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Signal-
förstärkare 
Användarhandbok 

Beskrivning

Signalförstärkaren är en trådlös enhet för att öka signalavstån-
det mellan larmpanelen och trådlösa enheter / detektorer. Med 
MCU-teknik kan den avkoda de trådlösa signalerna i luften och 
öka överföringsavståndet. När du installerar larmsystemet i 
stora byggnader eller platser med många signalförsämringsele-
ment, såsom väggar, väggar, metallförstärkningar, elektriska 
apparater, etc., kan det upplevas att signalen från en eller �era 
trådlösa enheter inte kan nå larmpanelen. Detta kan lösas med 
en trådlös signalförstärkare.

Utseende

On / o�

Anslutning till 
extern antenn

Lärande Button

Indikatorlampa 

Grön: Indikerar att strömmen är ansluten

Blått: Anger att signalen överförs

Grönt och blått blinkar växelvis: Indikerar att signalförstärkaren 
är i lära / radera-läget.

När du lägger till nya trådlösa enheter måste signalförstärkaren 
ställas in för att lära sig / ta bort läget. Detta görs genom att 
�ytta strömbrytaren till [ON] (om signalförstärkaren redan är på, 
måste du först stänga av den genom att �ytta omkopplaren till 
[OFF] och sedan tillbaka till [ON]. Signalförstärkaren kommer nu 
automatiskt att lära sig - / radera läget i en minut, vilket 
indikeras av att indikatorlampan blinkar mellan grönt och blått.

Lägg till trådlös enhet

När signalförstärkaren är i lära / radera-läget, tryck på 
[lära-knappen] och aktivera sedan den trådlösa enheten som 
du vill lära i signalförstärkaren. (Till exempel: Tryck på valfri 
knapp på en �ärrkontroll eller vänd en öppningsomkopplare 
med två delar isär). Efter en framgångsrik inlärning lyser 
indikatorlampan fast blått i 2 sekunder och fortsätter sedan att 
blinka grönt / blått växelvis. Upprepa ovanstående för varje 
enhet du vill ha kodad i signalförstärkaren.

Viktigt: Om signalförstärkare inte har mottagit en signal från 
den trådlösa enheten som försöker att koda inom en minut 
kommer den automatiskt att hoppa ur lära / radera-läget.

Radera trådlös enhet

När signalförstärkaren är i lära / radera-läge håller du in 
[lära-knappen] i 5 sekunder. Indikatorlampan tänds i 2 
sekunder och stängs sedan av. Alla kodade trådlösa enheter 
raderas nu från signalförstärkarminnet.

Tekniska speci�kationer

Strömförsörjning: 110-240V, 50/60Hz
Trådlöst sändningsavstånd: <300m
Trådlös mottagaravstånd: <90m
Signalfrekvens: 433MHz (±75KHz)
Strömförbrukning standby: 15,5mA
Överföring av strömförbrukning: 1,1A
Max. antal trådlösa enheter: 40 st.
Backupbatteri: 3.7V 600mAh lithiumbatteri, 2,22Wh
Material: ABS plastik
Arbetstemperatur: -10°C-55°C
Fuktighet: <80% relativ fuktighet 
Mått: L: 140 mm. x B: 86 mm. x H: 87 mm.

Trådösa Repeater

Lägg till eller ta bort trådlösa enheter


