
 

 

 

 

 

 

 

gebruikshandleiding ATM420 (voor de eindgebruiker) 

 

uitvoeringen en werking 

Er zijn 2 standaard uitvoeringen van de ATM410. De ATM410-S bewaakt één drukverschil en de 

ATM410-D bewaakt twee drukverschillen. Als één van de metingen, of allebei, zich buiten de 

ingestelde grenswaardes bevindt kleurt de achtergrond van de betreffende meting rood.  

                  

 ATM420-S: één drukverschilmeting                     ATM420-D: twee drukverschilmetingen 

 

audio alarm en acceptatie 

Naast de visuele alarmering klinkt er na een instelbare tijdsvertraging ook een audio alarm. Zodra 

dit alarm klinkt, verschijnt onderin het scherm de knop om de zoemer te onderdrukken. Als deze 

knop wordt ingedrukt stopt direct het audio alarm en verschijnt onderaan de tekst zoemer 

onderdrukt. De zoemer blijft onderdrukt tot het volgende alarm. De visuele alarmering blijft 

uiteraard wel werken. 

                  

 knop zoemer onderdrukken verschijnt                     zoemer blijft onderdrukt tot volgend alarm  
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alarm statussen 

 

Groen: geen alarm, of alarm binnen ingestelde vertraging 

Er hoeft geen actie te worden ondernomen 

Rood: één of meer alarmen buiten ingestelde vertraging 

Klik hierop om het alarm te onderdrukken (acceptatie) 

Wit met kruis: Alarm is onderdrukt 

Audio alarm is uitgeschakeld tot volgende alarm  

 

buiten-bedrijf stand 

Tijdens schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden kan het wenselijk zijn om de gehele 

alarmering compleet uit te schakelen. De buiten bedrijf stand is ook handig voor patiënten 

isolatiekamers die niet altijd worden gebruikt. De functie is beveiligd met wachtwoord 0101, zodat 

onbevoegde personen de alarmering nooit kunnen uitschakelen. Als u op de  knop drukt 

verschijnt er een toetsenbord in beeld waarmee u het wachtwoord kunt invoeren. Als de buiten 

bedrijf stand actief is kleurt het gehele display continu oranje en zal er geen audio alarm klinken. 

 

                  

toetsenbord voor het invoeren van de code                     scherm kleurt oranje in buiten bedrijf stand 

Als u in de buiten bedrijf stand op de  knop drukt keert u terug naar de meting en is volledige 

audio visuele alarmering weer actief. 

 

service en onderhoud 

Wij adviseren de transmitter(s) jaarlijks te laten kalibreren. Onze eigen servicedienst kan dit op 

locatie voor u uitvoeren. Wij informeren u graag naar de mogelijkheden. Neem contact op via 

info@hitma-instrumentatie.nl of bel 0297 - 514 790 voor Nederland en 02 - 387 28 64 voor België. 
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