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Optimal plassering av innfelt DørSensor Gen5. 
Innfelt DørSensor Gen5 har blitt designet for å bli installert i en dør og den omkringliggende 

rammen. For å optimal installasjon, vær oppmerksom på følgende: 

 

● Innfelt DørSensor Gen5 må installeres slik at de to delene skiller seg når døren den er 
installert i åpnes 

● Vanligvis er hovedenheten installert i selve døren, og magneten er installert i den 
omkringliggende rammen. Dette er imidlertid ikke obligatorisk, og installasjonen kan 
reverseres dersom borehulls instruksjoner blir tilpasset 

● Som en magnetisk sensor som benytter trådløs kommunikasjon, vil ikke innfelt 

DørSensor Gen5 fungere optimalt når den er montert på en metallramme eller nær 

metallobjekter som dørlåser. Test før montering av innfelt DørSensor Gen5. 

● For installasjonen krever innfelt DørSensor Gen5 en minimums avstand på rundt 1 mm 
mellom døren og rammen når den er stengt. Spalten må ikke være større enn 12 mm. 

● Når døren er lukket og sensorens to deler er installert, bør de stå rett ovenfor hverandre. 
● På grunn av magneten og Z-Wave antennen som er innkapslet i innfelt DørSensor 

Gen5, betraktes de to nedenfor viste områdene i diagrammet generelt som optimale.

 
 

  

 

1. Trykk ned låsen på sensoren med en skrutrekker for å løsne på lokket på sensoren. 
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2. Klem på sidene på sensorhuset for å lette presset på printkortet, dra printkortet ut. 

 

 
3. Dra ut fliken for å koble til det forhåndsinstallerte batteriet. Sensorens LED vil blinke rødt 

i noen sekunder som viser at strømmen er på.  

 
Inkludere i Z_Wave nettverket: 

4. For å inkludere innfelt Dørsensor Gen 5, aktiver inkluderings modus på din Z-Wave 

gateway og trykk deretter ett enkeltrykk på valgknappen. 

5. Når dørsensor har blitt korrekt inkludert i ditt Z-Wave nettverk vil LED lyse i 2 sekund for 

deretter å slå seg av. Om inkludering feilet vil LED fortsette å blinke.  

6. Klem lett på sidene av sensorhuset igjen og sett inn printkortet slik den var.                  

            Sett på lokket igjen 
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      8.     Bor et hull 65 mm dypt i døren på det valgte stedet med en 19 mm bor. 

      9.     Bor et hull 15 mm dypt i dørrammen på tilsvarende sted med en 19 mm bredt bor. 

     10.    Sett sensoren inn i hullet du boret i døren. Hvis det krever kraft for å skyve sensoren    

              inn, må du utvide borehullet litt. Fest sensoren med to av de medfølgende skruene. 

     11.    Bruk en liten mengde hvit PVA lim i hullet du boret i dørrammen. Sett inn magneten  

              i hullet. Hvis det krever kraft for å sette inn magneten, holder det vanligvis med et lite    

              dunk med en gummihammer for å få den på plass. 

 

 


