360 Bevægelsessensor IRD-23
Den trådløse bevægelsessensor bruges til at overvåge større rum som køkken, stue eller gangarealer.
Hvis sensoren registrerer en bevægelse, når alarmen er slået til, vil det udløse alarmen og du
modtager straks en sms fra kontrolpanelet med besked om, hvilken sensor, der er blevet aktiveret.
Diskret bevægelsessensor til loftmontage. Sensoren er ideel til sikring af gang arealer, stuer, køkken
alrum og andre større rum samt gennemgangsrum. Et område på 6 meter i diameter dækkes ved
montage i en højde 2,4 meter, som er standard lofthøjde.
Dermed sikres et stort område med sensoren.
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Oversigt over enheden.
1. Test knap LED indentifikation
2. IR Sensor
3. Høj sensitivitet Jumper kontakt (JP3)
Det er en 2-pin jumper switch
- Hvis jumper kontakten er OFF, så er enheden med normal sensitivitet.
- Hvis jumper enheden er ON, så er enheden med høj sensitivitet.

4. Sabotagekontakt
5. Battery Compartment
IRD-23: 2 stk. AA alkaline 1.5V batterier
IRD-23SL: 1 stk. CR123A lithium 3V batteri

6. Monterings huller
7. Kroge
8. Loft monterings (Inside)
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Når supervisionsjumperen er slået til, sender kontrolpanelet med jævne
mellemrum kontrolsignal ud til sensoren for at tjekke, om den er i orden.
Når følsomhedsjumperen er slået fra, er sensorens følsomhed normal. Når
jumperen er slået til, er følsomheden høj.

En jumper er en lille ’kontakt’ på printpladen, som kan bruges til at slå forskellige
funktioner i sensoren til eller fra.

Sammenkodning via TrueConnect :
1. Log in på TrueGuard alarmens TrueConnect konto på www.TrueConnect.dk.
2. Gå ind under Indstillinger og brug kode 7982.
3. Vælg Enheder
4. Tryk på

- knappen øverst til højre for at få alarmen til at lytte efter ny enhed.

5. Fjern batteriflappen fra sensoren (hvis dette er gjort tidligere, så gør det intet)
6. Vent til sensoren er færdig med at blinke i testknappen (ca. 30 sek)
7. Tryk på sensorens testknap.
8. Alarmpanelet vil afgive 2 bip og TrueConnect vil vise den
fundne enhed.
9. Tryk på enheden for at kode den ind.
10. Tryk Ok.
11. Gå nu ind via enhedsoversigten og navngiv enheden.

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.
FACEBOOK : Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/

YOUTUBE : Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
https://www.youtube.com/channel/UCpHlY29gQAxOTsEeGAFHQew

NYHEDSBREV : Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig
nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk

