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X2 Door är en uppkopplad trådlös sensor för fönster och dörrar 
med inbyggd temperatursensor. Sensorn sänder sin status trådlöst 
med LoRa radiokommunikation och är fabrikskonfigurerad för att 
fungera direkt när sensorn aktiveras via magnetsensorn. 
Konfiguration av sensorn görs med X2 Wireless app som finns att 
ladda hem där appar finns. 

X2 Door består av 1 st dörr/fönstersensor med inbyggt batteri och 1 st magnet. 
För att driftsätta en X2 Door behövs: 

• Smartphone eller platta med X2 appen. 

• Ett användarkonto i X2 Cloud (skapas gratis i appen). 

• 2 skruvar och plugg eller dubbelhäftande tejp. 

• Skruvmejsel/borrmaskin om den ska skruvas. 

• Utskrivet installationsplaceringsdokument från X2 hemsida (valfritt). 

Montering av sensor 

Sensorn monteras i dörr eller fönsterkarm medan magneten monteras på det objekt som kan öppnas, 
exempelvis dörren. När sensorn levereras är den i fabriksläge och behöver aktiveras. Detta görs med 
medföljande magnet. 

1. 
Ta av QR-etiketten från 
sensorns baksida och sätt den 
på installationsplacerings-
dokumentet.  

  

2. 
Öppna locket på sensorn för 
att komma åt skruvhålen.  
På vänster kortsida finns 
spärren för att öppna locket.  

3. 
Stoppa in en skruvmejsel 
och böj upp locket.  

 

 4. 
Använd de 2 hålen 
för att skruva fast 
sensorn och tryck 
på locket igen. 

 
5. 
Fäst magneten på dörr så den 
ansluter mot sensorns 
indikeringspil. 

 

 6. 
Sensorn aktiveras när 
sensorn känner av magneten. 
Sensorn kommer då bippa till 
med en ljudsignal. I 10 
minuter kommer även 
sensorn indikera öppen/ständ dörr med ljudsignal. 
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Driftsättning i app 

För att få kontroll över sensorn används X2 Wireless app. I appen skapar man sin anläggning och lägger in 
sensorerna med valfritt namn. Sensorerna skickar över sin status så fort de finns sparade i appen.  
Följ dessa steg för att aktivera sensorn. 

1. Ladda ned X2 Wireless app (finns för Windows, iOS och Android).  
2. Skapa ett konto och logga in. 
3. Skapa en anläggning och ge den ett valfritt namn. 
4. Tryck på ”Scanna QR-kod”. 
5. Håll kameran mot etiketten med QR-koden. 
6. Välj ett namn och tryck på spara. 
7. Upprepa steg 5-6 för fler sensorer. 
8. Backa tillbaka till översikten. Sensorerna visas nu i din anläggning. 

För scanning av många sensorer samtidigt så välj ”Multiscan”. Se mer om detta i manualen för X2 Wireless 
app som finns på www.x2wireless.com. 
 

Sensorlarm 

En dörrsensor kan skicka över flera olika typer av händelser. Alla händelser presenteras i appen och sänds ut 
som larm till de som har appen för respektive anläggning. 

 
Händelse Förklaring 

Dörrlarm Larm om magneten tappar kontakt mot sensorn. 

Temperaturlarm Larm om temperaturen stiger eller sjunker förbi larmnivåerna. 

Luftfuktighetslarm Larm om luftfuktigheten stiger eller sjunker förbi larmnivåerna. 

Sabotagelarm Om dörrsensorn tas ned. 

Batterifel När batteriet börjar bli urladdat. 

Kommunikationsfel Om sensorn tappar kontakt mot gateway. 

Installationsläge Triggas efter uppstart eller från appen. Sensorn bippar vid varje förändring av dörrkontakt. 

 
Sensorinställningar i appen 

När sensorn är aktiv i appen kan följande inställningar ändras för den.  

 
Inställning Förklaring Möjliga värden Standardvärde 

Larmpaustid Minsta tid mellan dörrlarm. 1-65535 minuter 15 minuter 

Undre larmgräns temperatur Larm om temperaturen sjunker under denna nivå. -40° C till +80°C 10° C 

Övre larmgräns temperatur Larm om temperaturen stiger över denna nivå. -40° C till +80°C 60° C 

Undre larmgräns luftfuktighet Larm om luftfuktigheten sjunker under denna nivå. 0% RH till 100% RH 10% RH 

Övre larmgräns luftfuktighet Larm om luftfuktigheten stiger över denna nivå. 0% RH till 100% RH 80% RH 

Mätintervall för temperatur Hur ofta sensorn ska mäta temperatur 1-255 minuter 60 minuter 

Vibrationslarmfunktion Använd vibrationslarm. Av / På Av 

Vibrationsljud Lokalt tut vid vibrationslarm. Av / På Av 

Vibrationskänslighet Vibrationssensorns känslighet. 1-255 7 

Vibrationslarm - antal Antal vibrationer för ett larm. 1-255 3 

Vibrationslarm - sekunder 
Tidsmarginal för antal vibrationer. Ex 3 vibrationer 
inom 30 sekunder ger skarpt larm. 

0-255 sekunder 30 sekunder 

Pollningsintervall Hur ofta sensorn ska rapportera in. 1-65535 minuter 180 minuter 

 

http://www.x2wireless.com/

