
Signal-
Forstærker

Trådløs Repeater

Brugervejledning

Beskrivelse

Signalforstærkeren er et trådløst apparat til forøgelse af 
signalafstanden mellem alarmpanel og trådløse 
enheder/detektorer. Med MCU-teknologi, kan den afkode de 
trådløse signaler i luften og øge transmissionsafstanden. Ved 
installation af alarmsystemet i større bygninger eller steder 
med mange signalforringende elementer, så som mure, vægge, 
metalforstærkninger, elektriske apparater, osv., kan det opleves 
at signalet fra en eller �ere trådløse enheder, ikke kan nå 
alarmpanelet. Dette kan løses med en trådløs signalforstærker.

Udseende

Tænd/Sluk

Tilslutning til ekstern 
antenne

Indlæringsknap

Indikatorlampe

Grøn: Indikerer at der er tilsluttet strøm

Blå: Indikerer at der transmitteres signal

Grøn og blå blinker på skift: Indikerer at signalforstærkeren er i 
indlærings-/slettetilstand.

Tilføj eller slet trådløse enheder

Ved tilføjelse af nye trådløse enheder, skal signalforstærkeren 
sættes i indlærings-/slettetilstand. Dette gøres ved at �ytte 
tænd/sluk-knappen til [ON] (hvis signalforstærkeren allerede er 
tændt, så skal du først slukke den ved at �ytte knappen til [OFF] 
og derefter tilbage til [ON]. Signalforstærkeren vil nu automa-
tisk gå i indlærings-/slettetilstand i ét minut, hvilket indikeres 
med at indikatorlampen blinker mellem grøn og blå.

Tilføj trådløs enhed

Når signalforstærkeren er i indlærings-/slettetilstand, tryk da på 
[indlæringsknappen] og aktiver så den trådløse enhed som du 
ønsker at indlære i signalforstærkeren. (F.eks.: Tryk på en hvilken 
som helst knap på en �ernbetjening eller hiv en åbningskon-
takts to dele fra hinanden). Ved succesfuld indlæring vil 
indikatorlampen lyse konstant blåt i 2 sekunder, for så at 
fortsætte med at blinke gønt/blåt på skift. Gentag ovenstående 
for hver enhed som ønskes indkodet i signalforstærkeren.

Vigtigt: Har signalforstærkere ikke modtaget signal, fra den 
trådløse enhed som forsøges indkodet, inden for ét minut, så vil 
den automatisk hoppe ud af indlærings-/slettetilstand.

Slet trådløs enhed

Når signalforstærkeren er i indlærings-/slettetilstand, hold da 
[indlæringsknappen] inde i 5 sekunder. Indikatorlampen vil lyse 
blåt i 2 sekunder, for så at slukke. Alle indkodede trådløse 
enheder er nu slettet fra signalforstærkerens hukommelse. 

Tekniske speci�kationer

Strømforsyning: 110-240V, 50/60Hz
Trådløs sendeafstand: <300m
Trådløs modtagerafstand: <90m
Signalfrekvens: 433MHz (±75KHz)
Strømforbrug standby: 15.5mA
Strømforbrug transmission: 1.1A
Max. Antal trådløse enheder: 40 stk.
Backup-batteri: 3.7V 600mAh Lithium batteri, 2.22Wh
Materiale: ABS plastik
Arbejdstemperatur: -10°C-55°C
Fugtighed: <80% relativ fugtighed
Dimensioner: L: 140 mm. x B: 86 mm. x H: 87 mm.
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