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Beknopte handleiding

Wij danken u voor het kiezen van een Somfy-alarmsysteem.

Met deze beknopte handleiding kunt u het systeem snel en eenvoudig installeren en bedienen.

Meer bijzonderheden vindt u in de volledige installatie- en bedieningshandleiding die bij de set wordt geleverd.

Hoe werkt het alarmsysteem?

Activeren Met het LCD-bedieningspaneel, de afstandsbediening 
en de badge kunt u het alarmsysteem bedienen.

Inbraakdetectie

De bewegingsmelder meldt elke beweging in een kamer (zelfs in 
aanwezigheid van een klein huisdier, versieafhankelijk).
Bij levering is de melder ingesteld op direct inschakelen. In de volledige 
handleiding wordt uitgelegd hoe u de melder instelt op vertraagd 
inschakelen.

Het deur-/raamcontact reageert op het openen van een deur of een raam.
Bij levering is de melder op vertraagd inschakelen. In de volledige 
handleiding wordt uitgelegd hoe u de melder instelt op direct inschakelen.
Als u meerdere zones wilt bewaken, moet u deze inbraakmelders 
configureren zoals beschreven in de volledige handleiding.

Afschrikken, 
alarmeren, 
signaleren

Bij inbraakdetectie analyseert de centrale de door de melders gemelde 
gegevens, schakelt de sirene in en verzendt een alarmbericht.

Ze kan ook een eventuele buitensirene inschakelen.

Het systeem wordt gevoed door batterijen en werkt met radiofrequentietechnologie zodat geen 
bedrading en elektrische installatie nodig zijn.

Vuistregels bij installatie om het radiobereik te optimaliseren

Het bereik van de radiogolven wordt bepaald door de aard van de materialen waardoor die heen gaan. Het bereik van 
de radiogolven hangt af van de bouwwijze:

Gipskarton/stuc/hout

90 t/m 100 %

Baksteen/spaanplaat

65 t/m 95 %

Gewapend beton

10 t/m 70 %

Metaal

0 t/m 10 %

Wanneer radiogolven een materiaal niet kunnen doordringen, worden ze teruggekaatst. Deze terugkaatsing of reflectie 
verstoort de ontvangst in de centrale. Doorgaans is het voldoende de centrale een tiental centimeters te verplaatsen 
om te vermijden dat een zone buiten de reikwijdte valt.

Plaats de centrale op een centrale locatie in de woning, in een open ruimte en op voldoende afstand tot 
schakelborden, metalen massa's of radiostoringsbronnen (zoals tv met Surround Sound hifi-installatie).

Monteer alle onderdelen meer dan 60 cm boven de grond.

Kies voor alle onderdelen een muuroppervlak dat in goede staat verkeert zodat de sabotage- en vandalismebeveiliging 
doeltreffend kunnen functioneren.

Beschermkappen van alle onderdelen openmaken

Houd de onderdelen van de set gescheiden van los gekochte onderdelen.
De onderdelen van uw set zijn al in de centrale opgeslagen.

Als u extra onderdelen bijkoopt, moet u deze opslaan.

Een deur-/raamcontact monteren

Het wordt afgeraden het deur-/raamcontact op metaal te monteren.

 1   Plaats de melder binnenshuisop de deurvleugel, horizontaal of verticaal (aan de 
tegenovergestelde kant van de deurhengsels).

De melder en bijbehorende magneethouder moeten perfect zijn uitgelijnd tussen de 
twee merktekens.

 

Vulplaatjes Uitlijning

max. 10 mm

Melder

Magneet

Gebruik een of meer vulplaatjes 
(bijgeleverd in de verpakking) 
om de magneethouder en/of de 
melder uit te lijnen.

De melder kan ook 
verhoogd worden 

gemonteerd door twee vulplaatjes 
naast elkaar onder de melder te 
plaatsen.

 3  Maak de 
beschermkap weer 
dicht.

 4  Test het onderdeel:

Druk op de toets van de 
melder: piepsignaal

Gedurende 2 minuten gaat het 
controlelampje op de melder 
branden iedere keer dat de deur 
wordt geopend/gesloten.

Ø 4 mm

 2 

Een bewegingsmelder voor kleine 
huisdieren monteren

Alle bewegingsmelders van Somfy detecteren elke beweging en temperatuursverandering veroorzaakt 
door een bewegend lichaam (mens of dier), maar ook door een warmtebron (radiator, convector, 

schoorsteen, robotstofzuiger).

tot 12 m

2,
40

 m

Om een zo groot mogelijk gebied te 
bewaken, mag de melder in de hoek van een 
kamer worden gemonteerd op een hoogte 
van 2,40 m.

De door de bewegingsmelders 
bewaakte zones mogen elkaar niet 
overlappen.

90°
90°

 1             

Ø 6 mm

 2  Maak de beschermkap weer dicht.

 3  Test het onderdeel:

Plaats jumper 3 in de testmodus 
(ON) (zie volledige handleiding).

De verklikkerlamp gaat 
branden wanneer 
iemand zich in het 
detectieveld beweegt.

 4  Zet jumper 3 weer op OFF na het testen.

Een bewegingsmelder monteren

Alle bewegingsmelders van Somfy detecteren elke beweging en temperatuursverandering veroorzaakt 
door een bewegend lichaam (mens of dier), maar ook door een warmtebron (radiator, convector, 

schoorsteen, robotstofzuiger).

tot 10 m

2,
30

 m

Om een zo groot mogelijk gebied te 
bewaken, mag de melder in de hoek van een 
kamer worden gemonteerd op een hoogte 
van 2,30 m.

De door de bewegingsmelders 
bewaakte zones mogen elkaar niet 
overlappen.

90°
90°

 1        
BOVEN

ONDER

Ø 6 mm

 2  Maak de beschermkap weer dicht.

 3  Test het onderdeel:

Druk op de toets van de 
melder: piepsignaal

Gedurende 2 minuten 
gaat het 
controlelampje op de 
melder branden iedere 
keer dat de deur wordt 
geopend/gesloten.

Plaats de batterijen in alle onderdelen.

De batterijen zijn al in de afstandsbedieningen geplaatst.

Houd rekening met de juiste polariteit: pluspool (+) en minpool (-). Zorg dat de batterijpolen goed tegen 
de batterijcontacten zijn geplaatst.

Lithiumbatterij 
in zakje met klemmetjes.
Plaats de batterij met de pluspool 
(+) naar boven gericht.

Maak de beschermkap niet direct weer dicht.

Extra onderdelen in het geheugen opslaan

 1  Geheugenmodus activeren  2  Onderdelen in het geheugen opslaan 
Op de centrale:

 – open de geheugenmodus door op de 
PROG-toets te drukken;

 – het rode controlelampje gaat vast branden,
 – ... Centrale geeft piepsignaal.

U hebt twee minuten de tijd om een of 
meer onderdelen in het geheugen op te 
slaan.
Zodra u een onderdeel hebt opgeslagen, 
begint de periode van twee minuten 
opnieuw. Het piepsignaal geeft aan dat het 
onderdeel in het geheugen van de centrale 
wordt opgeslagen.
Na de periode van twee minuten moet u 
terugkeren naar de geheugenmodus door 
nogmaals te drukken op de PROG-toets 
van de centrale/telefoonkiezer.

Een buitensirene

Maak de sirene open.
 – Druk kort op de toets 

PROG.
 – ... Centrale geeft 

piepsignaal.
 – ... Buitensirene geeft 

piepsignaal.

Extra badge

Druk eenmaal op OFF: 
Piepsignaal

 – Houd de badge vóór de lezer 
van het LCD-bedieningspaneel: 
Piepsignaal

Herhaal deze bewerking om een 
tweede badge op te slaan.

Afstandsbediening

 – Druk op OFF.
 – ... Centrale geeft 

piepsignaal.

Melder

 – Druk kort op de toets op de 
melder.

 – ... Centrale geeft piepsignaal.
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Centrale aansluiten

Gemeenschappelijke montagekenmerken van de centrale:
 – Monteer de centrale indien mogelijk uit de buurt van stroomdraden om een betere radiotransmissie te waarborgen.
 – Monteer de centrale minstens op een hoogte van 60 cm.

 1  Verbreek de aansluiting met de 
netwerkcontactdoos en verwijder één van 

de vier LR20-batterijen vóór elke interventie in de 
centrale en tijdens de montage.

 2  Gsm-module
 – Plaats de simkaart.
 – Plaats de batterij en sluit die aan.
 – Installeer in elk geval de gsm-antenne en sluit deze 

aan.

 3  Centrale aansluiten

Monteer de centrale bij de computer, de ADSL-box/-modem, een netcontactdoos, op een plaats waar de 
ontvangstkwaliteit van de gsm-antenne optimaal is en bij voorkeur op een centrale locatie in de woning.

Voer de aansluitingen altijd in de onderstaande volgorde uit:

Wi-Fi

Telefoon wandcontactdoos 

ADSL-
filter

ADSL-box/-
modem

RJ45-connector

G
sm

-a
nt

en
ne

Netcontactdoos

Heeft uw apparatuur geen ethernetaansluiting, dan moet u een 10/100 Mbps-switch toevoegen (Multiport Ethernet 
Adapter).

Als de installatie geen ADSL-box/modem bevat, moet u een modem aanschaffen.

IP-adres van de centrale ophalen

De centrale moet gebruiksklaar zijn met de vier batterijen geplaatst. Ze moet op de netvoeding 
zijn aangesloten met de bijgeleverde netadapter. De ethernetkabel is aangesloten op de ADSL-
box/-modem.

Via de SOMFY-alarmserver
Open een recente versie van een webbrowser. Typ www.alarmsomfy.eu in de adresbalk van de webbrowser 
om de volgende pagina weer te geven:

Klik op Mijn account maken  om de volgende pagina te openen:

TERUG

Koppel de netspanningsadapter van uw alarmcentrale los en sluit die vervolgens weer aan

• IP-adres van de centrale:  192.168.1.64
CENTRALE D’ALARME INDENTIFIÉE

Welkom bij de Somfy-adresserver
Bijwerken Verb. verbreken

1

2

1 Koppel de netspanningsadapter van uw alarmcentrale los en sluit die 
vervolgens weer aan

2 Het IP-adres van de centrale wordt weergegeven.

Via sms
U kunt het IP-adres van de centrale ook ophalen met een mobiele telefoon door een sms te sturen naar de 
alarmcentrale.
Dit veronderstelt dat:

 – de simkaart in de gsm-module is geplaatst en is geactiveerd, dat u het nummer van deze simkaart kent en over 
voldoende sms-krediet beschikt,

 – dat de antenne van de gsm-module is aangesloten op de gsm-module en uit de centrale komt,
 – dat het netwerk van de operator van de simkaart dekking biedt.

Stuur de volgende sms, inclusief spaties, naar het simkaartnummer van de centrale:

2222 IP ? 
spatie2222: fabriekmatig ingestelde installateurscode

U ontvangt een sms met het IP-adres van de centrale.

Pas in elk geval de datum, tijd en codes aan

 1  Datum en tijd → scherm "Algemene instellingen"
Om de datum en tijd van alarmberichten aan te geven.

 2  Installateurscode → scherm "Instellingen toegangscodes"
Hiermee krijgt u toegang tot de menu's om het alarmsysteem in te stellen.

 3  Gebruikerscode 1 → scherm "Instellingen toegangscodes"
Hiermee kunt u het alarmsysteem in- of uitschakelen, de gebruikerscodes en codes voor het dwangalarm 
aanpassen, vier telefoonnummers en twee sms-nummers opslaan, de datum en tijd bewaren, de onderdelenlijst 
en het gebeurtenissenoverzicht raadplegen, en het uurprogramma instellen van de alarminstallatie, verlichting, 
rolluiken en aanwezigheidssimulatie.

Verbinding maken met de centrale

 1  Typ het eerder uitgelezen IP-adres direct in de adresbalk van de browser:

(voorbeeld)192.168.1.64

 2  Op het scherm "Welkom":

Selecteer het account Installateur,

Voer de fabrieksmatig ingestelde toegangscode in: 2222.

Voer in de daarvoor bestemde vakken de authenticiteitcode in van de bij de centrale geleverde fabriekmatig 
ingestelde kaart:

A B C D E F
1 5032 0831 3064 0594 5446 1555
2 7829 8374 3421 3675 5665 5212
3 1026 1739 2579 8449 8707 7626
4 0531 9407 9542 1998 7371 6537
5 0817 7003 0265 0213 4844 0585

Bijvoorbeeld: wanneer code E3 wordt gevraagd, typt u 8707 en drukt u daarna op Verbinding maken .

Volledige systeemtest

 1  

Schakel het volledige alarmsysteem in  en verlaat het huis.

3 piepsignalen ... 2 min., piepsignaal
Sous surveillance

 2  

Maak na twee minuten uitloopvertraging  alle met deur-/raamcontacten uitgeruste ramen en 
deuren open.

Maak een beweging vóór minstens één bewegingsmelder.

 3  De sirene van de centrale wordt ingeschakeld. Laat de sirene luiden tijdens een 
duur die minstens gelijk is aan de geprogrammeerde doormeldvertraging per 
telefoon.

De telefoonkiezer treedt in werking.

1 3 DEF2 ABC

4 GHI 6 MNO5 JKL

7 PQRS 9 WXYZ8 TUV

# 0 +

 4  Schakel het alarmsysteem uit door te drukken op de OFF-toets van de afstandsbediening.

Voor een uitgebreidere test: zie hoofdstuk "Installatie testen" in de volledige handleiding.

Aan de slag met uw systeem

Alarmsysteem volledig inschakelen
Druk op een 
bedieningpaneel op 

Voer de gebruikerscode 1 
in of houd de badge vóór de 
lezer.

+ of

Druk op een 
afstandsbediening 
op de toets 

 

Drie piepsignalen op de centrale en het controlelampje knippert driemaal groen om te melden dat het 
commando goed wordt ontvangen. Een reeks trage piepsignalen weerklinkt als er nog deuren openstaan. 
Een reeks snelle piepsignalen weerklinkt als er een fout wordt vastgesteld.

Alarmsysteem uitschakelen
Druk op een 
bedieningpaneel op 

Voer de gebruikerscode 1 
in of houd de badge vóór de 
lezer.

+ of
Druk op een 
afstandsbediening 
op de toets  

...Piepsignaal op de centrale en het controlelampje knippert eenmaal groen om te melden dat het 
commando goed wordt ontvangen. Als een alarm is opgetreden, wordt dit gemeld op het LCD-keypad 
(knipperend controlelampje, scherm, menu Gebeurtenissenoverzicht).

Gebruik op afstand: raadpleeg het hoofdstuk "Gratis smartphone-app voor Somfy-alarmsysteem configureren en gebruiken". W
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erEen LCD-bedieningspaneel monteren

Het bedieningspaneel moet binnenshuis worden gemonteerd. Aangeraden wordt 
het bedieningspaneel bij de voordeur te monteren. 

Het LCD-bedieningspaneel moet worden vastgemaakt op een vlak 
oppervlak en in geen geval op een pleisterlaag met een dikte van  
> 1,4 mm.

Als u de motor van een garagedeur of toegangshek wilt aansturen, moet 
u om veiligheidsredenen het bedieningspaneel altijd monteren op een 
plaats waar u de motoren kunt zien.

 1  Maak het bedieningspaneel vast aan de muur, en niet op 
metaal.

66 mm

BAS - DOWN

HAUT - UP

67
,5

Opening voor de 
sabotagestrip

Ø 6 mm

Maak de sabotagestrip stevig vast aan de muur.

 2  

Maak het product weer dicht.

Draai de twee schroeven op 
het ondergedeelte van de 
behuizing vast.


