
Garageåbner og kiprelæ – PRL-5 

 

 

 

PRL-5 er et potentiallefrit kiprelæ, som kan køre Normal Open (N.O.) og Normal Close (N.C.). 
Det bliver derfor ofte brugt til at styre en garageport. Relæet kører 12/24V og kan styres via TrueConnect 

 
 
 
 

Oversigt over PRL-5 
1. LED indikator 

2. Testknap – Bruges til parring mellem relæ og alarm 

3. 12/24V DC input (+) (Brun) 

4. Nul / Ground (-) (Blå) 

5. N.O. relæport (Gul) 

6. Common relæport (Orange) 

7. N.C. relæport (Grøn) 
 

Installation 

Der medfølger WAGO 221 klemmer til montagen (0,2 – 4mm2 ledere) 
 
1. Brug 12V eller 24V DC strømforsyning til denne enhed. 

Sluk for strømforsyningen inden du tilslutter ledningerne i PRL-5 relæet. 
 
2. Tilslut den enhed, som relæet skal styre (enten N.O. eller N.C.) 

 
3. Når ledninger er tilsluttet i PRL-5 relæet, kan du tænde for strømforsyningen. 

 
1) Løft klemmen og indsæt ledningen. (Billede 1 & 2) 

Billede 1  Billede 2 
   

 
2) Tryk klemmen ned. Det gennemsigtige hus giver dig mulighed for at se, om ledningen sidder korrekt monteret.  

Du skal sikre dig, at ledningen sidder korrekt, så det ikke kan falde ud. (Billede 3 & 4) 
Billede3  Billede 4 
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Sammenkodning via TrueConnect:  
Forberedelser:  

1. Tilslut alle ledninger efter ovenfor stående vejledning 
2. Tænd for strømmen til relæet. 

 
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. Tryk på relæets testknap i 3 sekunder 
6. Alarmpanelet vil afgive 2 bip og TrueConnect vil vise 

den fundne enhed.  
7. Tryk på enheden for at kode den ind.  
8. Tryk OK.  
9. Gå nu ind via enhedsoversigten og navngiv enheden.  
10. Relæet er nu kodet korrekt ind.   

 
 
 
 

Nulstilling 
 

1. Fjern relæet fra alarmen (Fjern enheder) 
2. Sluk for strømmen til relæet 
3. Tryk og hold testknappen nede, mens du tænder for strømmen igen. 
4. Når LED pæren (1) lyser, er enheden nulstillet. 

 
 

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 


