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Oversigt 

Beskrivelse af grøn skrueterminal: 
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Pakkens indhold 

• TSI2210 2G/3G Master 

• Strømforsyning 230 V AC 50 Hz / 18V AC 350 mA 

• Antenne med magnetfod 

• SIM-adapter 

{ 
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12V Nødlys 



 

 

Installation 

Vigtigt! 

TSI2210 skal være installeret og tændt før TSA5200 enheder forbindes og tændes, 
hvilket skal gøres én ad gangen. 

PIN kode til det anvendte SIM-kort skal være ”0000” eller slået fra. 

 

Placering af apparatet 

Apparatet placeres et sted hvor signalstyrken er god, f.eks. højt i skakten. Se afsnit 
om signalstyrke. 

 

Opsætning -  trin for trin 

1. Indsæt SIM-kort. Det anbefales at benytte den medfølgende SIM-adapter, for 
at holde bedre på SIM-kortet. 

2. Tilslut antenne og medfølgende strømforsyning. Apparatet tænder automatisk 
når strømmen tilsluttes.  

3. Når den grønne lampe lyser konstant, er apparatet klar og har forbindelse til 
nettet.  

4. Slaverne tilsluttes og tændes én ad gangen.  

 

Signalstyrke 

Signalstyrken kan måles ved at sende en SMS til apparatet indeholdende “ME1” 
uden anførselstegn.  

Efter et minut modtages en SMS med resultatet. Alle målinger skal være 7 eller over. 
(et måleresultat på 99 er en fejlmåling, og målingen bør gentages). 

 

Sluk apparatet 

Resetknappen anvendes til at genstarte eller slukke apparatet. Apparatet slukkes ved 
at frakoble den eksterne strømforsyning og herefter holde resetknappen inde. 
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For yderligere hjælp og vejledning kontakt 
service og support afdeling på  

tlf.: +45 46 300 720 eller support@abp-teletech.com 
www.abp-teletech.com 

Tilbehør og reservedele 

Kraftig antenne til vægmontage 

Antenne til steder hvor modtageforholdene ikke er optimale.  

Antennen kan monteres op til 3m væk, f.eks. i en luftskakt og 
derved opnå bedre signal steder hvor det ikke er muligt at 
placere selve TSI enheden. 

ABP Teletech A/S varenr:  

 Vægmontering:  900-0017-010 

 Magnetfod:  900-0017-030 

 

Internt Backup Batteri 

12 VDC 2Ah batteri er testet og godkendt af ABP Teletech 
A/S til brug i TSI2210. Batteriet er VdS godkendt. 

ABP Teletech A/S varenr:  900-0122-000 
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