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Configuration Manager is stand-alone software voor:
• het lezen/opslaan van apparaatparameters van Bosch Per-

sonenalarmtoestellen 6X en ondersteunen van modules 
via een seriële verbinding, microSD-kaart of harde schijf

• het updaten van de firmware van Bosch Personenalarmto-
estellen 6X via seriële verbinding.

Basisfuncties
De volgende informatie kan worden bewerkt:
• Oproepbestemmingen, protocollen en mediatype
• Algemene configuratie, zoals bewaking van zendtraject 

zenders, parameters voor activiteitscontrole etc.
• Uitgebreide configuratie, zoals wachttijd voor herhaalde 

noodoproepen, activering van de servicetoets etc.
• Functietoewijzing, waarbij een telefoonnummer aan iedere 

afzonderlijke oproeptrigger kan worden toegewezen.
• IP/GSM-moduleconfiguratie, gerelateerd aan IP- en 

GSM-functies.
• Programmeergegevens voor handzender, waarmee een 

oproeptrigger kan worden toegewezen aan de
• handzenders.
De instellingen kunnen worden opgeslagen als CSVbestand. 
Hierdoor wordt het uploaden van deze instellingen in andere 
toe-passingen aanzienlijk  eenvoudiger. De instellingen kun-
nen ook worden afgedrukt.

Technische specificaties

Ondersteunde formaten Leest en schrijft instel-
lingsbestanden op 
microSD-kaarten voor Per-
sonenalarmtoestel 62, Per-
sonenalarmtoestel 61

Opslagtype Zelf te bepalen naam op de 
computer

Besturingssysteem Windows XP, 7 en 8

Talen Nederlands, Engels, Duits, 
Frans

microSD-kaart Maximaal 32 GB capaciteit, 
Sandisk of Kingston

Programmeren met seriële 
aansluiting ondersteund 
vanaf

• Personenalarmtoestel 61 
A2.02

• Personenalarmtoestel 62 
A0.07

Aanbevolen connectoren • Bosch seriële program-
meerkabel APD 9-polig 
(commercieel type-
nummer CRS-CP-SP-
CAPD9P SAP-nummer 
F.01U.140.074)

• Brainboxes US-101 USB 
naar seriële adapter

• Snelle en eenvoudige configuratie van Personena-
larmtoestellen 6X

• Kan instellingen via een seriële verbinding op een 
harde schijf of een microSD-kaart lezen en opslaan

• Eenvoudig beheer van configuraties, gerelateerd aan 
de geleverde dienst

• Handige firmware-update via een seriële verbinding
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