
 

Tænd- og slukmodul PSS-29ZB / PSS-29MZB 

 

Med et tænd- og slukmodul kan du sætte alarmsystemet til automatisk, at tænde og slukke for 230 V enheder, som 
f.eks. elvarme, lys, kaffemaskine ol. Tænd- og slukmodulet kan indstilles til, at tænde og slukke på udvalgte 
tidspunkter, ved bestemte alarm hændelser og du kan, via den gratis smartphone app (TrueConnect), fjernstyre 
modulet direkte, når du ønsker dette. 
 
Oversigt over modulet 
 

1. Rød LED / kontakt / testknap 
- Tryk på kontakten for at tænde eller slukke for modulet. 

 
 

Sammenkodning med kontrolpanel 
1. Sæt tænd-/sluk modulet i en stikkontakt. 

2. Gå ind i kontrolpanelets programmeringsmenu og vælg ’Enheder +/-’. Tryk ’OK’. 

3. Hold testknappen på tænd- og slukmodulet nede i cirka 10 – 12 sekunder indtil LED begynder at blinke 
langsomt. Kontrolpanelet vil afgive 2 bip, som bekræftelse på, at tænd- og slukmodulet er sammenkodet 
med kontrolpanelet. 

4. Vælg ’Tilføj Smartswitch m. måler’ og tryk 'OK'. 

5. Brug piletasterne  og  til at vælge en ledig kanal. Tryk 'OK'. 

Nu vil kontrolpanelet sende signal til tænd-/sluk modulet. Når signalet er modtaget vil LED på tænd- og slukmodulet 
give tre hurtige blink og derefter slukke. Nu er sammenkodningen gennemført. 

 
Sammenkodning via PC eller Mac - Webmodul 

1. Sørg for at alarmpanelet er tilsluttet din router og notér alarmpanelets IP adresse. Indtast IP adressen i en 
browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari ol.) og indtast login oplysninger, når der bedes om dette. 
Login oplysningerne finder du i alarmpanelets brugervejledning. 

2. Sæt tænd- og slukmodulet i en stikkontakt. 

3. Gå ind i under fanen ”Enheder” og klik på knappen ”Start sammenparring” – nederst.  

4. Hold testknappen på tænd- og slukmodulet nede i cirka 10 – 12 sekunder. Kontrolpanelet vil afgive 2 bip, 
som bekræftelse på, at tænd- og slukmodulet er sammenparret med alarmpanelet. Tryk herefter på knappen 
”Opdater”, hvorefter tænd- og slukmodulet vil blive synlig på listen. Sæt flueben i firkanten ud for tænd- og 
slukmodulet og klik ”Tilføj”.  

5. Tænd- og slukmodulet er nu kodet ind i alarmpanelet. For at ændre status og navngive tænd- og slukmodulet 
klik, da på fanebladet ”Enheder” og klik derefter på linket ”Ændre” i højre side i tænd- og slukmodulets 
række i enhedsskemaet.  

6. Under denne sektion kan du give tænd- og slukmodulet et navn – f.eks. ”Kaffemaskine”.  

7. Vælg om tænd- og sluk modulet skal ”Permanent deaktiveres” eller være ”Altid on” (tændt altid). 
8. Vælg en gruppe. 
9. Afslut ved at trykke på knappen ”Gem”. 

 
Daglig brug af tænd-/sluk modulet 

1. Sæt tænd- og slukmodulet i en stikkontakt og sæt det ønskede 230 V apparat i modulet. Har apparatet sin 
egen tænd- og sluk knap skal du kontrollere, at den står til at være tændt. 

2. Modulet kan nu betjenes manuelt ved at trykke på kontakten (den lille LED knap) på selve tænd- og 
slukmodulet eller via TrueConnect appen. Du kan også indstille det til at tænde eller slukke på bestemte 
tidspunkter og hvis du har en temperatursensor til at tænde og slukke ved bestemte temperaturer.  

 
Til hvert tænd- og slukmodul må der maksimalt tilsluttes apparater med en samlet effekt på 3680 W og 16 A. 
Overskrides denne grænse er der risiko for overophedning og brand.  



 

Tænd- og slukmodul PSS-29ZB / PSS-29MZB 

 

 
Nulstilling af modulet 
Tænd- og slukmodulet kan nemt nulstilles. Dette kan være en fordel, hvis du ønsker at betjene modulet manuelt i 
stedet for, at kontrolpanelet automatisk slår det til eller fra. 

1. Tag modulet ud af stikkontakten. 

2. Hold testknappen nede, mens du sætter tænd- og slukmodulet i stikkontakten igen. Slip testknappen, når 
led blinker hurtigt og kontrolpalenet afgiver 2 lange bip.  

3. Hold testknappen nede igen i cirka 10 – 12 sekunder. Herefter vil kontrolpanelet bippe 2 gange og enheden 
er kodet ud af systemet. 

Hvis du ønsker at bruge modulet med kontrolpanelet igen, skal du foretage en ny sammenkodning. 

 
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  
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