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1 Om denne vejledning

1.1 Gyldighed, opbevaring og videregivelse af vejled-
ningen

1.2 Symboler

Følgende symboler bruges i denne vejledning:

Henvisning: Kendetegner en vigtig eller nyttig infor-
mation

Ö Forudsætning
9 Resultatet, som fremkommer af en handling
• Optælling uden fast rækkefølge
1., 2.  Anvisning med fast rækkefølge

Denne vejledning gælder for Alpha IP Access Point 
EC-40001. Vejledningen indeholder informationer, som er 
nødvendige til ibrugtagning. Inden der arbejdes med 
enheden, skal nærværende vejledning læses fuldstændigt og 
grundigt. Vejledningen skal op-bevares og videregives til 
efterfølgende brugere. 

2 Sikkerhed

2.1 Bestemmelsesmæssig brug

Access Point EC-40001 er en del af Alpha IP systemet og er 
forberedt til:
• installering i boliglignende omgivelser,
• som central enhed til at forbinde systemet med smartphones

via Alpha IP Cloud,
• trådløs kommunikation i Alpha IP netværket,
• konfiguration og betjening af Alpha IP systemet og de dertil

hørende komponenter,
• teleadgang til forbundne komponenter.

Enhver anden brug, ændringer og ombygninger er udtrykkeligt 
forbudte. En ikke bestemmelsesmæssig brug medfører farer, som 
producenten ikke hæfter for, samt til garantiudelukkelse og an-
svarsfrihed. 

Sikkerhed

Aktuelle udgaver af vejledningen/yderligere Alpha IP sy-
steminformationer findes altid på www.pettinaroli.dk. 
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2.2 Sikkerhedshenvisninger

For at undgå ulykker med personskade og materiel skade skal alle 
sikkerhedsinformationer i nærværende vejledning overholdes. Der 
hæftes ikke for personskade og materiel skade, som forårsages 
af ukorrekt brug eller manglende overholdelse af farehenvisnin-
gerne. I sådanne tilfælde bortfalder garantien! Der hæftes ikke 
for følgeskader!

• Til strømforsyning af enheden må man kun bruge den levere-
de netdel (5 V DC/550 mA).

• Enheden må kun bruges i teknisk upåklagelig tilstand.
• Enheden må kun tilsluttes til en let tilgængelig stikdåse.
• Ved fare skal enheden trækkes ud af stikdåsen.
• Overhold enhedens effektgrænser og omgivelsesbetingelser.
• Kablet fra tilsluttede forbrugere skal lægges således,

at de ikke kan medføre farer for mennesker og husdyr
(f.eks. snublesteder).

• Brug kun enheden i tørre samt støvfrie omgivelser.
• Enheden må ikke udsættes for påvirkninger fra fugtighed,

vibrationer, konstant sol- eller anden varmeindstråling, kulde
eller mekaniske belastninger.

• Kontroller, at børn ikke leger med produktet eller emballagen.
Hold i givet fald børn under opsyn.

Om denne vejledning
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3 Funktion
Access Point EC-40001 Alpha IP systemets 
centrale systemenhed. EC-40001 giver cloudstyret 
verdensomspændende adgang pr. smartphone app og 
garanterer en aktuel software via automatiske 
systemaktualiseringer.

EC-40001 eller forbundne Alpha IP komponenter kan 
konfigureres og betjenes bekvemt og individuel pr. smart-
phone via Alpha IP app. Det mulige funktionsomfang 
defineres i afhængighed af de benyttede system-
komponenter. 

Kommunikationen foregår via Alpha IP Cloud med den 
trådløse (HmIP) protokol. Den trådløse overførsel realiseres 
på en ikke eksklusiv transmissionsvej, hvorfor forstyrrelser 
ikke kan udelukkes. Forstyrrende påvirkninger kan 
f.eks. fremkaldes af koblingsprocesser, elmotorer eller 
defekte elektriske enheder. (jf. side 22, Henvisninger om 
trådløs drift)

Rækkevidden i bygninger kan afvige kraftigt af rækkevid-
den udendørs (lydfelt). 

Funktion

3.1 Alpha IP app

Hele Alpha IP systemet indstilles og styres via Alpha IP app. For-
bundne komponenter tilordnes rummene med Alpha IP app'en. 
De indrettede rum, komponenter og alle informationer vises over-
skueligt.

3.2 Download af Alpha IP app'en

Alpha IP app'en står gratis til rådighed til at downloade både for 
Android fra version 4.4 og for iOS fra version 7. Alpha IP app'en 
kan leveres i Google Play Store (for Android-smartphones) og i 
App Store (for iPhones). 
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4 Oversigt over enheden

Oversigt over enheden

4.1 For- og bagside

A

LAN

F
G

B

E
D

C

(A) Systemtast og LED
(B) QR-kode og enhedens nummer (SGTIN)
(C) Skruehuller
(D) Netværkstilslutning
(E) Tilslutning stiknetdel
(F) Netværkskabel (leveringsomfang)
(G) Stiknetdel (leveringsomfang)

Forside

Bagside

4.2 Tekniske data

Kort betegnelse af enheden EC-40001
Forsyningsspænding

Netdel primær (indgang)
Netdel sekundær (udsgang)

100 V-240 V/50 Hz
5 V DC

Stiknetdelens effektforbrug 1,5 W maks.
Strømforbrug 500 mA maks.
Effektforbrug i hviledrift 1,1 W
Kapslingsklasse IP 20
Omgivelsestemperatur 5 til 35 °C
Mål (B x H x D) 118 x 104 x 26 mm
Vægt 153 g
Radiofrekvens 868,3 MHz/869,525 MHz
Modtagerkategori SRD category 2
Typ. Trådløs rækkevidde 400 m (i lydfelt)
Duty cycle < 1 % pr. h/< 10 % pr. h
Netværk 10/100 MBit/s, Auto-MDIX
Direktiver 2014/53/EU Radioudstyr

2014/30/EU EMC
2011/65/EU RoHs



19

5 Ibrugtagning

5.1 Indstilling af enheden

1. Download Alpha IP app'en og installer den på din smartp-
hone.

2. Åbn Alpha IP app'en på din smartphone. En assistent i app'en
guider gennem installeringen.

3. Forbind Access Point med routeren via det leverede netværks
(jf. side 18 nr. D).

4. Etablér spændingsforsyningen via den vedlagte stiknetdel (jf.
side 18 nr. E).

5. Scan QR-koden (jf. side 18 nr. B) på bagsiden af Access Points.

Alternativt indlæses Access Points enhedsnummer (SGT-
IN) manuelt i app'en.

Ibrugtagning

I dette kapitel er ibrugtagningen af Alpha IP systemet beskrevet 
trin for trin. Når Access Point er taget i brug, kan der tilføjes yder-
ligere Alpha IP enheder og integreres i Alpha IP systemet.

(i)  Alpha IP app'en står til rådighed for iOS og Android og kan
downloades gratis i den tilsvarende App-Store.

(ii)   Til ibrugtagningen og driften kræves det, at der består en
internetforbindelse.

6. Så snart LED'en i systemtasten (jf. side 18 nr. A) konstant lyser
blåt, bekræftes dette i app'en.

Ved en anden blinkreaktion følges anvisningerne i app'en 
eller fejlbeskrivelsen i kapitel 7.

9 Access Point bliver registreret på serveren, det kan vare nogle
minutter.

7. Efter vel gennemført registrering trykkes systemtasten (jf. side
18 nr. A) som bekræftelse.

9 Instruktionsprocessen gennemføres.
9 Alpha IP Access Point er parat.
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6 Montering
ALPHA IP Access Point skal anbringes mindst 50 cm fra 
din WLAN router.

Alpha IP Access Point anbringes på et bord eller monteres på væg-
gen.

1. Til montering på væggen laves to 5 mm-boringer med en af-
stand på 7,5 cm.

2. Indsæt de medleverede rawplugs i borehullerne.
3. De medleverede skruer skrues så langt ind, at de rager 4 mm

ud af væggen.
4. Hæng Alpha IP Access Point på skruerne.

7 Visninger
7.1 Statuslamper

Display Betydning Løsning
Konstant oran-
gefarvet lys

Startproces Afvent proceduren.
Iagttag blinkreakti-
onen.

Hurtigt blåt 
blink

Opbygning af 
forbindelsen til 
serveren

Vent, til processen er 
afsluttet.

Konstant blåt 
lys

Standarddrift, 
der er forbindelse 
med serveren

Der kan fortsættes 
med betjeningen.

Langt, grønt lys Proces bekræftet Bekræftelse af den 
udførte indstilling.

Skiftevis langt 
og kort orange-
farvet blink

En aktualisering 
gennemføres

Vent, til processen er 
afsluttet.

Montering/Visninger
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7.2 Fejlvisninger

Display Betydning Løsning

Hurtigt gult 
blink

Ingen forbindelse 
til netværk eller 
router

Forbind Accesspoint 
med netværket/route-
ren. 

Konstant gult 
lys

Ingen internetfor-
bindelse

Kontroller internetfor-
bindelsens og firewalls 
indstillinger.

Hurtigt, rødt 
blink

Aktualiseringsfejl Kontroller server- og 
internetforbindelsen.
Genstart Access Point 
ved kort at skille den 
fra netspændingen.

Hurtigt, oran-
gefarvet blink

Fortrin til nulstil-
ling til fabrikkens 
indstillinger

Tryk på systemtasten 
igen i 4 sekunder, indtil 
LED'en lyser grønt.

Langt, rødt lys Nulstilling slået 
fejl

Gennemfør processen 
igen.

Visning/Rengøring/Fabrikkens indstillinger

8 Rengøring
Rengør enheden med en blød, ren, tør og trævlefri klud. For at 
fjerne stærkere smuds kan kluden fugtes lidt med lunkent vand. 
Brug opløsningsmiddelfrit rengøringsmiddel til rengøringen.

9 Etablering af fabrikkens indstillinger
Ved etablering af fabrikkens indstillinger går alle de indstillinger, 
som er foretaget, tabt. Fabrikstilstanden for de enkelte Alpha IP 
komponenter skal ligeledes genetableres.

1. Skil Access Point fra strømforsyningen. Hertil trækkes stikket
ud af stikkontakten.

2. Stik netstikket ind igen og tryk samtidig på systemtasten i 4
sek., indtil LED'en hurtigt blinker orange.

3. Slip systemtasten.
4. Tryk på systemtasten i yderligere 4 sekunder, indtil LED'en ly-

ser grønt.
5. Slip systemtasten igen.
9 Enheden gennemfører en ny start.
Fabrikkens indstillinger er genetableret.
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10 Radio-drift 
Den trådløse overførsel realiseres på en ikke eksklusiv transmis-
sionsvej, hvorfor forstyrrelser ikke kan udelukkes. Andre forstyr-
rende indflydelser kan fremkaldes ved, at der tændes/slukkes, af 
el-motorer eller defekte el-apparater. Rækkevidden i bygninger 
kan afvige meget fra rækkevidden udendørs. Bortset fra modta-
gernes sendeeffekt og modtageegenskaber spiller ikke kun byg-
geforholdene på stedet, men også miljøpåvirkninger som luftfug-
tighed en vigtig rolle. Alpha IP's systemkompontenter stemmer 
overens med de grundlæggende krav og de øvrige forskrifter i 
direktiv 2014/53/EU radioudstyr. Den fuldstændige konformitets-
erklæring kan findes på www.alphaip.de.

10.1 Sendelimit (Duty Cycle)

Duty Cycle er en begrænsning af sendetiden for apparater i 868 
MHz-området ifølge lovbestemmelserne. Et apparats maksimale 
sendetid er 1 % pr. time (altså 36 sekunder). Når sendetiden er 
nået, må apparater ikke længere sende, før tidsbegrænsningen 
er ovre. Dette kan i enkelte tilfælde eller ved ibrugtagning af et 
system forekomme på grund af radiointensive instruktionsproces-
ser. En overskridelse Duty Cycle kan vise sig ved en temporært 
manglende funktion. Efter maks. 1 time er enhedens funktion 
genoprettet.

Radio-drift

11 Ud-af-drifttagning
1. Enheden sættes i fabrikstilstanden.
2. Alle eksisterende kabler løsnes.
3. Afmonter enheden og bortskaf den korrekt.

12 Bortskaffelse
Enheden må ikke bortskaffes sammen med husholdnings-
affaldet! Elektroniske apparater skal ifølge direktivet om 
brugte elektro- og elektronik-apparater bortskaffes via de 
offentlige indsamlingssteder for brugte elektronik-appara-
ter!
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Nærværende manuel er ophavsretligt beskyttet. Med forbehold 
for alle rettigheder. Uden producentens forudgående samtykke 
må der hverken foretages hel eller delvis kopiering, reproduktion, 
forkortelse eller videregivelse, hverken af mekanisk 
eller elektronisk art. © 2016
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