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X2 Smoke är en uppkopplad trådlös brandvarnare med inbyggd 
temperatursensor. Sensorn sänder sin status trådlöst med LoRa 
radiokommunikation och är fabrikskonfigurerad för att fungera direkt när 
batteriet anslutes. Konfiguration av sensorn görs med X2 Wireless app 
som finns att ladda hem där appar finns. 

X2 smoke består av 1 st brandvarnare, 1 st bottenplatta samt 1 st 
batteri. För att driftsätta en X2 Smoke 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 

En brandvarnare täcker ytor upp till 60 m² enligt rekommendation och ska placeras så centralt som möjligt i ett 
rum. Brandvarnaren ska placeras i taket med minst 50 cm till närmaste vägg. Placera inte brandvarnaren nära 
ventilationsöppningar. Följ dessa steg för att montera brandvarnaren. 

1. 
Skruva eller tejpa upp 
bottenplattan. Om tejp 
används är det bra om 
taket har rengjorts. 

  

 

 2. 
Ta av den ena QR-
etiketten från 
brandvarnarens kant och 
sätt den på 
installationsplacerings-
dokumentet. 

  

3. 
Sätt i batteriet i 
brandvarnaren. Observera 
plus/minus-polerna.  

 

 

  

4. 
Sätt brandvarnaren i 
bottenplattan och rotera 
klockvis tills det knäpper till. 

  

5. 
Håll inne testknappen och 
verifiera att 
brandvarnaren tutar.  
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Indikeringar och knappar 

Funktion Beskrivning 

Testknapp 
• Snabb intryckning: Avaktiverar brandvarnaren i 10 minuter. 

• Intryckt knapp: Testar siren. 

Röd LED • Blinkar var 43:e sekund. 

Siren 
• Normal drift: Tyst. 

• Läge ”röklarm” : Ljuder kontinuerligt. 
• Läge ”låg batterinivå” : Kort tut var 40:e sekund. 

 

 

Driftsättning i app 

För att få kontroll över sensorerna 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 brandvarnare 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 

Brandlarm Rökdetektering med värmeökning alternativt rökdetektorering utan villkor på värmeökning. 

Förlarm Rökdetektering utan värmeökning. 

Temperaturlarm Larm om temperaturen stiger eller sjunker förbi larmnivåerna. 

Sabotagelarm Om brandvarnaren tas ned från sin bottenplatta. 

Testlarm Intryckt testknapp på brandvarnaren. 

Batterifel När batteriet börjar bli urladdat. 

 
Sensorinställningar i appen 

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

 
Inställning Förklaring Möjliga värden Standardvärde 

Sirenläge Tyst rökdetektering. Stäng av lokalt tut. Av (lokalt tut) / På (tyst läge) Av 

Endast värmedetektering Stäng av rökdetektering. Av (rök+värme) / På (endast värme) Av 

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 

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

Sabotagefunktion Använd sabotagefunktion Av / På På 

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

 

LED indikering 

Testknapp 

http://www.x2wireless.com/

