
NL - Aanwijzingen en aanbevelingen voor installatie en gebruik

Smoke and temperature sensor

Smoke-Control
Nice



1 WAARSCHUWINGEN

PAS OP: explosiegevaar als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type. Volg de instructies voor het verwijderen van verbruikte 
batterijen.
Het product is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren weg!

2 PRODUCTBESCHRIJVING

Smoke-Control is een ultra lichte, universele, batterij gevoede optische rookmelder, communiceert via de Z-Wave PlusTM 
standaard en is ontworpen om aan het plafond of muur (min 40 cm uit een hoek) te worden gemonteerd. Rook detectie wordt 
gesignaleerd door de ingebouwde sirene, knipperende LED-indicator en door het sturen van opdrachten naar overige Z-WaveTM 
netwerkapparaten. 
Tevens is het apparaat uitgerust met een sensor die berichten kan verzenden als de ingestelde temperatuur drempel overschreden is. 

3 BASIS ACTIVERING VAN HET APPARAAT

1. Open de behuizing door de deksel tegen de klok in te draaien.
2. Verwijder de batterij blokker, het inschakelen zal worden bevestigd door een piep.
3. Sluit de behuizing door de deksel met de klok mee te draaien.
4. Plaats de sensor dichtbij de hoofd Z-WaveTM controller.
5. Plaats de hoofd Z-WaveTM controller in inclusie modus.
6. Druk driemaal snel op de B-knop op de behuizing.

7. Wacht totdat het apparaat is opgenomen in het systeem, een succesvolle opname zal worden bevestigd door de controller.
8. Verwijder de deksel van de behuizing.
9. Installeer de behuizing op de gewenste locatie met de bijgevoegde schroeven.
10. Plaats de sensor op de bevestigde deksel door deze met de klok mee te draaien.
11. Maak de sensor wakker door op de B-knop te drukken.

!

B-knop

B-knop locatie



4 SPECIFICATIES

Smoke-Control
Voedingsbron: 3.0V batterij

Batterij type: CR123A

Zendvermogen: -5 dBm

Radio frequentie band: 868.0–868.6 MHz
869.7–870.0 MHz

Bedrijfstemperatuur: 0 tot 55°C

Meetbaar temperatuur bereik: -20 tot 100°C

Operationele luchtvochtigheid: 0% - 93%

Afmetingen (diameter x hoogte): 65 x 28 mm
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