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Dit beveiligingspakket bevat:

1. Centrale unit GR 410 met aansluitingen voor ultrasoon detectie, aansturen van centrale
portiervergrendeling, aansturen van elektrische ramen via comfortslot, deurcontakten,
drukcontact motorkap, drukcontact kofferdeksel, startonderbreking, LED, sirene en
knipperlichtsignalering.

2. Waarschuwings LED met aansluitkabel.
3. Twee handzenders voor radiografische afstandsbediening van het systeem door middel van

een gecodeerd signaal.
4. Een stel ultrasoon detectoren.
5. Bevestigingsmateriaal.
6. Kabelboom.
7. Sirene AS 400 of AS 500 met noodvoeding.
8. MK122 startonderbrekingsmodule
9. Megamoss Hellingshoeksensor met kabelboom (alleen bij klasse III).

WERKING

Met de bij het pakket geleverde handzenders kunt u het beveiligingssysteem van buiten de auto
bedienen. Op de handzenders bevindt zich een LED, die gaat branden als de handzender wordt
ingedrukt. Door op de rode "ON" knop van de handzender te drukken, treedt het alarm in
werking. Als het alarm op deze wijze wordt ingeschakeld, knipperen de richtingaanwijzers
tweemaal snel achtereen en gelijktijdig klinkt tweemaal de buzzer. Indien aangesloten, worden
met het inschakelen de portieren vergrendeld. De waarschuwings LED in het dashboard brandt
continu.

Let op dat na het uitschakelen van het contact of als de motor heeft gelopen altijd eerst een
portier moet worden geopend en/of gesloten voor het alarm kan worden ingeschakeld.

Tijdens de eerste 45 seconden na het inschakelen van het alarm kunnen de diverse
aansluitingen van het alarm worden gecontroleerd op hun werking, zonder dat daarbij de sirene
klinkt. Dit controleren geschiedt door één van de alarmfuncties te activeren, bijvoorbeeld het
openen van een portier. Hierbij zal eenmaal de buzzer klinken bij het openen. Na deze 45
seconden zal de waarschuwings LED gaan knipperen en bij het activeren van één van de
functies, direct de sirene klinken.

Door op de grijze "OFF" knop van de handzender te drukken, wordt het alarm  uitgeschakeld.
Hierbij lichten de richtingaanwijzers eenmaal op en klinkt eenmaal de buzzer. Indien aangesloten
zullen de portieren worden ontgrendeld, de waarschuwings led op het dashboard dooft.

LED GEHEUGEN

Indien gewenst, kan door middel van de DIGIT handterminal het LED geheugen worden
geactiveerd. Hierbij zal, na het uitschakelen van het alarm, de LED geregeld oplichten als het
alarm is afgegaan, dit ter indicatie voor de gebruiker. De LED gaat uit, zodra het contact wordt
aangezet en de auto wordt gestart.

Met deze centrale kunnen de elektrisch bedienbare ramen met comfortaansturing van enkele
recente modellen auto's (Opel, BMW, Mercedes, VW/Audi, Jaguar) rechtstreeks worden
bediend. Voor het sluiten van verscheidene andere typen elektrisch bedienbare ramen dient een
Serpi Star raamsluitmodule te worden geïnstalleerd. (Met één module kunnen twee ramen
worden bediend.)
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ULTRASOON DETECTIE

Het kwarts ultrasoon reageert als onbevoegden de auto binnendringen en activeert vervolgens
het alarm. De ultrasoon-eenheid heeft een ingebouwde kwartsoscillator die continu een signaal
met een zeer hoge frequentie uitzendt.

UITSCHAKELEN ULTRASOON

Als de gebruiker de ramen van de auto (gedeeltelijk) wil open laten maar toch het alarm wil
inschakelen, kan de ultrasoon-functie worden uitgeschakeld door de LED eenmaal in te drukken,
waarbij de LED kort helder rood oplicht om deze uitschakeling aan te geven.
Bij inschakeling van het alarm gaat nu de LED meteen knipperen in plaats van eerst 45
seconden continu te branden. Bij het uitschakelen van het ultrasoon wordt ook de aansturing
voor het sluiten van de elektrisch bediende ramen uitgeschakeld, zodat deze geopend kunnen
blijven.
Uitschakeling van het alarm reset de ultrasoon-functie, zodat bij een volgende inschakeling alles
weer normaal functioneert.

STARTONDERBREKING

Als het alarm wordt ingeschakeld, wordt gelijktijdig de startonderbrekingsmodule MK122
geactiveerd. Het onderbrekingsrelais wordt pas bekrachtigd als men het contact aanzet, terwijl
het alarm is ingeschakeld.

PASSIEVE INSCHAKELING

Via de Serpi Star Digit Handterminal is het mogelijk om de startblokkering passief te laten
inschakelen. Hierbij treedt de startblokkering na + 30 seconden automatisch in werking. Dit
wordt kenbaar gemaakt door het eenmaal oplichten van de knipperlichten en het eenmaal
klinken van de buzzer. Alvorens de auto te kunnen starten dient eenmaal op de grijze "OFF"
knop gedrukt te worden. De startblokkering wordt dan opgeheven.

CAR CHECK

Door middel van de DIGIT handterminal kan de "CARCHECK" worden geactiveerd. Hierbij
controleert het alarm of alle functies in orde zijn en of de portieren, de motorkap en het
kofferdeksel goed zijn afgesloten. Indien bij het inschakelen van het alarm één van deze functies
niet in orde is, bijvoorbeeld een portier dat niet goed is afgesloten, dan zal na de twee
geluidssignalen nog een derde langer signaal te horen zijn om dit kenbaar te maken.

LET OP!

Als de portiervergrendeling en de raambediening op het alarm zijn aangesloten, zorg er dan
altijd voor dat de autosleutels en de handzender zich tijdens de montagewerkzaamheden buiten
de auto bevinden. Bij het aansluiten van het alarm tijdens de installatie wordt het alarm
automatisch ingeschakeld en daarbij worden tevens (mits aangesloten) de portieren vergrendeld
en de ramen gesloten.
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WANNEER GAAT HET ALARM AF?

Ongeveer 45 seconden na het inschakelen, heeft het alarm zich scherp gesteld. Hierna zal het
alarm direct afgaan, wanneer het door één van de volgende oorzaken wordt geactiveerd:

- binnendringen in de auto, bijvoorbeeld door het inslaan van een ruit (dit wordt gedetecteerd
door het ultrasoon, mits ingeschakeld);

- openen van één van de drukcontacten van de portieren, de motorkap of het kofferdeksel;
- pogingen de auto te starten (startonderbreking);
- sabotage van de voedingsdraden of de verbindingsdraden tussen het alarm en de sirene

(alleen bij noodstroom-sirenes);
- openen van de portiersloten (alleen bij negatieve vergrendelingssystemen).
- Het opkrikken of takelen van de auto. (Dit wordt door de hellingshoeksensor gedetecteerd

(Alleen bij klasse III)

SOORT EN DUUR VAN HET ALARM

Het alarm is voorzien van zowel akoestische als optische signalen. 
De optische signalen worden gegeven door de richtingaanwijzers. De duur van het alarm is
ongeveer 30 seconden en kan continu worden afgegeven of met onderbrekingen, dit kan
worden geselecteerd met de DIGIT handterminal. 
Het geluidssignaal van het alarm is afkomstig van de sirene met hoog vermogen (120 dB). Deze
sirene kan met een eigen noodvoeding zijn uitgerust. Als optie kan een tweede sirene op het
systeem worden aangesloten.

Gebruik voor het alarm nooit de claxon van de auto.

INSTALLATIE

Monteer de centrale unit in het interieur van de auto met behulp van het bijgeleverde
bevestigingsmateriaal. Let er hierbij op, dat de centrale niet eenvoudig zichtbaar en gemakkelijk
onklaar te maken is.
Monteer de sirene in de motorruimte, zodanig dat ook deze niet eenvoudig van buitenaf onklaar
kan worden gemaakt.
Monteer de sirene en/of de bekabeling niet nabij bewegende delen van de motor of delen die
sterk warmte afgeven.

ELEKTRISCHE VERBINDINGEN

Koppel altijd eerst de autoaccu los voordat u met de elektrische aansluitingen begint. Volg hierbij
wel de instructies van de autofabrikant, dit in verband met eventuele motorcontrolesystemen.
Alle aansluitingen tussen het alarm en de auto dienen te worden gesoldeerd ofwel met
kabelschoenen te worden gemaakt. Let er bij beide verbindingen op, dat de draden geen
mechanische treklast ondervinden.
Indien draden van het alarm niet behoeven te worden aangesloten, verwijder deze dan uit de
kabelboom. Kort alle overige draden in op de benodigde lengte. Omwikkel de ontstane
kabelboom met tape of bundel deze op een andere wijze samen en monteer deze zodanig in
de auto, dat deze niet direct bereikbaar of herkenbaar is.
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DE CENTRALE UNIT

24-polige connector A

Kleur draad Nr. Beschrijving

ROOD (17 A) Voeding voor de richtingaanwijzers en sirene.
Aansluiten op een vast positief punt (+30).

BRUIN (6 A) Massa (-) voor de centrale unit en de sirene.
Aansluiten op het chassis van de auto.

PAARS (15 A) Voeding voor de centrale unit. Aansluiten op een vast
positief punt (+30).

BRUIN (9 A) Massa van de LED. Verbinden met de BRUINE draad van
de LED. (Gebruik hiervoor de meegeleverde stekkerver-
binding).

GRIJS (10 A) Voeding van de LED. Verbinden met de GRIJZE draad van
de LED. (Gebruik hiervoor de meegeleverde
stekkerverbinding).

BLAUW (11 A) Draad ten behoeve van het uitschakelen van het ultrasoon.
Verbinden met de BLAUWE draad van de LED. (Gebruik
hiervoor de meegeleverde stekkerverbinding).

GEEL (1 A) Normaal open contact. Aansluiten op het deurcontakt van
het linkervoorportier.

BRUIN (20 A) Negatieve aansturing sirene.

GEEL-PAARS (22 A) Normaal open contact. Aansluiten op het drukcontact van
de kofferdeksel.

GEEL-GRIJS (23 A) Normaal open contact. Aansluiten op een van de
achterportieren.

GEEL-ZWART (24 A) Normaal open contact. Aansluiten op het drukcontact van
de motorkap. (Houd hierbij rekening dat hierop tevens de
DIGIT handterminal wordt aangesloten.)

LICHTBLAUW (14 A) Positief signaal voor de richtingaanwijzers.
(16 A) Aansluiten op de draden van de richtingaanwijzers.
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Kleur draad Nr. Beschrijving

GRIJS-ROOD (18 A) Negatieve aansturing van het comfortcontact voor
elektrisch bediende ramen, het aansturen van extra
raamsluitmodules. Sluit hierbij de draad aan op de
GRIJS-RODE draad van de module. De aansturing valt
weg indien met de LED de ultrasoon sensoren worden
uitgeschakeld.  De puls voor deze aansturing kan worden
geprogrammeerd met de Digit Terminal.

WIT-ROOD (19 A) Normaal open contact, voor extra sirene. Aansluiten op de
min-draad van een extra sirene (optie).

BRUIN-ROOD (7 A) Permanent negatief signaal voor het aansturen van Serpi
Star modules en/of accessoires.

ROOD-ZWART (2 A) Uitschakelen van de noodvoeding van het alarm. Verbind
deze draad met de ROOD-ZWARTE draad van de sirene.

PAARS-GRIJS (3 A) Signaal voor de buzzer. Aansluiten op de PAARS-GRIJZE
draad van de sirene.

ORANJE (8 A) Signaaldraad voor het aansturen van de sirene.
Aansluiten op de ORANJE draad van de sirene.

WIT-ZWART (4 A) Controledraad voor de verbinding.
Aansluiten op de WIT-ZWARTE draad van de sirene.

Alle draden voor de sirene en die voor het drukcontact van de motorkap zijn reeds gebundeld
in één krimpkous.

Kleur draad Nr. Beschrijving

ROOD-GROEN (5 A) Aansluiten op +15, contact gestuurde plus.
Hiermee wordt voorkomen dat het alarm ingeschakeld
kan worden als het contact aanstaat of als de motor
draait.

GROEN-WIT (13 A) Met deze draad kan  in combinatie met de groene draad
een startonderbreking worden gemaakt door bijvoorbeeld
de brandstofpomp of de brandstofklep te onderbreken. De
verkregen draaduiteinden verbinden met de GROENE en
GROEN-WITTE draden van het alarm. Verbind deze
draadaansluiting op het draadeind van de verbruiker.  

LET OP !

2-polige connector C

GROEN (1 C) Met deze draad kan  in combinatie met de groene draad
een startonderbreking worden gemaakt door bijvoorbeeld
de brandstofpomp of de brandstofklep te onderbreken. De
verkregen draaduiteinden verbinden met de GROENE en
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GROEN-WITTE draden van het alarm. Verbind deze
draadaansluiting op het draadeind van de verbruiker. 

GROEN-ZWART (2 C) Met deze uitgang kan een extra startonderbrekingsrelais
worden bediend. Dit om bijvoorbeeld naast de
brandstofpomp ook de startmotor te onderbreken door
middel van een extra relais.  Zie bijgaand schema op
pagina 14.

N.B.:
Bij auto's die zijn uitgerust met een katalysator dient altijd de brandstoftoevoer of de startmotor
te worden onderbroken. Maak hierbij geen onderbreking in bijvoorbeeld de ontsteking. Hiermee
wordt voorkomen dat niet ontbrandde benzine in de katalysator komt, hetgeen schade aan de
katalysator kan veroorzaken.

8-polige connector B

Kleur draad Nr. Beschrijving

PAARS-ZWART (1 B) Detectiedraad voor het openen van de portiersloten. Sluit
deze aan op de stuurdraad van het bedieningsrelais voor
het openen van de vergrendeling.

PAARS-WIT (2 B) Detectiedraad voor het sluiten van de portiersloten. Sluit
deze aan op de stuurdraad van het bedieningsrelais voor
het sluiten van de vergrendeling.

LET OP!
De bovenvermelde draden 1B en 2B kunnen alleen worden aangesloten op stuurdraden van
negatieve systemen en/of 5-draads bedieningsmotoren.

Bij achteraf montage van centrale vergrendeling is het mogelijk om direct 5-draads
bedieningsmotoren te monteren, door met de Terminal te selecteren "installation central locking"
= Yes kan deze naast met de afstandsbediening ook met de sleutel worden aangestuurd.

Kleur draad Nr. Beschrijving

GROEN-BLAUW (6 B) Met deze draden kan het commando voor het sluiten
BLAUW-WIT (8 B) van diverse typen portiervergrendelingen worden gegeven.
ROOD (3 B)

GEEL-BLAUW (5 B) Met deze draden kan het commando voor het openen
BLAUW (4 B) van diverse typen portiervergrendeling worden gegeven.
GEEL-ROOD (7 B)

Raadpleeg voor het juist aansluiten van de draden de schema's op pagina 13 en 14.
De diverse instellingen voor specifieke aansluitingen geschieden door middel van de speciale
DIGIT handterminal.
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Aansluitschema's

Schema A : Aansluiten van losse bedieningsmotoren.
Schema B : Aansluiten van pneumatische systemen.
Schema C : Aansluiten van positieve systemen.
Schema D : Aansluiten van negatieve systemen.
Schema E : Aansluiten van systemen met een losse bedieningsschakelaar.

AFSTELLEN

De Serpi Star GR 410 beschikt over een eigen intern geheugen. In dit geheugen worden alle
instellingen en afregelingen van het alarm opgeslagen. Om dit geheugen te wijzigen en dus ook
de diverse instellingen, dient men gebruik te maken van de Serpi Star DIGIT handterminal. Het
aansluiten van de terminal en hoe deze te gebruiken, staat uitvoerig beschreven in het bij de
terminal meegeleverde handboek.
OPMERKINGEN

- Het ultrasoon detectiesysteem reageert tevens op luchtstromen. Het is daarom raadzaam
voor het inschakelen van het alarm alle ramen te sluiten. Bij auto's die zijn uitgerust met een
schuifdak is het beter de detectoren niet naar het dak te richten

SIRENE
Bij de alarmkits kunnen twee typen sirenes zijn bijgesloten, te weten de AS 400 of de AS 500.
De beide sirenes zijn nagenoeg gelijk met dit verschil, dat de AS 500 een eigen ingebouwde
noodvoeding heeft.
Beide sirenes zijn alleen geschikt voor gebruik met de Serpi Star centrale unit GR 400. Als de
sirene is aangesloten op de alarminstallatie zal bij activering van het alarm de sirene gedurende
30 seconden een geluidssignaal uitzenden. Dit signaal kan continu zijn of met onderbrekingen,
een en ander is afhankelijk van de instelling.
Als bij ingeschakeld alarm de verbinding tussen de AS 500 sirene en de alarminstallatie wordt
verbroken, bijvoorbeeld doordat de bedrading wordt doorgeknipt of de plus-aansluiting van de
accu of het alarm wordt losgekoppeld, treedt automatisch de eigen stroomvoorziening van de
sirene in werking. De sirene laat dan gedurende ongeveer 15 minuten een ononderbroken
geluidssignaal horen. Om de sirene te kunnen uitschakelen, dient u gebruik te maken van de
meegeleverde noodsleutel. Hiermee kunt u het slot bedienen, dat zich aan de voorzijde van de
sirene bevindt en deze daarmee uitschakelen.
Met ditzelfde slot kunt u zowel de AS 500 als de AS 400 sirene uitschakelen voor onderhoud
aan het alarmsysteem of het elektrische systeem van de auto.
De in de sirene aanwezige accu is bij levering normaal gesproken niet geladen. Als na montage
bij het testen blijkt dat de sirene geen of slechts een zwak geluid produceert, laat dan de accu
zich minstens één uur opladen.
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INLEZEN VAN HANDZENDERS
Ingeval van verlies of diefstal van de handzender(s) is het mogelijk om nieuwe handzenders te
maken. Door het inlezen van, in totaal maximaal vier, nieuwe handzenders verliezen de
voorgaande handzenders automatisch hun werking waardoor ze onbruikbaar zijn geworden. Het
inlezen van de handzenders dient als volgt te gebeuren:

- Overtuig u zelf ervan dat het alarmsysteem is uitgeschakeld.
- Houd alle in te lezen handzenders gereed, ook de eventueel reeds in gebruik zijnde

handzenders.
- Demonteer het rubber dopje bovenop de zendontvanger. Hieronder is een schakelaar

zichtbaar. Plaats de schakelaar in de programmeer stand. ( Naar links)
- Druk om de eerste handzender in te lezen op de rode knop van de handzender (het

systeem schakelt nu in)
- Druk vervolgens op de grijze knop van de tweede handzender (het systeem schakelt nu uit).

Om meer handzenders in te lezen dient bovenstaande procedure herhaald te worden. Bij
een oneven aantal handzenders dient van 1 handzender zowel de rode als de grijze knop
te worden ingedrukt. Hiermee beslaat de handzender dan 2 geheugenplaatsen van de
ontvanger.
Vergeet nimmer de switch op de ontvanger terug te plaatsen ( naar rechts)

Het inlezen van de sleutelkophandzenders geschiedt op identieke wijze als hierboven
geschreven.

TECHNNISCHE SPECIFICATIES

- Voeding 12 V
- Opgenomen vermogen bij uitgeschakeld alarm 12 mA
- Opgenomen vermogen bij ingeschakeld alarm

* met ultrasoon ingeschakeld 20 mA
* met ultrasoon uitgeschakeld 14 mA

- Maximale belasting van de startonderbreking 8 A continu
(GROENE en GROEN-WITTE draden)

- Maximale belasting van relais voor extra sirene 10 A
(ROOD-WITTE draad)

- Maximale belasting van de relais voor de portier- 15 A intermitterend
vergrendeling

- Maximale belasting module uitgang 1 A
(GRIJS-RODE en BRUIN-RODE draden)

- Maximale belasting van de richtingaanwijzers 5 + 5 A
- Duur van het alarm 30 seconden
- Wachttijd voor activering 45 seconden
- Maximale afstand voor afstandsbediening 10 meter
- Frequentie van het ultrasoon 40 Khz
- Temperatuurgrenzen voor juiste werking -20�C - +80�C
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