Deur/raam contact
met glasbreukmelder
Installatiehandleiding

Deze detector reageert op het openen van een raam,
op de trillingen die op de glasruit worden uitgeoefend
bij een inbraakpoging en bij ruitinslag.

Deur/raam contact met glasbreukmelder
Artikelnummer 1875058

Bevestigen
Maak de openingsdetector
niet vast op een metalen deel.
De detector en bijbehorende magneethouder moeten perfect zijn uitgelijnd
tussen de twee merktekens.

glasbreuksensor

25 mm

detector

25 mm
Maak de glasbreuksensor met behulp van tweezijdige
tape vast op 25 mm van de hoek van het raam.
De glasruit moet schoon en droog zijn.
De ideale montagetemperatuur ligt tussen 21°C en 35°C.
Druk krachtig op de glasbreuksensor zodat een stevige
lijmverbinding ontstaat.

Bewegingsdetector in centrale opslaan
Schakel de centrale in de geheugenmodus
'PIEP'

U heeft twee minuten om de
bewegingsdetector in het geheugen
van de centrale op te slaan.
(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de
programmeertoets van de centrale.)

Druk op de programmeertoets van de centrale.
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LED gaat branden en centrale
geeft PIEP-signaal

Onderdelen in het geheugen van de centrale opslaan
U heeft nu opnieuw twee minuten om
'PIEP'

een volgend onderdeel in het geheugen
van de centrale op te slaan.

Druk op de meldtoets van
het Deur/raam contact.

Centrale geeft
PIEP-signaal

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de
programmeertoets van de centrale.)

(Maximaal 50 onderdelen per centrale.)

LED detector licht op.

Als u de centrale openmaakt, moet u het sabotagecontact buiten werking stellen door de OFF-toets van de afstandsbediening
ingedrukt te houden totdat het controlelampje uitgaat.

Ø 6 mm

Monteer de detector en bijbehorende
magneet op het raamkozijn.
Aftekenen, boren met 6 mm. en bevestigen.
Daarna beschermkap weer dicht maken.

Technische gegevens
Technische gegevens
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Batterij

1 x CR2450 lithium

Bedrijfstemperatuur

+5°C / 40°C

Afmetingen

95 x 33 x 15 mm

Maximale ruimte tussen melder en magneet

10 mm.

Somfy Nederland B.V.
Postbus 163
2130 AD HOOFDDORP
www.somfy.nl
T +31 (0)23 55 44 900

F +31 (0)23 56 15 823
info@somfy.nl
www.somfy.nl

Somfy BV - Postbus 163, 2130 AD Hoofddorp

