
 

 

Alarm guide og forklaring 
Et alarm anlæg består altid af minimum 1 stk. central, 1 stk. tastatur, 

1 stk. sirene og 1 stk. dør/vindueskontakt eller rumføler. 

1. Central 

 

 

 

Centralen er selve ”hjernen” i alarmen – den placeres f.eks. i teknikrum, på loftet eller kontor, men 

gerne tæt på hvor jeres internet kommer ind. Da det altid er en god ide at have centralen tilkoblet 

internettet. 

 

2. Tastatur 

 

 

Det er på tastaturet at man til- og frakobler alarmen, ved at trykke sin personlige kode. Det er også 

her, hvor der kan være tekniske beskeder fra centralen om f.eks. lav batteri i en detektor. 

 

3. Zone 

 

En Zone kan være en rumføler, en dør/vindueskontakt, røgalarm, sirene osv. 

Eks. Zone 1 = Dørkontakt Stue 

 Zone 2 = Rumføler Stue 

 Zone 3 = Rumføler Køkken 

 Zone 4 = Røgalarm Baggang 

 

4. Område 

 

Et område er flere zoner sammen i et område. F.eks. område 1 er huset – område 2 er garagen – 

område 3 er skur osv. 

 

5. Kontrolcentral 

 

På kontrolcentralen sidder der vagter og behandler alle alarmer der kommer ind. 

Herfra ringer de til kontaktpersonerne. 

Hvis der ikke er nogle kontaktpersoner der svarer, kan de herfra sende en vægter, hvis I har valgt at 

få vagtudkald. 



 

 

 

 

6. Privatopkald 

 

Privatopkald er når alarmen kun ringer på din, og dine kontaktpersoners telefon, når der går en 

alarm (her kan der ikke sendes en vagt). Privatalarm er alarm uden kontrolcentral (kan kun vælges 

ved en ”købt alarm”). 

 

7. APP 

 

App til smartphone, er den software du downloader på din smartphone, så du kan styre alarmen fra 

din telefon. 

 

8. Brugerkode 

 

Brugerkoden er din personlige kode, som du skal bruge for at til- og frakoble din alarm. 

 

9. Masterbruger 

 

Masterbrugeren er den person der har flere indstillingsmuligheder i alarmen. 

 

10.  GSM-kort 

 

Et mobilnummer (SIM-kort) som monteres i alarmen, så den kan ringe til dig og/eller til 

kontrolcentralen. 

 

11. Nøgleboks 

 

En nøgleboks er en enhed hvor man kan låse en nøgle ind i, som så kan bruges af en vægter eller 

hvis du selv skulle have glemt din nøgle. 

 

 

12. Rumføler 

 

Rumføleren er en enhed (også kaldet detektor) der ser bevægelse i rummet. En rumføler kan også 

fås med ”pet”, det vil sige at man kan f.eks. have en hund gående, uden at der udløses en alarm. 



 

 

 

En fotodetektor er også en rumføler, med den forskel at der er et kamera i den. Når den ser en 

bevægelse mens alarmen er sat til, vil den tage et billede og sende det til dig på appén 

”MyJablogtron”. 

 

Rumføler/fotodetektor placeres i et hjørne, hvor solen ikke lyser direkte på enheden. Da dette vil 

kunne være skyld i fejlalarmer. 

 

13. Dør/vindueskontakt 

 

En dør/vindueskontakt registrerer hvis en dør eller et vindue bliver åbnet. 

Placeres direkte på døren og karmen, eller vindue og karm. 

 

14. Skalsikring 

 

En skalsikring er hvor man monterer følere (Dør/vindueskontakter) på alle vinduer og døre der kan 

åbnes. Det gør at man f.eks. kan sætte sin alarm til når man er hjemme. Hvis så nogen prøver at 

bryde ind, vil alarmen gå i gang. 

 

15. Choksensor 

 

Choksensoren er lavet til at registrerer om der f.eks. bliver banket hårdt på et vindue. Der sidder 

også en tiltsensor indbygget i choksensoren, så hvis enheden bliver tiltet vil den også alarmere. 

 

16. Røg/varmedetektor med indbygget sirene 

 

Røg/varmedetektoren med indbygget sirene, er både en sirene når alarmen går i gang. Men er også 

en branddetektor, der registrerer brand i udbrud. 

Placeres i loftet, med minimum afstand til væg på 1 meter. 

 

17. Tågekanon 

 

En tågekanon, er en meget effektiv måde at stoppe et indbrud på. Tågen gør det meget svært at se 

noget som helst, og forhindre dermed at tyven slipper af sted med alle dine værdigenstande. 


