20kBit/s  : 0,8 mm², afgeschermd twisted pair, max 1000 mtr

Bedrading overig
- 0,5 mm², max 10 mtr
- 0,8 mm², max 100 mtr

CAN-bus afscherming
Bij één apparaat van de bus aansluiten.
(het eerste óf laatste apparaat v.d. bus)

CAN-bus jumper
Plaatsten bij eerste en laatste apparaat op de bus.

RS232

Music Control 3

+12VDC OUT

GND

Firmware

1A

CANL

CANH

12VDC

GND

TEL A

TEL B GND

IN1 .. IN4

GND

(Alarm)
ingangen

(brand) alarm,
deurbel, ...

Geluidsinstallatie
(versterker)

Tuner

CD speler
GND

Boutronic
SNI

LINE1 IN

GND

LINE2 IN

GND

LINE OUT

Voeding voor extern
aparaat

REL 2
(200mA)

Mute ingang versterker
Of extern apparaat*

Externe telefoonbel
Of extern apparaat*

REL 1
(200mA)

U kunt de voeding van de Music
Control 3 op de connector of de
12VDC/GND klemmen aansluiten.

 
 
 

Een geluidsinstallatie aansluiten 
Hieronder ziet u twee voorbeeld aansluitschema’s voor een geluidsinstallatie. 
 

MusicControl3

Tuner /
CD-Speler

Geluids-
installatie

Telefoon
centrale

MusicControl3 Geluidsinstallatie

LINE OUT

GND

REL1 MUTE / PRELINE OUT

GND

LINE IN

GND

TEL A

TEL B

Tuner / CD-Speler
Tuner IN

GND

Aux IN

GND

TEL A

TEL B

Telefoon
centrale

Aansluitschema 1 Aansluitschema 2
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Boutronic CAN-bus netwerk 
Boutronic apparaten communiceren via het Boutronic CAN-bus netwerk. Via dit netwerk kunt 
u instellingen centraal beheren met uw PC. Het CAN-bus netwerk wordt ook gebruikt door 
apparaten, om onderling informatie uit te wisselen. 
 
Voor het aansluiten gebruikt u minimaal: 
- bij 100kBit/s (standaard snelheid) : 0,6 mm², afgeschermd twisted pair, max 500 mtr 
- bij 20kBit/s (instelbaar*)  : 0,8 mm², afgeschermd twisted pair, max 1000 mtr 
 

*Let op: Alle apparaten op de bus moeten op dezelfde snelheid ingesteld staan. 
 
U schroeft de afscherming op één punt aan GND.  
 
U moet de bus (en afscherming) doorlussen. 
 
De bus mag niet afgetakt worden, hierdoor kunt u geen ster punten maken. 
 
Een CAN-bus loopt niet rond. De bus is aan beide uiteinden afgesloten met een weerstand 
(deze plaatst u met de CAN-bus jumper op de print).  
 
Het is niet noodzakelijk om de apparaten op de CAN-bus op volgorde van apparaatnummer 
aan te sluiten. U kunt apparaten in willekeurige volgorde aansluiten.  
 
 
In de onderstaande figuur is een Boutronic CAN-bus netwerk schematisch weergegeven. 
 

Pc met
Boutronic Studio 2

Music Control
[001]

CanH
CanL

Boutronic
Apparaat

[...]
GND

Bedrading CAN-bus
- 100kBit/s : 0,6 mm², twisted pair, max 500 mtr
-  20kBit/s  : 0,8 mm², twisted pair, max 1000 mtr

Aansluiten CAN-bus
- Bus doorlussen, bij aftakkingen rekening houden met max. lengte.

CAN-bus afscherming
Bij één apparaat van de bus aansluiten.
(Het eerste óf laatste apparaat v.d. bus)

CAN-bus jumper
Alleen plaatsten bij eerste én laatste apparaat op de bus.

Boutronic
SNI

[800]

Ethernet

Boutronic
Apparaat

[002]

 

 

Tip: 
Meer informatie vind u in onze handleiding CAN-bus aanleggen. 
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Instellen van de VoIP uitbreiding 
VoIP is de afkorting voor Voice over IP, oftewel bellen via internet. Met de 'VoIP Music 
Control' werkt uw audio interface via het internet. Voor deze functionaliteit wordt er een VoIP 
uitbreiding aan de Music Control toegevoegd.  
Dit hoofdstuk beschrijft hoe u deze uitbreiding instelt. De basisinstellingen zijn al door 
Boutronic gedaan en getest, zodat u snel aan de slag kunt. 
 
 

Aansluiten 
De VoIP uitbreiding wordt geïntegreerd in de deksel van de Music Control. De voeding en 
telefoonlijn zijn al door Boutronic aangesloten, zodat u alleen de internet verbinding hoeft aan 
te sluiten. Deze sluit u aan op de 'internet' aansluiting. 
 

 
 
Opstarten 
Op de VoIP uitbreiding zijn een 4-tal LED's aanwezig. Deze geven de status aan: 

 
Power 

 
Uit 
 
Knippert groen (langzaam) 
 
Brand groen 
 
Knippert groen (snel) 
 

 
: Geen spanning of print kan niet opstarten 
 
: IP adres opvragen 
 
: Gereed, IP adres is ontvangen 
 
: Voert firmware upgrade uit 
 

 
Internet 

 
Uit 
 
Knippert groen 
 

 
: Geen internetverbinding / kabel niet aangesloten 
 
: Data verzenden / Ontvangen 
 

 
Telefoon 1 
Telefoon 2 

 
Uit 
 
Knippert groen 
 
Aan 
 

 
: Telefoonlijn is opgehangen 
 
: Kiestoon 
 
: Verbonden 
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Instelling menu bereiken 
Om de VoIP uitbreiding te kunnen instellen heeft u het IP adres nodig van de module. 
Vervolgens toetst u deze in bij de adresbalk van uw internetbrowser, bijvoorbeeld: 

 
 

!  
Let op: De VoIP uitbreiding haalt automatisch het IP adres op.  
Het IP adres zal in uw geval anders zijn. 

 
 

IP adres achterhalen 
U kunt het IP adres op De volgende manier achterhalen: 
 
1. Sluit een analoge telefoon aan op line 2. 

De Music Control3 is op line 1 aangesloten. 
 

2.  Neem de hoorn van de haak 
U hoort geen kiestoon. 

 

3.  Toets **** 
De Voip uitbreiding antwoordt met "Configuration Manual..." 

 

4. Toets de code: 110# 
Ons advies is om de code langzaam in te toetsen, omdat de ingetoetste cijfers worden 
herhaalt. Zodra u het '#' heeft intoetst, krijgt u het IP adres te horen in gesproken tekst. 

 
Voorbeeld 
U hoort : One, nine, two – dot – one, six, eight – dot – one, five – dot – six, two 
Dit is het IP adres : 192.168.15.62 
 
 

Instellingen aanpassen 
Toets vervolgens het IP adres in in de adresbalk van uw browser, bijvoorbeeld: 

 
 
 
Inloggen 
U bereikt de login pagina van de VoIP uitbreiding: 

 

 
  De standaard login is: 
  Username : admin 
  Password : admin 
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Uw provider instellen 
Druk in de bovenste menubalk op :  
 

Druk daarna in het linker menu op :  
 
Scroll vervolgens naar beneden naar de onderstaande instellingen: 
- Proxy and registration 
- Subscriber information 
 
Hier vult u de gegevens in die u van uw provider heeft ontvangen. 
 

 
 
 
De aan te passen instellingen zijn afhankelijk van uw provider, dit zijn instellingen zoals: 
Instelling Omschrijving Std 
Proxy De domein naam/URL van de service providers proxy server. - 
Outbound Proxy Instelling voor de uitgaande SIP proxy server. - 
Use 
Outbound Proxy 

Schakelt de uitgaande SIP proxy server in. 
Uitgeschakeld: De instellingen "outbound proxy" and "use OB 
proxy in dialog" worden genegeerd.  

No 

User ID Uw gebruikersnaam bij uw service provider. - 
Password Het wachtwoord bij uw service provider. - 
Auth ID Extra verificatie ID voor SIP controle. - 
Use Auth ID Auth ID en wachtwoord voor SIP controle in te schakelen kiest u 

'yes', bij 'no' worden UserID en wachtwoord gebruikt. 
No 

 
 

Druk na het invoeren van de instellingen op:   

 Hierna worden uw wijzigingen doorgevoerd. 
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Geavanceerde instellingen 

!  

Met de volgende instellingen voldoen de kies- en in gesprek tonen aan de 
Europese norm. Deze instellingen zijn door Boutronic ingesteld, deze hoeft u dus 
niet in te stellen. 

 

 
 
 

 
 
 

Telefoonlijn tonen 
De Music Control maakt gebruik van een ingesprektoon detectie. Of deze tonen daadwerkelijk 
gegenereerd wordt door de VoIP uitbreiding is afhankelijk van uw VoIP provider. 
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Instellingen aanpassen 
Met de Boutronic Studio of via de telefoon kunt u instellingen van de Music Control 3 wijzigen.  
 

Via de telefoon 
U kunt de Music Control 3 via de telefoon instellen. Alle basisinstellingen zijn 
bereikbaar via het telefoonmenu. De instellingen van de ‘geplande alarmen’ kunt 
u niet wijzigen via de telefoon. 
 
Zie hoofdstuk ‘Telefoonmenu’ voor info en uitleg. 
 

Via de Boutronic Studio 
Met de Windows applicatie "Boutronic Studio 2" kunt u 
diverse Boutronic producten instellen.  
 
U krijgt alle apparaten overzichtelijk in één pakket. Bij 
elk apparaat zijn de instellingen overzichtelijk 
gegroepeerd in tabbladen. U kunt de Studio gratis 
downloaden van onze website. 
 
 
 
U kunt de Music Control3 als volgt op uw Pc aansluiten: 
 

Music Control 3

Firmware

Boutronic SNI PC met Windows
en Boutronic Studio

CAN-bus
Via CAN-bus --> SNI --> Ethernet

Rechtsreeks via Boutronic USB dongle

Optie 1:

Optie 2:

netwerk

Boutronic USB Dongle*

* (Ook verkrijgbaar als RS-232 dongle)  
 
 
Boutronic SNI (meerdere apparaten) 
Met de Boutronic SNI maakt u verbinding met uw Boutronic netwerk. Dit netwerk kan uit één 
of meerdere apparaten bestaan. De SNI biedt verschillende aansluit mogelijkheden: 
- Via een netwerk aansluiting. 
- Via USB (vereist de Boutronic USB dongle) 
- Via RS232 (vereist de Boutronic RS232 dongle) 
 
Met een SNI kunt u al uw Boutronic apparaten op elkaar aansluiten en bekijken. 
 
USB dongle (één apparaat) 
Met de USB dongle kunt u één apparaat tegelijk wijzigen of bekijken. Deze dongle is ook 
verkrijgbaar in RS232 uitvoering. 
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Bediening met de telefoon (hoofdmenu) 
 

Neemt op:
2 lange, 2 korte

piepjes

installatie
menu

Gebruiker

Belt naar de
Music Control 3

1

*

Ontgrendel
deur 1

2
Ontgrendel

deur 2

3
Omroepen

4
Muziek
zachter

5
Herstel

spreektijd

6
Muziek
harder

7
Muziek
mute

8 9
Ingangen

mute

0
Verbinding
verbreken

#

Music Control 3

Hoofdmenu
Binnen  10
seconden

5 piepjes0#

 
 
 
De Music Control 3 verbreekt de verbinding: 
- Als u in het hoofdmenu de 0  intoets. 
  (als u de 0  in intercom/omroepstand intoetst, dan keert u terug naar het hoofdmenu) 
 
- Als de Music Control 3 een ingesprektoon detecteert 
 
- Als een stilte van 20 seconden wordt gedetecteerd. 
 
- Als een 440Hz kiestoon van minimaal 10 seconden wordt gedetecteerd. 
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Instellen met de telefoon (installatiemenu) 
In het installatiemenu van de Music Control 3 kunt u de instellingen aanpassen: 

5
piepjes

Drukt:

Binnen 10 seconden

pieptoonNeemt op

Gebruiker

Belt naar de
Music Control

Gebruiker

0# Installatie
menu

Music Control

Music Control

 
Bel de Music Control 3 op. Wacht tot de MC3 aanneemt, u hoort de acceptatiepiepjes. 
- Toets na de piepjes (binnen 10 seconden) # 0 . 
- U hoort vijf piepjes en u bent in het installatiemenu. 
 

!  

Als u ‘direct naar de omroepfunctie’ heeft ingesteld, dan moet het volgende 
doen: Bel de Music Control 3 op. Wacht tot de MC3 aanneemt, u hoort de 
acceptatiepiepjes. 
- Toets na de acceptatiepiepjes (binnen 5 seconden) één 0 . 
- Toets na de acceptatiepiepjes (binnen 5 seconden) # 0 . 
- U hoort vier piepjes en u bent in het installatiemenu. 

 

Installatiemenu opties 

*  
1

 Radio  

*  
2

 Intercom  

*  
3

 Uitbreiding  

*  
4

 Ingangen 

*  
5

 Relais uitgangen 

*  
6

 Inkomend gesprek  

*  
7

 Telefoonbel via radio  

*  
8

 Geavanceerde instellingen 

*  
9

 Fabrieksinstellingen terugzetten 

*  
0

 Softwareversie opvragen 

0
 

Installatiemenu: 
1x is verbinding verbreken. 
 
Bij dieperliggend niveau (u heeft bijvoorbeeld *1 ingetoetst): 
1x is terug naar het installatiemenu (u hoort 2 piepjes). 
2x is verbinding verbreken. 

Ophangen Als u de telefoon ophangt, dan detecteert de Music Control 3   de 
ingesprektoon en verbreekt automatisch de verbinding. 

 

!  

- De Music Control 3 kan tonen sturen óf tonen ontvangen. Als u tijdens het een 
ok of error toon een toets indrukt, dan kan het zijn de Music Control 3 de toets 
niet juist ontvangt. U dient de toets dan nogmaals in te drukken. 

 

- De Music Control 3 heeft een beveiliging die de verbinding na de spreektijd 
verbreekt. Indien u langer in verbinding wilt blijven met de Music Control 3, 
dan drukt u op de 5 . 

 

- Als u de telefoon ophangt, dan verbreekt de Music Control 3 de verbinding. 
 



Music Control 3® handleiding  Bediening en instellingen 

Boutronic ‘s-Gravenzande  15 

 

Installatiemenu structuur 
 

5

piepjes0# 2 piepjes*6 Opnemen na '..' belsignalen:
1 ... 91

2 piepjes 0

*1 1

3

4

5

2 Muziek volume
00 .. 99 %

Intercom volume
00 .. 99 %

Muziek mute volume
00 .. 99 %

Maximaal volume
00 .. 99 %

2 piepjes

2 piepjes 0

2 piepjes Spreektijd intercom
0005 ... 6000 sec*2 1

3

4

5

2

2 piepjes 0

Mute tijd muziek
0000 .. 6000 sec

Ingangen onderdrukken tijd
0000 .. 6000 sec

Telefoon menu

4

2

5

3 Opnemen: direct naar intercom
0: nee, 1: ja

Opnemen: Ingangen onderdr.
0: nee, 1: ja

Inkomend: belsignaal via radio
0: nee, 1: ja

Verbinding met '0' verbreken
0: nee, 1, ja

2 piepjes*7 Belsignaal via radio stuurtijd
0000 .. 6000 sec1

2 piepjes 0

4

2

5

3 Belsignaal via radio volume
00 .. 99 %

Relais 1 bij belsignaal via radio
0:nee, 1:aan, 2:uit, 3:stuurtijd

Belsignaal via radio melodie
00 .. 20 (0: uit)

Relais 2 bij belsignaal via radio
0:nee, 1:aan, 2:uit, 3:stuurtijd

Intercom attentie stuurtijd
0000 .. 6000 sec

Intercom attentie volume
00 .. 99 %

Intercom attentie melodie
00 .. 20 (0: uit)

*3 2 piepjes Gereserveerd voor uitbreidingsprint
Errorpiep indien niet aanwezig of uitgeschakeld..

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

De verbinding
wordt verbroken

3

4

2

Relais 1 type
0: NO, 1: NC

Relais 2 type
0: NO, 1: NC

Relais 1 functie
0: Standaard, 1: Mute radio

Relais 2 functie
0: Standaard, 1: Mute radio

440Hz toon detectie timeout:
05 ... 25 sec

Stilte timeout:
00 .. 25 sec (0: uit)

4 6 9 2

2 9 6 4

*92 piepjes*5 1

2 piepjes 0

0Stuurtijd Relais 1
0000 .. 6000 sec

Stuurtijd Relais 2
0000 .. 6000 sec

2 piepjes*4

Selecteer
Ingang

Selecteer
Optie

1...4

7

1

3

4

5

6

2

2 piepjes 0
9

8

Ingang melden na
0000 .. 6000 sec (0 = direct)

Ingang herhalen na
0000 .. 6000 sec (0 = uit)

Stuurtijd
0000 .. 6000 sec

Melodie
00 .. 24 (0: uit)

Volume
00 .. 99 %

Stuur Relais 1
0:nee, 1:aan, 2:uit, 3:stuurtijd

Ingang type
0: NO, 1: NC

Ingang functie
0: (Alarm) ingang
1: Ingangen onderdrukken
2: Blokkeer telefoon

Stuur Relais 2
0:nee, 1:aan, 2:uit, 3:stuurtijd

2 piepjes*8 Ingang vertragingstijd reset
0: nee, 1: ja1

2 piepjes 0

4

2

5

3 Klok auto synchroniseren
0: nee, 1: ja

Can-bus snelheid
0: 20k, 1: 100k

Ingang herhaaltijd reset
0: nee, 1: ja

Aantal ingesprektoon tonen
0 .. 9 (0: uit)

6

7

9

Ingesprektoon verschil
0 .. 9

Softwareversie
... korte/hoge piepjes

Softwareversie
... lange/lage piepjes*0

5

6

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

Fabrieksinstellingen
terugzetten

Geplande alarmen
wissen

Can-bus nummer
0001 .. 10008 2 piepjes

6 Intercom ophangen met '0' na
0003 ... 6000 sec (0 = uit)

2 piepjes

 
 

2 piepjes Na elke keuze hoort u de tweevoudige pieptoon ten teken dat uw keuze 
geaccepteerd is en is opgeslagen in het geheugen 

Foutpiep U heeft verkeerd ingetoetst. 
20 sec wachten De verbinding wordt verbroken als u 20 sec geen toetsen indrukt. 
 



Music Control 3® handleiding  Bediening en instellingen 

Boutronic ‘s-Gravenzande  16 

 

*1 Radio instellingen 
Als u *1 kiest, dan hoort u een dubbele piep. U kunt nu volume instellingen aanpassen.  
 

*1 1

3

4

5

2 Muziek volume
00 .. 99 %

Muziek mute volume
00 .. 99 %

Maximaal volume
00 .. 99 %

2 piepjes

2 piepjes 0

Mute tijd muziek
0000 .. 6000 sec

Ingangen onderdrukken tijd
0000 .. 6000 sec

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

 
 

 Instelling Omschrijving Standaard 

1  Maximaal volume Met deze instelling kunt u het line-out niveau van de Music Control 3 
begrenzen. Deze instelling geldt voor alle geluiden. 

95 % 
(0 .. 99 %) 

2  Muziek volume Instelling voor het volume van de muziek. 60 % 
(0 .. 99 %) 

3  Muziek mute volume De gebruiker kan de muziek tijdelijk onderdrukken (Mute functie). 
Met deze instelling kiest u het muziekvolume tijdens mute. 

30 % 
(0 .. 99 %) 

4  Mute tijd muziek De tijdsduur van de mute functie. 900 sec (15 min) 
(0 .. 6000 sec) 

5  
Ingangen 
onderdrukken 

De gebruiker kan actieve (alarm) ingangen onderdrukken. Met deze 
instelling kiest u de tijd dat de alarmen onderdrukt zijn. 

900 sec (15 min) 
(0 .. 6000 sec) 

 
Voorbeeld: muziek volume instellen 
*

 

1 2 piepjes2 piepjes x2 x   x = muziek volume in % 
 
 
Voorbeeld: Mute tijd muziek instellen op 60 seconden 

Manier 1: *
 

1 2 piepjes2 piepjes 04 0 6 0  
 

Manier 2: *
 

1 2 piepjes2 piepjes 64 0 #  
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*2 Intercom instellingen 

Intercom volume
00 .. 99 %

2 piepjes Spreektijd intercom
0005 ... 6000 sec*2 1

3

4

5

2

2 piepjes 0

Intercom attentie stuurtijd
0000 .. 6000 sec

Intercom attentie volume
00 .. 99 %

Intercom attentie melodie
00 .. 20 (0: uit)

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

6 Intercom ophangen met '0' na
0003 ... 6000 sec (0 = uit)

2 piepjes

 
 

 Instelling Omschrijving Standaard 

1  Spreektijd intercom 

U kunt omroepen via de Radio door naar de Music Control 3 toe te 
bellen. Als de spreektijd verstreken is, dan geeft de MC3 een 'einde 

gesprek' signaal. U kunt de spreektijd dan verlengen door op de 5  
te drukken. 

25 sec 
(5 ... 6000 sec) 

2  Intercom volume Met deze instelling stelt u het volume van de intercom in terwijl u 
spreekt. 

70% 
(0 .. 99 %) 

3  
Intercom attentie 
stuurtijd 

Met deze instelling stelt u de tijd dat de intercom melodie gemeld 
wordt in. 

3 sec 
(0 .. 6000 sec) 

4  
Intercom attentie 
melodie 

Via deze optie stelt u de melodie van de intercom in. 
(Kijk op pagina 22 voor een overzicht van de melodieën). 

10: Westminster 
(0 .. 24, 0: uit) 

5  
Intercom attentie 
volume Met deze instelling stelt u het volume van de intercom melodie in. 70% 

(0 .. 99 %) 

6  
Intercom ophangen 
met '0' na 

Met deze instelling kunt u, als u in intercom stand staat, de verbinding 
direct verbreken met '0'. (na ... seconden) 

0 sec: uit 
(3 .. 6000 sec) 

 
 

*3 Uitbreidingsprint instellingen 
Dit menu wordt gebruikt als u een uitbreidingsprint op de Music Control 3 aansluit. 
 

*3 2 piepjes Gereserveerd voor uitbreidingsprint
Errorpiep indien niet aanwezig of uitgeschakeld..
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*4 Ingang instellingen 
In het *4 menu kiest u eerst een ingang alvorens u een instelling kunt wijzigen. 
 

2 piepjes*4

Selecteer
Ingang

Selecteer
Optie

1...4

7

1

3

4

5

6

2

2 piepjes 0
9

8

Ingang melden na
0000 .. 6000 sec (0 = direct)

Ingang herhalen na
0000 .. 6000 sec (0 = uit)

Stuurtijd
0000 .. 6000 sec

Melodie
00 .. 24 (0: uit)

Volume
00 .. 99 %

Stuur Relais 1
0:nee, 1:aan, 2:uit, 3:stuurtijd

Ingang type
0: NO, 1: NC

Ingang functie
0: (Alarm) ingang
1: Ingangen onderdrukken
2: Blokkeer telefoon

Stuur Relais 2
0:nee, 1:aan, 2:uit, 3:stuurtijd

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

 
 

 Instelling Omschrijving Standaard 

1  Ingang functie 

U kunt verschillende functies aan een ingang koppelen: 
0: (Alarm) ingang : Ingang stuurt een melodie of relais. 
1: Ingangen onderdr : Ingang onderdrukt actieve (alarm) ingang 
2: Blokkeer telefoon : Als de ingang actief is, dan hoort u de 

telefoon via de radio. 

0: (alarm) ingang 
(0 .. 2) 

2  Ingang melden na Met deze instelling stelt u een meldvertraging in. 
De ingang wordt pas gemeld als de vertraging verstreken is.  

0 sec, (=direct) 
(0 .. 6000 sec) 

3  Ingang herhalen na Met deze instelling stelt u een herhaling van de ingang in.  
De melding wordt eenmalig herhaald als de herhaal tijd verstreken is. 

0 sec, (=uit) 
(0 .. 6000 sec) 

4  Stuurtijd 

Stuurtijd van de melodie en/of relais uitgangen. 
Als u ‘0000’ instelt, dan hoort u de melodie als de ingang actief is. Bij 
0001 t/m 6000 seconden wordt de ingang … sec gestuurd, ook als de 
ingang actief blijft! 

0 sec (=zolang 
ingang actief is). 

 

(0 .. 6000 sec) 

5  Melodie 
Via deze instellingen kunt u de melodie van de alarmingang instellen 
(00…25). Voor een overzicht van de melodieën, zie hoofdstuk 
Instelbare melodieën, pagina 22. 

in1: SlowWhoop 
in2: Deurbel 
in3: 3-gong laag 
in4: 3-gong hoog 

6  Volume Volume van de melodie. 
Met deze instelling stelt u het volume van de melodie in. 

80% 
(00 .. 99 %) 

7  Stuur Relais 1 
0: niet wijzigen 

(0 .. 3) 

8  Stuur Relais 2 

Met deze instelling kunt u een relais aansturen via de ingang. 
0: Relais niet aansturen, 
1: Relais inschakelen, 
2: Relais uitschakelen, 
3: Relais aansturen voor stuurtijd ingang. 

0: niet wijzigen 
(0 .. 3) 

9  Ingang type Via deze instellingen kunt u het type van de alarmingangen instellen. 0: NO 
(0: NO, 1: NC) 

 
Voorbeelden 
Ingang 1 Normally Open (0:NO) instellen. Ingang 2 Normally Open (1:NC) instellen. 

*
 

4 2 piepjes2 piepjes 1 9 0  *
 

4 2 piepjes2 piepjes 2 9 1  
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*5 Relais instellingen 

3

4

2

Relais 1 type
0: NO, 1: NC

Relais 2 type
0: NO, 1: NC

Relais 1 functie
0: Standaard, 1: Mute radio

Relais 2 functie
0: Standaard, 1: Mute radio

2 piepjes*5 1

2 piepjes 0

Stuurtijd Relais 1
0000 .. 6000 sec

Stuurtijd Relais 2
0000 .. 6000 sec

5

6

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

 
 

 Instelling Omschrijving Standaard 

1  Relais 1 functie 0: standaard 
(0 .. 1) 

2  Relais 2 functie 

Instelling om de functie van de relais uitgang in te stellen: 
0: Standaard : Relais wordt gestuurd door een ingang, 

tijdklok of via te telefoon. 
1: Mute radio : Relais stuurt de mute ingang v.d. radio 

0: standaard 
(0 .. 1) 

3  Relais 1 stuurtijd 5 sec 
(0 .. 6000 sec) 

4  Relais 2 stuurtijd 

Met deze instelling stelt u de pulstijd van een Relais in. 
 

Deze instelling wordt gebruikt als het Relais gestuurd wordt via het 
telefoonmenu (optie 1 en/of 2) 5 sec 

(0 .. 6000 sec) 

5  Relais 1 type 0: NO 
(0: NO, 1: NC) 

6  Relais 2 type 
Met deze instelling stelt u het type van een Relais in. 

0: NO 
(0: NO, 1: NC) 

 
 

*6 Inkomend gesprek en verbinding instellingen 
2 piepjes*6 Opnemen na '..' belsignalen:

0 ... 91

2 piepjes 0

4

2

5

3 Opnemen: direct naar intercom
0: nee, 1: ja

Opnemen: Ingangen onderdr.
0: nee, 1: ja

Inkomend: belsignaal via radio
0: nee, 1: ja

Verbinding met '0' verbreken
0: nee, 1, ja

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

 
 

 Instelling Omschrijving Standaard 

1  
Opnemen na '..' 
belsignalen 

Met deze instelling selecteert u het aantal keer dat de telefoon moet 
overgaan voordat de MC3 aanneemt. (1 = direct opnemen) 

 2, (1: direct) 
(1 .. 9) 

2  
Inkomend: belsignaal 
via radio 

Als u deze instelling op 'ja' instelt, dan hoort u het belsignaal van de 
telefoon via uw radio. 

0: nee 
(0: nee, 1: ja) 

3  
Opnemen: 
Direct naar intercom 

Als u deze instelling op 'ja' instelt, dan kunt u direct omroepen als u 
naar de Music Control 3 belt. Bij 'nee' komt u eerst in het hoofdmenu 
en dient u een '3' in te toetsen om te kunnen omroepen. 

0: nee 
(0: nee, 1: ja) 

4  
Opnemen:  
ingangen onderdr. 

Als u deze instelling op 'ja' instelt, dan worden de actieve (alarm) 
ingangen direct onderdrukt als de telefoon wordt aangenomen. 

0: nee 
(0: nee, 1: ja) 

5  
Verbinding: verbreken 
met ‘0’ 

Als u deze instelling op 'ja' instelt, dan kunt u de verbinding met de 
MC3 verbreken door een '0' in te toetsen (standaard). 

1: ja 
(0: nee, 1: ja) 

Direct naar intercom bij aannemen verbinding 

*
 

6 2 piepjes2 piepjes 13
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*7 Algemene instellingen 
2 piepjes*7 Belsignaal via radio stuurtijd

0000 .. 6000 sec1

2 piepjes 0

4

2

5

3 Belsignaal via radio volume
00 .. 99 %

Relais 1 bij belsignaal via radio
0:nee, 1:aan, 2:uit, 3:stuurtijd

Belsignaal via radio melodie
00 .. 20 (0: uit)

Relais 2 bij belsignaal via radio
0:nee, 1:aan, 2:uit, 3:stuurtijd

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

 
 

 Instelling Omschrijving Standaard 

1  
Belsignaal via radio 
stuurtijd 

Met deze instelling stelt u de duur van de 'belsignaal via radio' 
melodie in. 

3 sec 
(0 .. 6000) 

2  
Belsignaal via radio 
melodie 

Met deze instelling stelt u de melodie in van de 'belsignaal via 
radio'. 

ext telefoon bel 
(0 .. 24) 

3  
Belsignaal via radio 
volume 

Met deze instelling stelt u het volume van de 'belsignaal via radio' 
melodie in. 

70% 
(00 .. 99%) 

4  
Relais 1 bij 
belsignaal via radio 

0: niet wijzigen 
(0 .. 3) 

5  
Relais 2 bij 
belsignaal via radio 

Met deze instelling kunt u een relais aansturen via de telefoonbel. 
0: relais niet aansturen, 
1: relais inschakelen, 
2: relais uitschakelen, 
3: relais aansturen voor stuurtijd ingang. 

0: niet wijzigen 
(0 .. 3) 

 
Belsignaal via radio stuurtijd wijzigen in 10 seconden 

Manier 1: *
 

7 2 piepjes2 piepjes 01 0 1 0  
 

Manier 2: *
 

7 2 piepjes2 piepjes 11 0 #  
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*8 Geavanceerde instellingen 

440Hz toon detectie timeout:
00 ... 25 sec

Stilte timeout:
00 .. 25 sec

2 piepjes*8 Ingang vertragingstijd reset
0: nee, 1: ja1

2 piepjes 0

4

2

5

3 Klok auto synchroniseren
0: nee, 1: ja

Can-bus snelheid
0: 20k, 1: 100k

Ingang herhaaltijd reset
0: nee, 1: ja

Aantal ingesprektoon tonen
0 .. 9

6

7

9

Ingesprektoon verschil
0 .. 9

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

2 piepjes

Can-bus nummer
0000 .. 99998 2 piepjes

 
 

 Instelling Omschrijving Standaard 

1  
Meldvertraging 
verlengen 

Als u deze instelling op 'ja' instelt én u heeft bij een ingang een 
meldvertraging ingesteld (*4 menu), dan wordt de vertraging 
verlengd als u de ingang voor de 2e keer activeert. 

0: nee 
(0: nee, 1: ja) 

2  
Alarm herhalen 
verlengen 

Als u deze instelling op 'ja' instelt én u heeft de 'herhalen na ... sec' 
ingesteld (*4 menu), dan wordt de herhaaltijd verlengd als u de 
ingang voor de 2e keer activeert. 

0: nee 
(0: nee, 1: ja) 

3  
Klok automatisch 
synchroniseren 

Als u deze instelling op 'ja' instelt dan wordt de interne klok 
automatisch gesynchroniseerd bij een tijdmelding van Pc of SNI. 

1: ja 
(0: nee, 1: ja) 

4  
Aantal in gesprek 
tonen 

Met deze instelling geeft u aan na hoeveel ‘in gesprek’ tonen de 
Music Control 3 de verbinding automatisch verbreekt.  

3 
(0 .. 9), 0: uit 

5  
In gesprek toon 
verschil 

De MC3 meet de tijd van een in gesprek toon. De tijdsduur van de 
volgende toon moet binnen een marge vallen: 

0 100% 2 125% 4 166% 6 250% 8 500% 
1 111% 3 142% 5 200% 7 333% 9 1000% 

 

3: 142% 
(0 .. 9) 

6  
440Hz toon detectie 
timeout 

Als de MC3 een continue toon van 440Hz detecteerd (bv een 
kiestoon), dan wordt de verbinding automatisch verbroken. 

10 sec 
(00 .. 25 sec) 

7  Stilte timeout Instelling voor de max duur van een stilte. Als tijdens de verbinding 
geen geluid aanwezig is, dan wordt de verbinding verbroken. 

15 sec 
(00 .. 25 sec) 

8  CAN-bus nummer Elk apparaat in een CAN-bus netwerk heeft een uniek nummer. Met 
deze instelling stelt u dit nummer in. (std is 1000, niet ingesteld) 

1000 
(000 .. 999) 

9  CAN-bus snelheid Met deze instelling stelt u de snelheid van het CAN-bus netwerk in. 
Let erop dat alle apparaten dezelfde snelheid moeten hebben. 

1: 100k 
(0: 20k, 1:100k) 

 

*9 Fabrieksinstellingen terugzetten 
Via dit menu kunt u de standaard fabrieksinstellingen van de Music Control 3 terugzetten. 

2 piepjes

Verbreek de
verbinding

4 6 9 2

2 9 6 4

*9 Fabrieksinstellingen
terugzetten

Geplande alarmen
wissen

 

Fabrieksinstellingen terugzetten 
Het terugzetten van de fabrieksinstellingen gaat als volgt:  
*9 (wacht op tweevoudige pieptoon) toets vervolgens in: 4692, de verbinding wordt nu direct 
verbroken. Alle instellingen zijn nu ingesteld volgens de standaard fabrieksinstellingen. 
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*0 Softwareversie opvragen 
Softwareversie

... korte/hoge piepjes
Softwareversie

... lange/lage piepjes*0
 

Als u *0 indrukt dan hoort u een aantal lange/lage piepjes en een aantal korte/hoge piepjes. 
Deze geven de softwareversie aan. 
 
 

Voorbeeld: Softwareversie 4.1  4 lange/lage piepjes en 1 kort/hoog piepje. 
 
 

Instelbare melodieën 
In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van de 24 beschikbare melodieën. 
 
# Melodie Beschrijving Toepassing Toon 

(Hz) 
Duur 
(ms) 

0 Geen melodie Geen melodie, zodat u de ingang of tijdklok kunt gebruiken om 
een relais uitgang te sturen. 

x x 

1 Slow Whoop  Traag oplopend van laag naar hoog. Evavuatie brandalarm 500-1200 4000 
2 Fast Whoop Snel oplopend van laag naar hoog Evacuatie internationaal 800-1000 270 
3 German Whoop Aflopend van hoog naar laag Evacuatie Duitsland 1295-545 1200 
4 Frequentie sweep Snel oplopend met een pauze Alarm sirene 987-2217 700 
5 Alarm sirene 1 Op en aflopend, zonder pauze Alarm sirene 700-1000-700 400 
6 Alarm sirene 2 Op en aflopend, zonder pauze Alarm sirene 800-970-800 240 
7 Deur bel 2 tonen Deur bel 970 / 800 2500 
8 Enkele toon traag Enkele toon met puls/pauze (traag) Algemene attentie 970 760 
9 Enkele toon snel Enkele toon met puls/pauze (snel) Algemene attentie 800 260 
10 Westminster chime 4 tonen van westm. 1/2 uur melding Intercom attentie E/G#/F#/B 6500 
11 1 toon gong laag 1 toon, afnemend volume Tijdklok attentie 680 5000 
12 2 toon gong laag 2 tonen, afnemend volume Tijdklok attentie 660/550 6000 
13 3 toon gong laag 3 tonen, afnemend volume Tijdklok attentie 660/550/440 6150 
14 1 toon gong hoog 1 toon, afnemend volume Tijdklok attentie 1,3k 3000 
15 2 toon gong hoog 2 tonen, afnemend volume Tijdklok attentie 1,3k/1,1k 2900 
16 3 toon gong hoog 3 tonen, afnemend volume Tijdklok attentie 1,3k/1,1k/880 3450 
17 Continue 800Hz Continue 800Hz toon Attentie 800 cont 
18 3 toon omhoog traag 3 tonen omhoog, stabiel volume Attentie / Belsignaal  700/800/900 2980 
19 3 toon omlaag traag 3 tonen omlaag, stabiel volume Attentie / Belsignaal  900/800/700 2980 
20 3 toon omhoog snel 3 tonen omhoog, stabiel volume Attentie / Belsignaal  700/800/900 420 
21 3 toon omlaag snel 3 tonen omlaag, stabiel volume Attentie / Belsignaal  900/800/700 420 
22 Telefoon bel 2 freq wissel snel, met pauze Belsignaal telefoon 880/1600 5000 
23 Warble sirene Extreem snelle sirene Inbraakalarm 600-1200 66 
24 Afgewisseld H/L Hoog/lage toon afgewisseld Inbraakalarm 363/518 1500 

 

‘-’ : Frequentie sweep 
‘/’ : Direct frequentie 



Music Control 3® handleiding  Technische specificaties 

Boutronic ‘s-Gravenzande  23 

 

Technische specificaties 
 

Behuizing (ABS) 
Afmetingen ......................  : 175 x 150 x 80mm (L x B x H). 
Temperatuur ....................  : 0 oC t/m 70oC 
 
 

Elektrische specificaties 
Meegeleverde adapter .......  : 12VDC, 1500mA (18W) 

 
Voeding in .......................  : 12VDC, (Actief: 2W, rust: 1W) 
Voeding uit ......................  : 12VDC, (1A elektronische zekering) 
 
 

Telefoon aansluiting 
PSTN (analoog) ................  : Rechtstreeks of via telefooncentrale 
 
 

Ingangen 
Ingang 1 .. 4 ....................  : 4x potentiaalvrij, contactstroom 1mA 

  Open klem spanning 5VDC 
 

Uitgangen 
REL 1 ..............................  : 1x Potentiaal vrij, (max. 24VAC/DC, 200mA). 
REL 2 ..............................  : 1x Potentiaal vrij, (max. 24VAC/DC, 200mA). 

Relais zijn instelbaar als mute uitgang 
 

Jumpers op print 
BLOCK RING  ...................  : Jumper om binnenkomende gesprekken te blokkeren 
CAN ................................  : Jumper om de Boutronic CAN-bus af te sluiten. 
PRG ................................  : Jumper om de Multicom in 'firmware update stand' te zetten. 
 

Aansluitkabels 
Bedrading CAN-bus............  :100kBit/s : 0,6 mm², afgeschermd twisted pair, max 500 mtr 

   20kBit/s : 0,8 mm², afgeschermd twisted pair, max 1000 mtr 
 
Bedrading Line-in/out ........  : Afgeschermde audiokabel 
 
Bedrading overig ...............  : 0,5 mm², max 10 mtr 

   0,8 mm², max 100 mtr 
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Bijlage A: Probleemoplossing 
Probleem Oorzaak / Oplossing 

Na het intoetsen van ‘#0’ wordt de 
verbinding verbroken. 

Sommige Tiptel centrales reageren ook op deze code, en 
verbreken daarom de verbinding. 
Toets ‘*#0’ (i.p.v. ‘#0’). Het * zorgt ervoor dat de 
centrale niet op de codes reageert. 

Na het intoetsen van #0 kom ik niet 
in het telefoonmenu 

U heeft te lang gewacht met het intoetsen van #0, bel 
opnieuw en probeer het nogmaals. 
 
De MC3 kan toontjes verzenden of ontvangen. Als u 
tijdens de 'aanneem piepjes' #0 toets, dan worden deze 
niet ontvangen. 
 
Als 'direct naar intercom' aan staat, dan dient u eerst 
een '0' in te toetsen voordat u #0 kunt gebruiken. 

De ingesprektoon wordt niet 
gedetecteerd. 

Controleer of de ‘detectieniveau LED’ op de print 
knippert als er een in gesprek toon is. 

De Music Control 3 neemt het 
inkomende gesprek niet aan. 

Zorg dat de jumper 'BLOCK RING' niet geplaatst is. 
Zorg dat de 'blokkeer inkomend' ingang niet actief is. 

De Music Control 3 reageert soms 
niet op nummers die ik intoets. 

Dit kan voorkomen als de Music Control 3 op dat 
moment een toon uitstuurt. Toets de code nogmaals in. 

Ik hoor rare piepjes als ik het 
installatiemenu in wil. 

U heeft te snel getoetst. Hang op, wacht even en bel 
nogmaals naar de Music Control 3. Wacht tot de Music 
Control 3 heeft aangenomen en de attentie piepjes zijn 
geweest. Toets dan pas ‘#0’. 

Het tijdklok alarm wordt niet 
afgespeeld. 

Controleer of de 'dag' instelling klopt en of er een 
melodie is ingesteld. Controleer daarna, als de melding 
aan een ingang gekoppeld is, dat de ingang actief is. 

 
 
 
 

 


