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Välkommen
Tack för att du valt att komplettera ditt Ontech-system 
med en rörelsedetektor. Vi hoppas att denna manual 
skall göra det lätt för dig att installera enheten och att 
du kommer ha mycket nytta av produkten. Har du syn-
punkter, hör gärna av dig till  info@ontechgsm.com.

Ontech PIR 9011 är en trådbunden rörelsedetektor som 
reagerar på rörelse på upp till 10 meter och aktiverar 
ett larm.
Rörelsedetektorn ansluts till Ontech GSM 9035, Ontech 
GSM 9040, Ontech Relay 9015 eller Ontech GSM 9025. 
Ingen extra strömförsörjning är nödvändig.

Introduktion

Välj med omsorg det utrymme du vill larma med din 
rörelsedetektor. För bästa täckning rekommendera vi 
att du placerar detektorn högt upp nära taket i ett hörn 
och riktar det mot motsatt hörn ungefär en meter över 
golvet.
Kabeln är tre meter lång och din Ontech GSM huvuden-
het måste sitta inom detta avstånd.
1. Skruva upp detektorn med de medföljande skruvar-

na. Eller använd dubbelhäftande tejp.
2. Anslut kontakten i uttaget märkt ”Alarm” på under-

sidan av din Ontech GSM 9035, Ontech GSM 9040 

Installation



eller extra relä 9015.
3. Har du en Ontech GSM 9025 klipper du av kon-

takten och skalar av isoleringen ca 5 mm på de tre 
ledarna.  
• Röd ledare ansluts till plint A  stift ”+3.8V”
• Vit ledare ansluts till plint A stift ”A” eller stift ”B”
• Svart ledare ansluts till plint A stift ”GND”

För att larmet skall fungera måste larmfunktionen akti-
veras.
I Ontech Control görs detta under rubriken “Larm (trå-
dade och & 9012).”
Kommunicerar du med SMS måste du aktivera larm-
funktionen och dessutom skapa en lista med larmmot-
tagare. Se huvudenhetens referensmanual för hur du 
gör detta. Den finns på supportsidan på www.ontech-
gsm.com.

Aktivera larmfunktionen

Vid aktivering av larm skickas meddelande utan fördröj-
ning till huvudenheten.
Huvudenheten larmar via Ontech Control alla larmmot-
tagare med epost och SMS om detta valts till.
Kommunicerar du med SMS skickas SMS till alla telefon-
nummer på larmlistan.

När enheten larmar



Intyg om överensstämmelse
Härmed intygar Onvako AB, Datavägen 14A, 436 32 Askim att denna 
produkt Ontech PIR 9011 står i överensstämmelse med väsentliga 
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av 
Radio Equipment Directive (2014/53/EU).
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Om ett larm har löst ut måste detta kvitteras innan hu-
vudenheten kan larma igen.
Kvittera larmet i Ontech Control genom att klicka på 
knappen “Kvittera” i larmbanderollen i rött. OBS. Det 
larmade utrymmet måste då vara utrymt, annars larmar 
enheten direkt igen.
Kommunicerar du med SMS skickar du kommandot 
ABCD#9# med SMS (ABCD=din personliga kod).

Kvittering av larm

Ontech PIR 9011 fungerar fullt ut med Ontech GSM 
9035, Ontech GSM 9040, Ontech GSM 9025 samt On-
tech Relay 9015. Ingen extra strömförsörjning behövs.

Kompabilitet

På www.ontechgsm.com finns fördjupad information 
om produkten. Du kan även skicka mejl till support@
ontechgsm.com med frågor om produkten.

Support


