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Dette apparat må kun installeres af en autoriseret elektriker. 
Der skal tilsluttes 230V, som er forbundet med livsfare ved berøring.

Denne alarmenhed er beregnet til nedsivning /pumpebrønde.
Den giver akustisk alarm i 1 minut via en tilsluttet flydekontakt.
Alarmen kan stoppes ved at trykke på resetknappen på fronten.
Den har indbygget GSM modul, så den sender alarm som SMS til op til 5 valg-
frie telefoner.

Beskrivelse

Kabinet udvendige mål: 115x190x90 mm
Kabinet tæthedsklasse: IP54
Lydniveau buzzer: 75dB
Tilslutningsspænding: 100-240VAC 50Hz
Indvendig spænding: 12VDC
GSM netværk: 2G
Godkendelser: CE mærket 
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1) Låg skrues af alarmenheden. 

2) Alarmenheden fastgøres med medfølgende ophæng.
 
3) Udslagsblanket sættes i det ønskede hul, som man selv laver efter behov 
og bør vende ned.
 
4) Flydekontakt tilsluttes kronmuffen. Brug Sort og Brun ledning fra flyder. 
Det betyder ikke noget, hvordan de vender. Niveauvippens NO kontakt skal 
anvendes.
 
5) Simkort isættes på printet. Se symbol for at det vender korrekt.
 
6) Net spænding 230VAC tilsluttes af Aut. elektriker.
 
7) Alarmen starter op. Det tager ca. 1-3 minutter. Når “Arm” begynder at 
blinke er alt ok.
 
8) Låg skrues fast. Tjek at gummiliste sidder tæt hele vejen rundt.

Bemærk at signalkabel til flyder og forsyningskabel til strømforsyning ikke 
må føres i samme multikabel pga. risiko for fejlalarmer.

9) Indkod de telefonnumre, som skal modtage SMS ved alarm. Det gøres ved 
at sende en SMS til enheden med følgende indhold: ”123411AB” hvor A er 
1-5 og B er telefonnummer”. Eksempel hvis nr. 1 er tlf. 52625200: send SMS 
123411152625200.
 
10) Indkod andre ønsker, se SMS kommandolisten på næste side.
 
11) Låg skrues fast. Tjek at gummiliste sidder tæt hele vejen rundt.

Installation
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Alle 3 lamper blinker = Ingen kontakt til GSM netværk, tjek simkort og/eller 
kontakt teleudbyder. Måske er simkortet ikke egnet til 2G netværk, måske er 
pinkode ikke fjernet, måske er antenneforhold ikke gode.

ARM LED blinker = Alarm tilkoblet og GSM netværk er ok.

LED 1 blinker = flyder er oppe

LED 2 blinker = resetknap på front er trykket ned

LED status lamper på print

Virker kun, når alarmen er i setup mode dvs. ca. 20 sekunder efter at RESET 
er trykket ned.

123401 = Alarm tilkoblet (standard fra fabrikken)

123402 = Alarm frakoblet

123410 = Se tlf. oversigt

123411AB.. = indkodning af tlf. hvor A=1-5 og B = tlf. nr. (sæt evt. 0045 
foran). Eksempel: send SMS 1234111004552625200 til alarmens tele-
fonnummer, hvor 52625200 er det nummer, man ønsker indlagt på plads 
nummer 1.

123450 = Se indstillinger

123423AAA = Sirene tid i minutter, hvor AAA=1-999 (fabrik = 1)

123451AAAA = Ændre kode, hvor AAAA=0000-9999 (fabrik = 1234)

123452A...= Alarmnavn, max. 20 tegn og ikke æøå (fabrik = Vandalarm)

123495 = nulstil til fabriksindstilling (sletter alt)

SMS kommandoliste
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Bestil på telefon 57 84 90 23 eller på www.oldebjerg.dk
Åbent alle hverdage mellem 6.30-16.00

SET knap  
(genstarter enhed) 230 VAC


