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Et tænd-/slukmodul gør det muligt at indstille Blaupunkt alarmsystemet til 
automatisk at tænde eller slukke for 230V-enheder som f.eks. elvarme, 
lys, TV eller andet hjemmeelektronik. Tænd-/slukmodulet kan indstilles til 
at tænde og slukke ved bestemte hændelser ved hjælp af 
styringsmodulet med regler på HomeConnect, eller du kan fjernstyre 
modulet direkte ved hjælp af Secure4Home App, der er gratis til din 
smartphone/tablet. 
 
 
Oversigt 
 

1. Indkodnings- og testknap/LED 
indikator 

 
 
 
 
Tilføj tænd-/slukmodul til Q HUB 
 

1. Sæt tænd-/slukmodulet i en stikkontakt. LED indikatoren (1) vil nu 
blinke 2 gange for at bekræfte, at der er strøm til modulet. 

2. Hold LED indikatoren (1) nede indtil den begynder at blinke 
langsomt (Ca. 10 sekunder). Nu er modulet i tilføjelsestilstand. 

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. Når Q HUB finder modulets signal, vil tænd-/slukmodulet fremgå i 

det nye vindue, der er åbnet i HomeConnect. 

Tænd-/slukmodul PSM-S1 
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6. Vælg tænd-/slukmodulet og tryk OK. 
7. Nu kan du vælge zone, navngive sensoren (f.eks. køkken) og lave 

øvrige indstillinger til tænd-/slukmodulet. Det er også her du kan 
indstille modulet til at følge regler, som du har lavet i 
styringsmodulet. 

8. Afslut med OK. Nu vil dit nye tænd-/slukmoduls LED indikator give 
3 hurtige blink og derefter slukke. Det betyder at dit tænd-
/slukmodul succesfuldt er tilføjet til dit Blaupunkt alarmsystem. 

 
Daglig brug af tænd-/slukmodulet 
 

1. Sæt modulet i en stikkontakt og sæt det ønskede 230V-enheds 
strømforsyning i modulet. Har dit 230V-enhed sin egen POWER 
ON/OFF knap, skal du kontrollere at den er tændt og dermed står 
på ON. 

2. Modulet kan nu betjenes manuelt ved at trykke på kontakten på 
modulet, eller det kan indstilles til at tænde eller slukke på 
bestemte tidspunkter eller ved bestemte temperaturer. 
(NB: Kræver tilvalg af Blaupunkt temperatursensor TS-S1) 
Læs mere om dette under Hjemmestyringsafsnittet i 
brugermanualen til HomeConnect. 

 
 
 

Til hvert tænd-/slukmodul må der maksimalt tilsluttes enheder med 
en samlet effekt på 3680W / 16A. Overskrides dette, er der risiko 
for overophedning og brand. 
 
Nulstilling af modulet 
Tænd-/slukmodulet kan hurtigt og nemt nulstilles, hvis der skulle være 
behov for det. Det kan være en fordel, hvis du ønsker at betjene modulet 
manuelt i stedet for, at styre det automatisk igennem din Q HUB. 
 

1. Tag modulet ud af stikkontakten. 
2. Hold LED indikatoren nede, mens du sætter modulet ind i 

stikkontakten igen. 
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Nu vil LED indikatoren blinke 5 gange for at indikere, at modulet er 
nulstillet. Ønsker du at bruge modulet med din Q HUB igen, skal du 
foretage de 8 trin i tilføjelsesprocessen på ny. 


