Waterlekkage melder
Installatiehandleiding

Waarschuwt bij waterlekkage (ideaal
voor wasmachine, afwasmachine...)
De waterlekkage melder stuurt een
signaal naar de centrale.

Waterlekkage melder Artikelnummer 2400509

Bevestigen
Sensor

Detector

Detector

Montagesteun

Montagesteun

Maak de montagesteun van de sensor
vlak boven de vloer vast aan de muur.

Maak de detectorbehuizing vast aan
de muur op een hoogte van 1 m.

Test de detector als volgt:

Watersensor
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Watersensor
Schuif de sensor tussen de
verbindingslipjes op de montagesteun
totdat die vastklikt.
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Steek de draad
in de gleuven.

Laat de detectorschakelaars
op OFF staan. Maak de
beschermkap weer dicht.

water tussen de twee
elektroden van de watersensor.
nD
 e binnensirene geeft een zacht
geluidssignaal gedurende 2
minuten.
nD
 ruk op de OFF-toets van de
afstandsbediening om het
alarmsignaal uit te schakelen.
nV
 erwijder het water na afloop van
de test en maak de elektroden
droog.

Waterlekkage melder in centrale opslaan
Schakel de centrale in de geheugenmodus
'PIEP'

U heeft twee minuten om de
waterlekkage melder 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.

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
de waterlekkage melder.
LED detecter licht op.

Centrale geeft
PIEP-signaal

(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.

Technische gegevens
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Batterij

4 x LR20 alkaline

Bedrijfstemperatuur

+5°C / 40°C

Afmetingen

93 x 32 x 22 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

