
	 1/2	

	
	
Temperatursensoren måler temperaturen i rummet hver halve time og 
sender rapport til Q HUB. Temperatursensoren kan kobles sammen med 
et tænd-/sluk modul, som kan tænde eller slukke for 230V-apparater ved 
bestemte temperaturer (f.eks. el-varme eller ventilator). 
Temperatursensoren kan ligeledes kobles sammen med en 
varmepumpe, hvis du har til valgt IR-Øje til din Blaupunkt alarm. 
 
 

1. Temperatursensor 
 

2. Indvendig LED (Lyser når sensor 
afsender/modtager signal) 

 
3. Indkodning, status- og testknap. 

(Ved ét tryk sender sensoren 
besked til HUB’en med aktuel 
temperatur) 

 
 
Tilføj temperatursensor til Q HUB 
 

1. Afmonter forsiden af sensoren ved at fjerne skruen i bunden. 
2. Indsæt batteri (1/2AA) 

- Herefter vil den indvendige LED lyse kort. Vent nu 10 sekunder. 
3. I Blaupunkt HomeConnect (Webmodul), vælg i sidemenuen til 

venstre Indstillinger à Enhed. Herefter vælges  (Tilføj 
enhed) i toppen af vinduet, hvor du kan administrere dine 
enheder. 

4. Vælg Tilføj Enhed. Nu vil din Q HUB søge efter en ny enhed. 
5. Tryk på temperatursensorens indkodningsknap (3). 

Temperatursensor TS-S1 
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6. Når Q HUB modtager signalet, vil temperatursensoren fremgå i det 
nye vindue, der er åbnet i HomeConnect. 

7. Vælg temperatursensoren og tryk OK. 
8. Nu kan du vælge zone, navngive sensoren, hvilke kommandoer 

der skal udføres på baggrund af de regler, du kan indstille etc. 
9. Afslut med OK. Nu er din nye temperatursensor tilføjet til dit 

Blaupunkt alarmsystem. 
 
NB: Du kan kun tilføje 1 temperatursensor til din Q HUB. 
 
Montering 
  
Temperatursensoren kan monteres med skruer og rawplugs eller med 
det dobbeltklæbende tape, der følger med i pakken. Hvis væggens 
overfalde er ujævn, bør du montere sensoren med skruer. 
 
Montering med tape 
 
1. Rens overfladen på både sensoren og væggen den skal monteres 

på. 
2. Fjern beskyttelsesfilmen på tapens ene side og klæb den fast på 

sensoren. 
3. Fjern beskyttelsesfilmen på tapens anden side og klæb sensoren 

fast på væggen. 
 
Montering med skruer 
 

1. Afmonter sensorens forside. 
2. Bagsiden har et antal monteringspunkter, hvor plastikken er 

tyndere. Bor eller stik hul på de punkter, du ønsker at benytte. 
3. Brug hullerne som skabelon til at bore huller i væggen. 
4. Sæt rawplugs i, hvis væggen er af gips eller mursten. 
5. Monter sensorens bagside på væggen og monter herefter 

forsiden på den monterede bagside. 


