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1. Inleiding 
Dit product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese voorschriften. Volg de instructies 

van de gebruiksaanwijzing op voor correct en veilig gebruik van het apparaat. 

Lees voor de ingebruikstelling van het product de volledige gebruiksaanwijzing en 

neem alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften in acht. 

Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. 

Alle rechten voorbehouden. 
 

Bij technische vragen kunt u zich wenden tot onze helpdesk via email aan helpdesk@vasch.be. 

1. Beschrijving & voorgeschreven gebruik 
De AP-Alert is een eenvoudig systeem om via SMS gealarmeerd te worden indien bepaalde 

gemeten parameters van het normale afwijken. 

Het toestel kan tevens gebruikt worden om via SMS externe toestellen aan te sturen. 

De voornaamste kenmerken zijn: 

 Alarmmelding bij uitvallen van de spanning (netstroom) 

 1 geschakelde ingang (DI) met Alarmmelding (bvb voor aansluiting niveauschakelaar of 

extern systeem) 

 1 analoge ingang met alarmmelding (bvb voor temperatuursensor) 

 1 permanente 230VAC aansluiting (bvb voor UPS) 

 1 via SMS schakelbare 230VAC aansluiting (bvb voor aansturing licht) 

 1 via SMS schakelbare 300mA aansluiting (bvb voor aansturing externe PLC) 

 Interne accu voor behoud alarmmelding stroomuitval en GPS* bij stroomuitval 

 Optionele GPS-positie-systeem* 

De AP-alert werd speciaal ontwikkeld voor systemen in vochtige omgeving (IP65), zoals 

aquaponics systemen, aquacultuur of industriële toepassingen, maar kan ook gebruikt worden in 

huishoudelijke toepassingen. 

Zo kan de AP-alert bijvoorbeeld gebruikt worden om gealarmeerd te worden bij 

stroomonderbreking, waterniveau, rookmelding *, afwijkende temperatuur* en/of voor het 

aansturen van verlichting, een deuropener, een noodzuurstofsysteem, enz. 

 

Een andere toepassing dan hierboven beschreven is niet toegestaan.  

Bij mogelijke beschadiging van het toestel zijn gevaren, zoals vb. kortsluiting of elektrocutie 

verbonden. Het complete product mag niet worden gewijzigd of omgebouwd. De 

veiligheidsvoorschriften en de in het hoofdstuk “Technische gegevens” aangegeven maximaal 

toegelaten bedrijfs- en omgevingsvoorwaarden moeten worden nageleefd.  

De producent kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor defecten aan aangesloten 

toestellen of de gevolgen van falende alarmen. Bij twijfel over de aansluiting dient er steeds 

contact opgenomen worden met de fabrikant. 

* voor bepaalde meldingen zijn externe sensoren nodig die niet standaard inbegrepen zijn. Contacteer uw leverancier 

voor de opties. 
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2. Leveringsomvang 
 AP-alert module met stroomkabel en stekker 

 Montage-elementen voor de AP-alert 

 Gebruiksaanwijzing + bijlage gebruiksaanwijzing GSM GX107 + Montage instructies kast 

3. Verklaring van de symbolen 
 

 Belangrijke aanwijzing die moet opgevolgd worden. 

 Gevaar voor de gezondheid, bvb door elektrische schok. 

 Speciale tip  

4. Veiligheidsvoorschriften 
Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt het recht 

op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat, is de producent niet aansprakelijk! 

 

Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet 

opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaard de producent geen aansprakelijkheid! 

In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie! 

• Deze module heeft de fabriek in veiligheidstechnisch perfecte staat verlaten. Volg de 

instructies en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing op om deze status van het apparaat te 

handhaven en een veilige werking te garanderen. 

• Deze module is voorzien van hoogwaardig geïntegreerde bouwstenen. Deze elektronische 

componenten zijn gevoelig voor ontlading van statische elektriciteit. Voorkom aanraking van de 

pinnen van de bouwelementen op de printplaten. 

• Om veiligheids- en keuringsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen van 

de module niet toegestaan. 

• Bij de omgang met producten die met elektrische spanning in aanraking kunnen  komen, 

moeten de geldende VDE-voorschriften in acht worden genomen, met name VDE 0100, VDE 

0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 en VDE 0860. 

• Raadpleeg een vakman wanneer u twijfelt over de werkwijze, veiligheid of aansluiting van de 

module. 

• De module mag alleen in gebruik worden genomen wanneer deze op een wand gemonteerd is 

volgens verdere voorschriften. Tijdens de montage moet de module stroomloos zijn. Alle 

bedradingswerkzaamheden mogen uitsluitend in spanningsloze toestand worden uitgevoerd. 

• Rechtstreeks contact met water aan de binnenkant én de stekkers moet absoluut worden 

voorkomen. 

• Gebruik de module niet in ruimten of onder ongunstige omstandigheden waarin/waarbij 

brandbare gassen, dampen of stof aanwezig zijn of kunnen zijn. 

• Controleer voor elk gebruik uw module en de bedrading op beschadiging(en). Wanneer kan 

worden aangenomen dat een veilig gebruik niet meer mogelijk is, mag het toestel niet meer 
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worden gebruikt en moet het worden beveiligd tegen onbedoeld gebruik 

U mag ervan uitgaan dat een veilig gebruik niet meer mogelijk is indien: 

- het apparaat zichtbaar is beschadigd 

- het apparaat ondergedompeld werd in water of de stopcontacten nat zijn 

- het apparaat niet meer functioneert 

- het apparaat onder ongunstige omstandigheden is opgeslagen 

- wanneer er zware transportbelasting is opgetreden 

• Schakel het apparaat nooit meteen in nadat het van een koude in een warme 

ruimte is gebracht. Door het condenswater dat wordt gevormd, kan het apparaat 

onder bepaalde omstandigheden beschadigd raken. Laat het apparaat 

uitgeschakeld op kamertemperatuur komen. 

• Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Dit kan voor kinderen 

gevaarlijk speelgoed zijn. 

• In scholen, opleidingscentra, hobbyruimten en werkplaatsen moet door geschoold 

personeel voldoende toezicht worden gehouden op het werken met technische 

apparaten. 

• In industriële omgevingen dienen de Arbovoorschriften ter voorkoming van 

ongevallen met betrekking tot elektrische installaties en bedrijfsmiddelen in acht 

te worden genomen. 

• Een andere toepassing dan hierboven beschreven, kan leiden tot beschadiging 

van het product. Daarnaast bestaat het risico van bijv. kortsluiting, brand of 

elektrische schokken. 

• Open de AP-alert uitsluitend wanneer het toestel spanningsvrij is! 

5. Richtlijnen mbt de interne accu 
• Houd de accu buiten bereik van kinderen. 

• Een lekkende of beschadigde accu kan bij huidcontact door een bijtende werking letsel 

veroorzaken; draag derhalve in dit geval beschermende handschoenen. 

• De accu mag nooit worden kortgesloten of in het vuur worden gegooid. Er bestaat branden 

explosiegevaar! 

• U mag de accu nooit openen of demonteren! 

• Wanneer de accu tijdens het opladen erg warm wordt, dient u het opladen te onderbreken! 

• Laat de accu nooit onbewaakt tijdens het opladen. 

• Laadt de accu om veiligheidsredenen enkel op een hittebestendige ondergrond op. 

• Als de accu vervorming, gaten of andere duidelijk zichtbare defecten vertoont, mag u de 

accu niet meer gebruiken en niet langer opladen. 

• Verwijder de accu overeenkomstig de milieuvoorschriften. 
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6. Gebruiksvoorwaarden 
Gebruik de AP-alert alleen bij een bedrijfsspanning van 230 V/AC. De aansluiting moet voorzien 

zijn van een automatische zekering van max 20A. 

Bij gebruik in vochtige ruimtes, dient een geregulariseerde verliesstroomschakelaar voor het 

toestel geplaatst te worden. 

Het maximale schakelvermogen van het relais (OUT1 – rechter stopcontact) bedraagt 8 A bij 250 

V/AC. Deze is gezekerd met een buiszekering. 

Het maximale schakelvermogen van de transistoruitgang (OUT2) bedraagt bij 32 V/DC 

300 mA. 

Bij de installatie van de module moet rekening worden gehouden met de kabeldiameter van 

de aansluitleidingen. 

De gebruiksplaats van de module is willekeurig. 

Om de werking als AP-alert te garanderen, kiest u een montageplaats waarop ontvangst van 

het gsm-net mogelijk is: de plaats mag niet worden afgeschermd door wanden met gewapend 

beton, spiegels, metalen rekken enz. 

Optioneel bestaat de mogelijkheid een externe antenne te gebruiken (als accessoire 

verkrijgbaar). 

In de nabijheid van de ontvanger mogen zich geen apparaten met sterke elektrische velden 

bevinden, bijv. draadloze telefoons, zend-ontvangapparaten, elektrische motoren enz. 
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7. Aansluitingen en bedieningspaneel 
 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 

 

 

 

 

 

  9 

  10 

  11 

 

 

1 Aan/Uit schakelaar: schakelt de interne voeding en aldus de werking van het toestel aan 

2 Idicatielamp interne 24V voeding 

3 SMS module (zie bijgevoegde handleiding “GSM-afstandsbediening/alarmmodule GX107” 

4 Indicatielamp Geschalelde 230V/AC 

5 8A zekering voor geschakelde 230V/AC aansluiting 

6 Permanente 230V/AC voeding OPGEPAST! Blijft onder spanning, ook als 1 uit staat! 

7 Geschakelde 230V/AC 

8 Aansluitkabel met stekker 

9 Geschakelde transistoruitgang (max 32V/DC 300mA) 

10 Schakelingang 24V/DC gestuurd 

11 Analoge ingang 
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8. Montage 
• De module mag alleen in gebruik worden genomen wanneer deze op een wand 

gemonteerd is volgens verdere voorschriften.  

Tijdens de montage moet de module stroomloos zijn. Alle bedradingswerkzaamheden 

mogen uitsluitend in spanningsloze toestand en door een bekwaam persoon worden uitgevoerd. 

Het systeem moet zo gemonteerd worden dat er geen directe waterstralen of regen op het 

toestel – en met name in de stopcontacten en connectoren – kunnen komen. 

Voor montage van de kast verwijzen we naar bijlage “Schneider Electric – THALASSA”. 

De AP-alert is reeds voorgemonteerd. U dient aldus de kast open te maken om deze te kunnen 

monteren tegen een wand. (zie ook handleiding Thalassa p4/4) 

- Schroef hiervoor de 4 schroeven los 

  

  

  

  

 

- Verwijder de inzetstukken dmv een kleine platte schroevendraaier. 

Voor verdere montage verwijzen we naar bijlage “Schneider Electric – THALASSA”. 

9. Aansluitingen 
Zie tekening en nummering op pag 7 

- De AP-Alert is voorzien van een stroomkabel met stekker (nr8). Deze dient in een geaard 

stopcontact gestoken te worden met afdoende zekering (standaard 20A). 

De goede werking van het toestel en andere aangesloten toestellen, alsook de veiligheid van 

de gebruiker, is afhankelijk van een correcte voeding. 

Raadpleeg desnoods uw vakman en lokale wetgeving. 

 

- Stopcontact 1 (nr6) is voorzien van PERMANENTE 230V/AC spanning: van zodra stekker (nr8) 

aangesloten is op het stroomnet, staat dit stopcontact onder spanning! 

Dit stopcontact kan gebruikt worden voor aansluiting van alle normale 230V/AC apparatuur. 

We raden aan om hier uw UPS systeem op aan te sluiten. 

 

- Stopcontact 2 (nr7) wordt enkel geschakeld via de SMS module (voor commando’s: zie 

hoofdstuk 10 gebruik – SMS commando OUT1). Er staat dus NIET permanent stroom op. 

Dit stopcontact is extra beveiligd via een buiszekering van 8A (nr5) en dient dus enkel voor 

lichtere lasten.  

Bij het branden van signaallamp (nbr4), staat dit stopcontact onder spanning. 

Het kan gebruikt worden voor het op afstand schakelen van bijvoorbeeld verlichting, poort of 

noodsysteem. 

 

- Uitgang (nbr9) is een industriële 3-pins M8 vrouwelijke connector. 

Deze uitgang kan vanop afstand via SMS geschakeld worden en is een potentieel vrije 
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transistorschakeling. (voor commando’s: zie hoofdstuk 10 gebruik – SMS commando OUT2). 

Dat betekent dat u deze uitgang kan gebruiken om toestellen te schakelen die gebruik maken 

van eigen voeding. 

Opgepast! Max 32V/DC 300mA. 

Een typisch voorbeeld van een schakeling is de sturing van een extern 24V PLC contact, of 

een 12V applicatie met laag stroomverbruik.  

U kan er ook toestellen mee schakelen met een hoger stroomverbruik indien u zelf instaat 

voor een tussenschakeling dmv bvb een 24V relais. 

 

Aansluiting via mannelijke 3-pins M8 connector: 

Pin 1 - 

Pin 3 + 

 

- De geschakelde ingang (nr10) is een industriële 3-pins M8 vrouwelijke connector. 

Deze ingang wordt gebruikt om een alarmsituatie te detecteren. 

De ingang is intern gevoed via de 0-lijn van de interne 24V/DC spanning. 

Hierop kan bvb een deurschakelaar, waterniveauschakelaar of potentieel vrij contact van een 

extern systeem op aangesloten worden. 

Het schakelen van deze ingang genereert een alarm (indien zo geprogrammeerd: voor 

commando’s: zie hoofdstuk 10 gebruik ) 

Een typisch voorbeeld is een deurschakelaar of flow-schakelaar in een aquacultuurinstallatie. 

 

Aansluiting via mannelijke 3-pins M8 connector: 

Pin 1: 0V/DC 

Pin 3: 24V/DC (potentiaal naar 0-lijn sturing) 

 

- De analoge ingang (nr11) is een industriële 3-pins M8 vrouwelijke connector. 

Deze ingang wordt gebruikt om een analoog signaal van 0 tot 2,8V mee te meten (resolutie 

10). Er kan bvb een temperatuursensor of extern analoog apparaat op aangesloten worden. 

Via instelbare parameters (voor commando’s: zie hoofdstuk 10 gebruik) kan bepaald worden 

bij welke conditie een alarm moet worden gegenereerd. 

Een typisch voorbeeld is een temperatuursensor (afzonderlijk te verkrijgen) waarbij een 

alarm gegenereerd wordt indien de temperatuur te laag of te hoog is. 

 

Aansluiting via mannelijke 3-pins M8 connector: 

Pin 1: -2,8 V/DC 

Pin 2: 0V 

Pin 3: +2,8 V/DC 
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10.  Gebruik 
Voor details over alle programmeerbare parameters voor het instellen van alarmen, 

telefoonnummers, enz., verwijzen we naar bijlage “Conrad GSM “GX107” Module”. 

10.1. Plaatsing SIM kaart 

De AP-Alert werkt enkel indien er een werkende en geactiveerde SIM kaart in het 

toestel geplaatst is. 

Deze SIM kaart zit NIET bij de aankoop inbegrepen. 

U dient deze dus zelf te voorzien via uw provider. Dit mag een pre-paid kaart of 

abonnementskaart zijn, naar keuze. Ze zal enkel gebruikt worden voor het versturen 

van SMS boodschappen en het ontvangen van SMS’en en inkomende oproepen 

(zonder spraak). Zorg ervoor dat de SIM kaart steeds geactiveerd blijft. 

 

U dient VOOR gebruik van de SIM kaart, de PIN code van de SIM aan te 

passen. 

Hiervoor plaatst u de SIM kaart in een GSM toestel en past de PIN code aan via 

“aanpassen SIM code” (zie hiervoor de handleiding van uw GSM toestel). 

Zie ook handleiding GX107.  

De PIN code dient veranderd te worden in “1513” 

 

Om de kaart correct te plaatsen, dien u eerst de SMS-module open te schroeven. 

- Open hiervoor de 4 schroefjes van de SMS module. 

 

-O pen nu voorzichtig het deksel. Zorg ervoor dat de batterijkabel niet los komt. 

Mocht dat toch gebeuren, dan kan u het stekkertje van de batterij voorzichtig terug 

plaatsen zoals in de instructies in bijlage “Conrad GSM 

“GX107” Module”. 

- Plaats de SIM-kaart met de veranderde PIN-code in de 

“GX107”. 

De SIM-houder bevindt zich aan de voorkant van het 

bodemplaatje van de “GX107” onder het deksel. 

 

Ter bescherming tegen onbevoegde toegang tot uw ‘“GX107” en de SIM-

kaart moet u na de ingebruikstelling van de “GX107” uw PIN opnieuw 

wijzigen. Dit is in het hoofdstuk “Bescherming van de met behulp van een PIN-code” 

in bijlage “Conrad GSM “GX107” Module” nader beschreven. 

 

4x 
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- Nu de SIM kaart goed geplaatst is, kan u voorzichtig het deksel terug dicht schroeven. 

Zorg ervoor dat de batterijkabel goed is aangesloten en er geen kabels tussen het deksel 

zitten. 

Uw toestel is nu klaar voor gebruik. 

10.2. Aanzetten toestel 

- Plaats de stekker in het stopcontact. 

Van zodra u dit doet, staat stopcontact 1 onder stroom. 

Het toestel werkt echter nog niet. 

 

- Draai schakelaar 1 (nr1) naar rechts. De schakelaar licht op: er is 230V/AC 

aanwezig. 

Tevens licht de groene lamp (nr2) op: ook de 24V/DC is aanwezig. 

Zie hoofdstuk 11 foutdetectie indien dit niet het geval is. 

Het toestel is nu functioneel. 

10.3. Configuratie toestel 

Voor de volledige configuratie van het toestel, zijnde: 

Telefoonnummerprogrammering 

Alarm-functies 

Instelling taal 

Wijzigen SIM PIN 

Aansturen uitgangen 

enz… 

verwijzen we naar bijlage “Conrad GSM “GX107” Module”. 

10.4. Samenvattende command’s 

We vatten enkele standaard SMS commando’s samen: 

OPMERKING: We gebruiken steeds #1513 als afsluiter van een commando. 

Dit nummer komt overeen met uw PIN code. Veranderde u deze naar bvb 1234, dan 

dient u steeds een bericht te beëindigen met #123’. 

OPMERKING: de commando’s worden steeds vanop een andere GSM verstuurd naar 

het telefoonnummer dat aan de SIM kaart toegekend is. Gebruik in het buitenland de 

internationale code! 

 

- Opvragen van de huidige status: STATUS #1513 

- Taal instellen: SET LANGUAGE EN (of DE) #1513 

- Activeren of desactiveren alarmmeldingen: ALARM ENABLE #1513 of ALARM DISABLE #1513 

- Instellen telefoonnummers (max 6): SET TEL1 +3212345… #1513 

- Instellen alarm voedingsbewaking (standaard aan bij levering): SET VOLTAGE 2200 #1513 

- Voedingsbewaking alarm uitzetten: RESET VOLTAGE #1513 

- AAN schakelen van Stopcontact 2 (OUT1): SET OUT1 #1513 

- UIT schakelen van Stopcontact 2 (OUT1): RESET OUT1 #1513 

- AAN of UIT schakelen van Stopcontact 2 via inbellen (standaard geactiveerd bij levering): SET 

INCALL OUT1 #1513 (uitschakelen met RESET…). U kan nu de uitgang sturen door te bellen 
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naar het toestel. 

- - AAN en UI schakelen van Geschakelde uitgang 2 (OUT2): SET (of RESET) OUT2 #1513 

- Ingang 1 instellen: 

Alarmmelding bij wijziging van LOW=L naar HOOG=H 

SET IN1 LH #1513 

Alarmmelding bij wijziging van HIGH=H naar LOW=L 

SET IN1 HL #1513 

Alarmmelding bij elke peilwijziging: 

SET IN1 LHL #1513 

Alarmmelding via IN1 deactiveren: 

SET IN1 OFF #1513 

Herstellen van de fabrieksinstellingen (LH): 

RESET IN1 #1513 

Om het in de “GX107” opgeslagen ingang (IN1) te controleren, moet u het volgende SMS-

bevel 

zenden: 

TEST IN1 #1513 

- Analoge ingang instellen op temperatuursensor: SET ADCMODE TEMP #1513 

- Analoge ingang alarm instellen (voorbeeld met ondergrens 15°C en bovengrens 32°C): 

  SET TEMPERATURE 32 15 #1513 

11.  Foutdetectie 
Bij niet functioneren van het toestel, kan u de volgende stappen nagaan. 

Indien u niet zeker bent van de oorzaak of de oorzaak niet vindt, contacteer dan de fabrikant. 

VASTSTELLING MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSINGEN 

1. Er zit geen spanning op 
stopcontact 1 

Geen voedingsspanning 1. Ga na of de stekker in het stopcontact zit. 
2. Ga na of er spanning op het stopcontact 
zit: zijn de zekeringen in orde? 
3. Ga na of stekker en voedingskabel niet 
beschadigd zijn. 

2. Het lichtje van de schakelaar 
brand niet als deze aan staat. 

Geen voedingsspanning Zie Vaststelling 1 

3. Er is spanning (knop licht werkt) 
maar de groene lamp werkt niet 

Er is geen 24V/DC 
spanning 

Contacteer uw verdeler: er is wellicht een 
intern probleem met de voeding. 

4. Er zit geen spanning op 
stopcontact 2 en het gele stuurlicht 
brand NIET 

De uitgang is niet 
geschakeld. 

1. Schakel de uitgang via het SMS command 
SET OUT1 #1513.  
2. Bij geschakelde conditie en nog steeds 
niet werken: contacteer de fabrikant. 

4. Er zit geen spanning op 
stopcontact 2 en het gele stuurlicht 
brand WEL 

De 8A zekering is stuk Vervang de 8A buiszekering. Vergewis er u 
van dat het aangesloten toestel minder dan 
8A verbruikt. 

5. Alle voedingslichten branden 
maar ik krijg geen alarmen 

Programmatie fout Vergewis er u van dat de module correct 
geprogrammeerd is (ALARM ENABLE, SET 
IN1 instellingen, SET VOLTAGE,… 
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12. Afvoer 
12.1. Product 

Verwijder het onbruikbaar geworden product volgens de geldende wettelijke 

voorschriften. 

 

12.2. Accu 

U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege 

batterijen en accu’s in te leveren; verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan! 

 

Batterijen/accu´s die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met 

nevenstaand symbool. Deze mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De 

aanduidingen voor irriterend werkende, zware metalen zijn: 

Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood (betekenis staat op de batterij/accu, bijv. onder de 

hiernaast afgebeelde containersymbolen). 

 

Lege batterijen en niet meer oplaadbare accu´s kunt u gratis inleveren bij de 

verzamelplaatsen van uw gemeente, onze filialen of andere verkooppunten van batterijen 

en accu´s. 

Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen voor afvalscheiding en draagt u bij aan de 

bescherming van het milieu. 
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13. Verklaring van conformiteit 
Hiermee verklaren wij, Vasch, Sint-Joriswegel 3, B-9910 Ursel, Belgium, dat dit 

product overeenstemt met de basisvereisten en de andere relevante voorschriften van 

Richtlijnen: 

-2014/35/EU 

 

  

DECLARATION OF CONFORMITY 

CONFORMITEITSVERKLARING 

Type IIA 

VASCH 

Sint-Joriswegel 3 

B-9910 Ursel 

Belgium 

 

Declares that the product 

Verklaart dat het product: 

Type: AP-Alert V1 

Serial Number(s): apav1201… 

is conform with the following directives, norms and regulations: 

conform is met de volgende richtlijnen, normen en wetten: 

 

European directive 2014/35/EU (Low Voltage) 

European norm EN 60950-1 dir 2006/95 & 2001/95 

 

The device contains 3d party parts which have separate declarations of conformity, 

in specific: 

Het toestel vevat onderdelen van derden met een afzonderlijke 

conformiteitsverklaring, specifiek: 

- Conrad GSM module “GX107”: in appendix and downloadable on www.conrad.be 

CE mark on product : 

CE merkering op product : 

 

 

 

 

Valentijn Schepens – CEO 

Ursel, 15/01/2017 

 

http://www.conrad.be/
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14 Technische gegevens 
Voedingsspanning ____________________ 230 V/AC 

Interne voedingsspanning GSM module:  __ 24V/DC 

Stopcontact 1 _______________________ permanent 230V/AC max 20A 

Stopcontact 2 (OUT1) _________________ geschakeld 230V/AC max 8A 

Digitale uitgang 1 (OUT2) ______________ industriële 3-pins M8 vrouwelijke connector 

 ___________________________________ transistor geschakeld max 32V/DC 300mA 

Digitale ingang 1 _____________________ industriële 3-pins M8 vrouwelijke connector 

 ___________________________________ 24V/DC gevoed (pin 1 O, pin 3 24V) 

 ___________________________________ logisch L bij 0 V tot 2 V 

 ___________________________________ logisch H bij 3.5 V tot max. 32 V 

 ___________________________________ 3 mA bij 10 V/DC 

Analoge ingang ______________________ industriële 3-pins M8 vrouwelijke connector 

 ___________________________________ (pin2)0V – 2,8V (resolutie 10 bit) 

 ___________________________________ Uitgang 3,6-4,5V/DC (pin1– , pin 3+) 

Passende temperatuursensor voor analoge ingang niet inbegrepen – afzonderlijk te bestellen 

Passende levelswitch voor digitale ingang niet inbegrepen – afzonderlijk te bestellen 

Behuizing  __________________________ IP65 

Bedrijfstemperatuur  __________________ 15 °C tot +75 °C 

Afmetingen  _________________________ Behuizing (L x B x H): 200 x 150 x 245 mm 

Gewicht  ____________________________ ca. 800 g 

 

GSM-module 

Module  ____________________________ Wavecom Q2400 

Frequentiebanden  ___________________ EGSM900 (880 tot 960 MHz) 

 ___________________________________ DCS1800 (1710 tot 1,880 MHz) 

GSM-klasses  ________________________ Klasse 4 (2 Watt) bij EGSM900 

 ___________________________________ Klasse 1 (1 Watt) bij DCS1800 

SIM ________________________________ 3 V SIM-kaart 

Externe GSM-antenne  ________________ niet meegeleverd – afzonderlijk te bestellen 

Stroomopname (bij 10 V)  ______________ in stand-by: ca. 15 mA 

 ___________________________________ met 1 relais: ca. 30 mA 

 ___________________________________ maximum: ca. 210 mA (alles actief en accu opladen) 

Schakelvermogen, relais  _______________ 5 A, 30 V/DC of 8 A, 250 V/AC 

Schakelvermogen transistor  ____________ 300 mA, 32 V/DC 

Accu  ______________________________ LiPo/LiIon 1100 mAh, 3,7 V 

Laadtijd  ____________________________ minimum 2,5 uur 

Standby- duur _______________________ tot 120 uur (zonder actieve uitgangen, geen gps) 

 ___________________________________ tot 72 uur (zonder actieve uitgangen, met gps) 

Data-service ......................................... SMS 
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Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma VASCH, Sint-Joriswegel 3, B-9910 Ursel, Belgium 

(www.vasch.be – www.aquaponic.be – www.aquaponicsshop.eu)). 

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, 

microverfilming 

of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Nadruk, ook van uittreksels, is verboden. 

Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van techniek en uitrusting 

voorbehouden. 

© Copyright 2017 VASCH. 

http://www.vasch.be/
http://www.aquaponic.be/

