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1.0 Introductie
Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige e-Domotica product! Dit product is
door de technische experts van e-Domotica uitgebreid getest. Mocht dit product
ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kunt u een beroep doen op de vijf jaar
garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom
zorgvuldig.

1.1 Functies en kenmerken
Gebruik deze kleine Z-wave glasbreukmelder om een inbraak via een raam of deur te
detecteren en direct het alarm af te laten gaan. De compacte akoestische sensor kan
gebruik worden voor de bewaking van ramen, vitrines en glazen deuren. De sensor
werkt met een piëzo element dat is afgestemd op de ontstane frequenties bij het
breken van glas. De sensor kan op elk soort glas gemonteerd worden, om valse
alarmmeldingen te voorkomen is het gebruik op enkelglas afgeraden. De
bewakingsradius is maximaal 2 meter.
Zodra een raambreuk plaatsvindt wordt het afwezigheidsalarm of het nachtalarm van
het e-Domotica systeem geactiveerd. Hierbij is het mogelijk om bijvoorbeeld ook
automatisch verlichting in te schakelen of gordijnen te openen. Tegelijkertijd worden

3 | NEDERLANDS

via de e-Domotica Portal (de online alarmcentrale) bijvoorbeeld uzelf, familie, buren of
mantelzorgers gealarmeerd.
E.e.a. is naar wens in te stellen, dat wordt in deze handleiding verder uitgelegd

1.2 Inhoud van de verpakking
De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:

EM6515 e-Domotica Interface koppeling

Glasbreuksensor inclusief 2 meter kabel

1.3 Benodigdheden
Benodigdheden om te koppelen aan een e-Domotica systeem:

e-Domotica e-Centre basisstation (EM6505 of EM6506)

2.0 Montage
2.1 Montageplaats bepalen
De glasbreuksensor dient gemonteerd te worden op een afstand van 20 – 50
millimeter van het kozijn, op de gladde binnenste ruit. Zie deze tekening als voorbeeld.

Afbeelding 1 – Montageplaats van de glasbreuksensor
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2.2 Eén glasbreuksensor aansluiten
Sluit de glasbreuksensor aan op de interfacekoppeling en bepaal de lengte van de
kabel. U kunt naar wens de kabel inkorten of juist verlengen (met bijvoorbeeld een
lasklem of krimpkous)
Zie hier het aansluitschema:
1. Glasbreukmelder
2. Z-wave interface koppeling

Afbeelding 2 – Aansluitschema voor één glasbreuksensor

2.3 Meerdere glasbreuksensoren aansluiten
Indien u meerdere ramen (bijvoorbeeld een glazen pui) wilt bewaken, dan kunt u
meerdere glasbreuksensoren aan elkaar koppelen. Volg daarvoor het volgende
aansluitschema.
1.
2.

Glasbreuksensoren doorlussen met elkaar
Z-wave interface koppeling
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Afbeelding 3 – Aansluitschema voor meerdere glasbreukmelders

2.4 Vastlijmen van de glasbreuksensor
Let op!
Zorg ervoor dat de kabel van de glasbreukmelder bij de montage naar het
scharnierpunt van het raam loopt. Let daarbij op dat de sensor en het draad niet
mechanisch belast of platgedrukt worden.
Waarschuwingen!
Cyanoacrylaatlijm! Kleeft binnen seconden huid en oogleden
aan elkaar. Houdt deze lijm uit de buurt van kleine kinderen.
Irriteert ogen, ademhalingsorganen en de huid. Damp niet
inademen. Contact met ogen en huid vermijden. Bij contact
met ogen onmiddellijk met water uitspoelen en een arts
opzoeken.
Reinigingsaanwijzingen: gelijmde huid langere tijd in
lauwwarm zeepwater inweken en voorzichtig (zonder geweld)
losmaken. Daarna de huid invetten.
Monteer de glasbreuksensor als volgt:
1. Maak de plek op de ruit waar u de glasbreuksensor gaat monteren eerst stof- en
vetvrij met alcohol (spiritus of methylalcohol).
2. Gebruik geschikte lijm, zoals de bijgeleverde UHU secondelijm (volg instructies
op de verpakking van de lijm).
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3.

Lijmvlakken moet exact passend, droog, stof- en
vetvrij zijn. Complete dop vast op de tube draaien,
zodat het membraam wordt doorboord. Voor
gebruik alleen nog de bovenste kap afschroeven.
Lijm eenzijdig dun op de onderkant van de
glasbreukmelder aanbrengen en de melder direct
op de daarvoor bestemde plaats op de ruit
drukken. Na een aantal seconden is de lijm
uitgehard.

3.0 EM6515 Interfacekoppeling aanmelden op
het e-Centre basisstation
Indien de EM6515 Interface koppeling nog niet op uw e-Centre is aangemeld, kunt u
dit nu doen in dit hoofdstuk. Indien dit al wel het geval is kunt u naar het volgende
hoofdstuk gaan.

3.1 Interface koppeling

Afbeelding 3. Interface koppeling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Neutraal draad (blauw)
Fase draad (bruin)
Witte potentiaalvrije contacten (NO/NC)
Z-wave antenne (Geel)
Elektriciteitskabel
Aanmeld knop (Z-wave)
Deksel

7 | NEDERLANDS

3.2 Toevoegen aan e-Centre basisstation
Volg deze stappen om de interface koppelingen toe te voegen aan het e-Centre
basisstation:
1. Indien de behuizing niet open is, open dan de behuizing zodat u de inleerknop op
kunt bereiken (nummer 6).
2. Start de computer, open een webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome).
3. Open de webpagina van uw e-Centre, via http://ecentre/wiz of via het IP adres
van uw e-Centre.
4. Log in met uw PIN code of de standaard PIN code 1234.
5. Ga naar de ‘e-Domotica Producten’ pagina.
6. Klik op ‘Toevoegen’ om de leermodus te starten. Het e-Centre zal nu luisteren
naar beschikbare Z-wave apparaten.
7. Druk drie keer op de aanmeldknop binnen 1,5 seconden om het apparaat toe te
voegen aan uw e-Centre.
8. Het apparaat wordt herkend als e-Domotica sensor, waarna een nieuwe pagina
verschijnt om het apparaat in te stellen.
9. Geef een naam voor het apparaat.
10. Selecteer een locatie uit de lijst (waar de glasbreuksensor uiteindelijk
gemonteerd gaat worden).
11. Selecteer een pictogram.
12. Klik op ‘Opslaan’.

3.3 Sluiten en monteren van de EM6515
1.
2.
3.
4.
5.

Haal de stekker los en neem de EM6515 mee naar de montageplek.
Monteer de EM6515 op de gewenste locatie, met de bijgeleverde schroeven en
pluggen.
Gebruik de meegeleverde tie wrap als trekontlasting voor de kabel van het aan te
sluiten apparaat. Knip eventueel de tie wrap af.
Plaats het deksel terug op de doos om het te sluiten.
Sluit de elektriciteitskabel aan op een 230V stopcontact.

4.0 De glasbreukmelder opnemen in het
afwezigheidsalarm/nachtalarm
Nu de glasbreukmelder gemonteerd is en aangemeld is op het e-Domotica systeem
kan het toegevoegd worden aan een alarmgroep.
1. Ga op de webpagina van het e-Centre naar ‘Alarm instellingen’.
2. Klik op de knop achter het afwezigheidsalarm of nachtalarm om deze te
bewerken
3. Selecteer in het kader ‘Alarmsensoren’ de zojuist toegevoegde glasbreukmelder,
zodat deze ook het alarm kan activeren.
4. Wijzig naar wens eventuele andere instellingen
5. Druk op ‘Opslaan’ om de wijzigingen op te slaan
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Indien u het afwezigheidsalarm of nachtalarm nog niet eerder heeft ingesteld,
raadpleeg dan de algemene e-Domotica handleiding of de instructievideo’s op onze
website voor meer informatie en instructies.
Indien u de e-Domotica portal (online alarmcentrale) nog niet eerder heeft ingesteld,
raadpleeg dan de algemene e-Domotica handleiding of de instructievideo’s op onze
website voor meer informatie en instructies.

5.0 Veel gestelde vragen
De meest recente veel gestelde vragen voor dit product kunt u vinden op de
supportpagina van dit product. e-Domotica zal deze veel gestelde vragen regelmatig
bijwerken zodat u bent voorzien van de meest recente informatie.
Bezoek de e-Domotica website voor meer informatie:
http://www.e-domotica.com/nl/tips-en-advies

6.0 Service en ondersteuning
Deze handleiding is door de technische experts van e-Domotica met zorg opgesteld.
Mocht u desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van dit eDomotica product, vul dan het supportformulier in op de website:
http://www.e-domotica.com/nl/klantenservice
U kunt tevens gebruik maken van het e-Domotica servicenummer. Bel 0342-407060
of, in geval u woonachtig bent in Vlaanderen +31 342-407060.
*Exclusief de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon.

7.0 Waarschuwingen en aandachtspunten
Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige
(draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in
bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van
deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met de (lokale) overheid voor meer
informatie over deze beperkingen.
Volg ten allen tijde de instructies in de handleiding, speciaal wanneer het apparatuur
betreft wat geassembleerd dient te worden.
Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat.
Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.
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Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd eDomotica personeel. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf
gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is. Voor uitgebreide garantie
voorwaarden, ga naar het volgende hoofdstuk.
*Tip: e-Domotica handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt.
Door nieuwe technische ontwikkelingen kán het echter gebeuren dat een geprinte
handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. De online handleiding wordt
altijd direct geüpdatet met de nieuwste informatie.
Mocht u een probleem ervaren met de geprinte handleiding, controleer dan altijd eerst
onze website www.e-domotica.com waar de meest recente handleiding te
downloaden is.
Tevens vindt u op onze website in de Veel gestelde Vragen (FAQ) Sectie veel
informatie over dit product. Het is zeer raadzaam eerst de FAQ sectie te raadplegen,
vaak is het antwoord op uw vraag hier terug te vinden.

8.0 Garantievoorwaarden
Ga naar http://www.e-domotica.com/nl/klantenservice/garantievoorwaarden voor de
actuele garantievoorwaarden.

9.0 Verklaring van Overeenstemming
Om u te verzekeren van een veilig product conform de richtlijnen opgesteld door de
Europese Commissie kunt u een kopie van de Verklaring van Overeenstemming met
betrekking tot uw product opvragen door een e-mailbericht te sturen naar: info@edomotica.com. Vermeld bij uw aanvraag duidelijk ‘Verklaring van Overeenstemming’
en het artikelnummer van het product waarvan u de Verklaring van Overeenstemming
opvraagt.
Trademarks: all brand names are trademarks and/or
registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been
created with the utmost care. No legal rights can be derived
from these contents. e-Domotica cannot be held
responsible, nor liable for the information contained in this
document. e-Domotica is part of Cross Hardware BV
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