
 

 

SRAC-23WF 

Den eksterne sirene monteres i en stikkontakt og fungerer som den eksterne sirene, men i tilfælde af 
alarm vil den hyle højt. Det stresser tyven og gør omgivelserne endnu mere opmærksomme på 
indbruddet. For maksimal effekt skal sirenen ikke tildækkes. Sirenen må kun monteres indendørs. 
 
 
Oversigt over sirene SRAC-23B 
 
 

   
 

1. Sammenparringsknap 
 

Batteri 
Sirenen har et indbygget backup batteri som ”tager over” hvis spændingen på 230V forsvinder. 
 
Fejlmeddelelse 
Alarmpanelet vil melde fejl hvis sirenen bliver taget ud af stikkontakten. 
 
Sirene længde 
Sirenen vil hyle i 3 minutter i når alarmen bliver aktiveret ved tyveri eller panik. 
Ved brand eller væskealarm vil sirenen hyle skiftevis med en lang og kort tone. 
 
   Sirene lyd 
Tilkoble   1 bib 
Frakoble  2 bib 
Brand-væske  Skiftevis lang og kort tone 
Tyveri-panik  Kontinuerligt i op til 3 minutter 
Indgang  Nedtælling med 1 sek. interval 
Udgang  Nedtælling med 1 sek. interval 
       
Lydstyrke 
Lydstyrken kan reguleres i to niveauer hvor fabriksindstillingen er lav. 
For at ændre lydstyrken skal sammenparringsknappen holdes inde i 3 sekunder. 
 
Sammenparring 

1. Monter sirenen i en 230V stikkontakt 
2. Sæt alarmpanelet i søge tilstand 
3. Hold sammenparringsknappen inde i 10 sekunder på sirenen og knappen vil herefter blinke. 
4. Hvis parringen er korrekt udført vil alarmpanelet fortælle at der er fundet en enhed – sirenen 

vil også afgive 2 bib.  
5. Kvitter for enheden og knappen på sirenen vil stoppe med at blinke. 

 



 

 

Fjern indstillingerne i sirenen 
1. Fjern sirenen i alarmpanelet 
2. Tag sirenen ud af stikkontakten 
3. Hold sammenparringsknappen inde imens du sætter den tilbage i stikkontakten 
4. Sirenen vil komme med et langt bib og knappen på sirenen vil blinke 5 gange. 

Slip sammenparringsknappen og alle indstillinger i forbindelse med sirenen er slettet. 
 

 
Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.  

 
FACEBOOK : Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook : 
https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/  

 
YOUTUBE : Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her: 
https://www.youtube.com/channel/UCpHlY29gQAxOTsEeGAFHQew   

NYHEDSBREV : Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig 
nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk  

 


