
Deur/raam contact
Installatiehandleiding 

Deur/raam contact  Artikelnummer 1875056

Waarschuwt als een deur of 
raam wordt geopend.
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Bevestigen

Maak de openingsdetector 

niet vast op een metalen deel.

De detector en bijbehorende magneet-
houder moeten perfect zijn uitgelijnd 

tussen de twee merktekens.

Plaats de detector binnenshuis op de deurvleugel, horizontaal
of verticaal (aan de tegenovergestelde kant van de deurhengsels).

De detector kan ook verhoogd worden
gemonteerd door twee vulplaatjes

naast elkaar onder de detector te plaatsen.

max. 
10 mm

UitlijningVul-
plaatjes

Detector

Magneet

Vulplaatjes
max. 
10 mm

UitlijningVul-
plaatjes

Detector

Magneet

Vulplaatjes

Als de ruimte tussen de deurvleugel en het deurkozijn te groot is, mogen de detector en magneethouder van plaats worden verwisseld.
Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de detector wordt beschadigd bij het openen van de deur! 
Deze montagewijze is af te raden.

Schakel de centrale in de geheugenmodus

Openingsdetector in centrale opslaan

Druk op de programmeer-
toets van de centrale.

LED gaat branden en centrale 
geeft PIEP-signaal

'PIEP'
U heeft twee minuten om de 

openingsdetector in het geheugen 

van de centrale op te slaan.

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de 
programmeertoets van de centrale.)
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Onderdelen in het geheugen van de centrale opslaan

Druk op de meldtoets van 
de openingsdetector.

LED detecter licht op.

Centrale geeft 
PIEP-signaal

'PIEP'

U heeft nu opnieuw twee minuten om 

een volgend onderdeel in het geheugen 

van de centrale op te slaan.

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

(Maximaal 50 onderdelen per centrale.)

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.

Zones toewijzen

Stand schakelaars

Voor elke inbraakdetector (bewegings- en openingsdetector) worden de bewakingszone en inschakelwijze 

geconfigureerd door middel van de ingebouwde schakelaars. Deze onderdelen moeten bij installatie 

worden geconfigureerd.

De openingsdetectoren zijn bij levering ingesteld op zone AT, 45 seconden vertragingstijd voordat het 

alarm afgaat (= binnenkomstvertraging). Zo kunt u de beveiligde ruimte betreden en het alarmsysteem 

uitschakelen wanneer een openingsdetector bij de voordeur is geplaatst. Deze kunt u volgens schema op 

de volgende manier aanpassen.

Selectie zone – inschakelwijze  Stand
schakelaars

Actie bij inbraakdetectie
(met gedeeltelijk of  volledig ingeschakeld alarmsysteem)

AT - vertraagd inschakelen

Sirenes vertraagd inschakelen 

(na de binnenkomstvertraging). 

+

Eén of meer alarmberichten verzenden per telefoon.

A - direct inschakelen

Binnensirene direct inschakelen. 

+ 

Eén of meer alarmberichten verzenden per telefoon.

B - direct inschakelen

C - direct inschakelen
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 Technische gegevens
 

Batterij 1 x CR2450 lithium

Bedrijfstemperatuur +10°C / 40°C

Afmetingen 93 x 46 x 17 mm

Maximale ruimte tussen melder en magneet 10 mm.

Aftekenen, boren met 6 mm. en bevestigen.
Daarna beschermkap weer dicht maken.

Ø 6 mm

Maak de beschermkap van de
inbraakdetector open.

Stel de schakelaars van de
inbraakdetector in om ze

aan een zone toe te wijzen.
 Zie schema hierboven.

Noteer de zone-toewijzing op 
een voor u bekende plek.

Heeft de alarminstallatie een centrale 
met internettoegang, dan kunt u ook via 
de computer het alarmsysteem instellen 
en een zone aan een inbraakdetector 
toewijzen (zie aanvullende handleding).

In dat geval hebben de via de 
computer gemaakte zone- 

instellingen voorrang op de schakelaar-
instellingen in de inbraakdetectoren.
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