Kontakt för dörr/fönster
Installationsmanual

Varnar när en dörr eller ett
fönster öppnas.

Kontakt för dörr/fönster Artikelnummer 1875056

Installation
Fäst inte öppningsdetektorn
på en metallyta.
Detektorn och dess magnethållare
bör riktas upp perfekt mellan
de två märkena.

Detektor
Mellanlägg
Detektor

max.
10 mm
Mellanlägg
Magnet

max.
10 mm
Mellanlägg
Magnet
Mellanlägg

Uppriktning

Uppriktning

Placera detektorn inomhus på dörrbladet, antingen
horisontellt eller vertikalt (mittemot gångjärnen ).

Detektorn kan också höjas
fixerade genom att fästa två mellanlägg
bredvid varandra under detektorn.

Om utrymmet mellan dörrbladet och dörrkarmen är för stor, kan detektorn och magnethållaren byta plats.
Var noga med att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra att detektorn skadas genom att öppna dörren!
Detta sätt att montera enheten rekommenderas inte.

Spara öppningsdetektorn till centralen
Anslut till centralen i minnesmodulerna
'BEEP' (PIP)

Du har två minuter på dig att
spara öppningsdetektorn till
minnet i centralen.
(Om du är för sen, kan du trycka
på programknappen i centralen igen.)

Tryck på programknappen
i centralen.
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LED tänds och centralen
kommer att avge en
pip-signal

Onderdelen in het geheugen van de centrale opslaan
Du har två minuter på dig att spara
'BEEP' (PIP)

spara en annan del till minnet
i centralen.

Tryck på rapportknappen på
öppningsdetektorn.

Centralen avger
en PIP-signal

(Om du är för sen, kan du trycka på
programknappen i centralen igen.)

(Varje central kan spara upp till 50 delar.)

LED-detektor tänds.

Innan du öppnar centralen, bör du inaktivera uttaget för utlösaren genom att trycka på OFF-knappen på fjärrkontrollen tills
kontrollampan slocknar.

Tilldela zoner
För var och en av inbrottsdetektorerna (rörelse och öppning av detektor) är bevakningszonen och sättet
för aktivering konfigurerade genom inbyggda strömbrytare. Dessa komponenter ska konfigureras under
installationen.

Lägesbrytare
Val av zon – tillvägagångssätt för aktivering

Lägesbrytare

Tillvägagångssättet för inbrottsdetektering
(när larmsystemet är delvis eller fullständigt aktiverat)

Uppbromsande aktivering av sirener
(efter inträde för retardation (uppbromsande))
AT - uppbromsande aktivering

+
Att skicka en eller flera larmmeddelanden via telefon.

A - omedelbar aktivering
Omedelbar aktivering av inomhussiren.
B - omedelbar aktivering

+
Att skicka en eller flera larmmeddelanden via telefon.

C - omedelbar aktivering

Öppningsdetektorer är satt till zon AT vid leverans, 45 minuter av tiden för uppbromsning innan larmet
utlöses (=inträde av uppbromsning). Detta gör att du kan ta dig in i ett säkrat område och för att
avaktivera larmet när en öppningsdetektor placerats på ytterdörren. Du kan modifiera detta enligt plan
på följande sätt.
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Om larmenheten har en central
med tillgång till Internet, kan du
då ställa in larm och tilldela en zon
till inbrottsdetektorn via datorn (se
ytterligare i manual).
Öppna skyddslocket till
inbrottsdetektorn.

Ställ in omkopplarna i
inbrottsdetektorn att tilldela dem
till en zon. Se tabell ovan.
Notera tilldelning av zonen på en
plats som är bekant för dig.

Ø 6 mm

Markera, använd 6 mm borr och fäst.
Stäng sedan skyddskåpan igen.

Tekniska data
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Batteri

1 x CR2450 litium

Drifttemperatur

+10°C / 40°C

Måtten

93 x 46 x 17 mm

Maximalt avstånd mellan detektor och magnet

10 mm

I så fall har zoninställningarna
som gjordes via datorn
prioritet före brytarinställningarna inom
inbrottsdetektorerna.
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