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TRÅDLØS MAGNETDETEKTOR.
Til dør & vindueskarme
GRIPO 6863.
Din magnetdetektor anvendes normalt som en karmsikring
på en dør eller et vindue. Du kan let montere den på alle
karmtyper da magneten virker i alle vinkler. Magnetdetektoren består af to dele; En magnet (den lille del) og
selve detektoren (den store del).
Når døren eller vinduet åbnes sendes et signal til kontrolpanelet. (Hvis zonen er armeret giver kontrolpanelet alarm).

Magnetdetektor
Dæksel

batterier &
batteriholder

Antal: Du kan tilslutte et ubegrænset antal magnetdetektorer
til dit system.
Batteri: Detektoren skal forsynes med to CR2032 3V Litium
batteri (medfølger).
Batterilevetid: Ved normalt brug (en bolig) vil levetiden
være mere end et år. (Levetiden er afhængig af hvor meget
magnetdetektoren anvendes).
4.

Batteriudskiftning: Ved lav batteristand vil detektorens

Fastgør magnetdetektoren og magneten ved enten at

røde diode lyse fast i ca. 1 sekund når en dør eller et vindue

bruge det medfølgende dobbeltklæbende tape eller

åbnes og en kontakt brydes . Du skal herefter skifte batteriet

skruerne.

inden 14 dage.
1.

Note: hvis batteridækslet er fjernet sender detektoren

Bor eventuelt et 3 mm hul i den nederste
udslagsblanket.

sabotagealarm og dioden lyser.
Placering:

2.

Den lille skrue monteres nu direkte i karmen.

3.

Hæng detektoren op på den lille skrue.

4.

Fastspænd detektoren med den 12mm lange
skrue. Se tegning.

Normalt vil det være indgangsdørene der sættes magnet
kontakter på, men du kan frit anvende magnetdetektorer i de
kritiske miljøer hvor PIR detektorer virker mindre godt f.eks. i
en frostfri garage, udestue, på skydedøre, glaspartier osv.
Magnetkontakten påvirkes ikke af varme, sollys, luftstrømme
osv. og er derfor anvendelig i hele boligen.

5.

Fastgør magneten på døren/vinduesrammen. Anvend
de medfølgende 15 mm skruer.

6.

Magnetens pile markering skal sidde vandret ud for
detektorens stregmarkering.

1.

Inden montering skal du altid sikre dig at den er i stand

7.

Afstanden mellem de to dele må max. være 10 mm.

til at kommunikere med kontrolpanelet ved at udføre en

8.

Du kan frit dreje magneten om sin egen akse så den
passer til din karm.

gangtest. (se dit kontrolpanels vejledning)
2.
3.

9.

Metalgenstande: undgå radiatorer, vandrør, hvidevarer,
spejle, reoler, ventilation.

Når batteridækslet ikke er på, lyser den røde diode når
døren åbnes. Det viser at du har monteret den korrekt.

EL: undgå placering tæt på andet sendeudstyr og
kabler end 1m. (f.eks. radio TV, computer, el-installation
data- og telefonledninger)

Installation og indstilling.
Kontrolpanelet skal være i testtilstand.
1.

magnet

Fjern batteridækslet ved at trykke på fordybningen og

detektor

skubbe dækslet nedad ca. 5 mm. Dækslet kan nu løftes
helt af. NB Anvend aldrig værktøj.
2.

Batterierne sættes i ved forsigtigt at skubbe dem ind

3.

Magnet
tilpasset karm

Kabelindgang

under metalbøjlen. (+) skal vende opad.
Den sorte batteriholder kan også tages helt ud. Se

dæksel

tegningen.
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10. Magnetdetektoren

kan

let

udvides

med

Zone valg: (SW3) kontakt nr. 9-11.

flere

Vælg hvilken zone detektoren skal virke i ved at en
kombination af tallene fra 9 til 11 skubbes mod ”ON” eller
OFF på blokken. Herunder er de forskellige GRIPO alarmer
vist.

ledningsførte kontakter (skal være af typen N.C).
Ledningerne tilsluttes let i de to klemmer under
batteridækslet. Der kan max. Tilsluttes en kabellængde
på 1,5m. & 4 stk GRIPO magneter (vnr. 1801).
11. Kabletypen bør være 2 leder alarmkabel/ telefonkabel
ca, 0,6 diameter eller tilsvarende. Det optimale er at
bruge stift installationskabel, da det er lettere at lægge
pænt op og det giver god forbindelse under klemmerne.
Når du tilslutter ledningsførte kontakter skal jumperlink
S2 afbrydes. Den lille sort hætte løftes af de to ben.
(sæt den evt. over det ene ben så den ikke bliver væk)
Note: jumperlink S2 må kun afbrydes når du tilslutter
ledning.
Skruer for tilslutning af ekstra
ledningsførte magneter TE1
Sabotagekontakt
SW2

Jumperlink
S2

6850

kontakt 1

kontakt 2

kontakt 3

Zone 1 =

OFF

OFF

OFF

Zone 2 =

OFF

OFF

ON

Zone 3 =

OFF

ON

OFF

Zone 4 =

OFF

ON

ON

Zone 5 =

ON

OFF

OFF

Zone 6 =

ON

OFF

ON

f.eks. vælg zone 2 ved at skubbe kontakt 9 + 10 mod OFF &
11 mod ON.

monteringshul for
vægskrue
(bagsiden)

GRIPO HA50, 1500, 5200/S/U/X

monteringshul

kontakt 9

kontakt 10

kontakt 11

Instant =

ON

ON

OFF

Delay

ON

ON

ON

kontakt 9

kontakt 10

kontakt 11

=

GRIPO 5100/S, 6820

for vægskrue
ECE

ON

(SW3)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

systemhuskoden: vælg en kode ved at skubbe en eller
flere af kontakterne med tallene fra 1 til 8 mod ON på (SW3).

Zone 2

=

ON

ON

OFF

Zone 1

=

ON

ON

ON

12. Skyd batteridækslet tilbage på plads. Detektoren er nu
klar til brug.

Indstilling:
Huskode: (SW3) kontakt nr. 1-8

Test af trådløs forbindelse.

Den systemhuskode du har valgt i alle dine dele!

Test af rumføleren forbindelse til kontrolpanelet.
Se manualen der fulgte med dit kontrolpanel da det er
forskelligt fra model til model!

Systemhuskoden.
(koden du indstiller på den lange blok i magnetdetektoren)
System huskoden er de af tallene fra 1 til 8 der er skubbet mod
ON markeringen ! (der står ON med hvid skrift på blokken)
På illustrationen herunder er kontakterne vist som hvide
firkanter.System huskoden således 3567

MNP – DK

www.gripo.dk

GRIPO hotline: +45 44 44 54 80

2

