
WS4985/WS8985 vezeték nélküli vízérzékelő

Telepítői utasítás
Ezt  a leí rást  a megfelelő központ  és a vevőegység leí rásával  együt t  használ ja,  amihez i l l eszteni

szeretné a vezeték nélkül i  nyi tásérzékelőt .

Az érzékelő elhelyezése
Válassza ki a telepítési helyet, ahova
az eszközt szerelni kívánja. A helyes
működés érdekében olyan helyszínt
kellene választani, ahol elkerülhetőek
a különböző zavartényezők.
Megjegyzés: Az RF jelekre hatással
lehetnek a különböző fémtárgyak
beleértve a fémből készült ajtókat és
a nagy tükörfelületeket.

A WS4985/WS8985 felszerelése
Először határozza meg az érzékelőelem és az adóegység
helyét, majd véglegesen helyezze el azokat.
Megjegyzés: A telepítést végző szakember felelőssége,
hogy az érzékelő biztosan a megfelelő helyre kerüljön.

Az adóegységben található a érzékelőelem fogadására
alkalmas sorkapocs, amelyhez csatlakoztatni kell a
vezetékes érzékelőt. Az érzékelőelemet biztonságosan
rögzítse a padlóhoz, és/vagy a falhoz csavarokkal a gyártó
előírásai alapján a megfelelő helyre, ha ezt elvégezte, kösse
be az érzékelőt a sorkapocsba. Az érzékelő vezetékhossza
182 cm, így az érzékelőt és az adóegységet megfelelő
távolságra, ill. helyre fel lehet szerelni. Az érzékelő
folyamatosan figyeli a nem kívánatos víz szintjét. Ha vizet
érzékel (mindkét fémtüske vízbe ér) az érzékelő, akkor
jelzést küld a központnak a vevőegységen keresztül. Az
érzékelőt olyan helyre kell felszerelni, ahol a víz először
összegyűlik (pl. padló).

Az adóegységet is rögzítse a falra. A végleges rögzítés előtt
hajtson végre vezeték nélküli elhelyezési tesztet. Az eszközt
rögzítheti csavarral, vagy öntapadós matricával.
Rögzítő csavarok használata: Távolítsa el az eszköz
hátlapját, majd csavarokkal rögzítse.
Öntapadó rögzítő használata: Gondoskodjon a tiszta és
száraz felületről, majd ragassza fel az öntapadót mind az
adóegységre, majd az adóegységet a felületre. Tartsa
összenyomva kb. 10-15 másodpercig. A teljes kötésidő 24
óra.
Megjegyzés: Ha a felület nem megfelelő használja a rögzítő
csavarokat.

Szabotázs-kapcsoló
A WS4985/WS8985 vízérzékelő alapból fedél szabotázs-
kapcsolóval van szerelve. Ha a fedelet eltávolítják, akkor az
érzékelő „Zóna szabotázs” jelzést küld a központnak. A
fokozott biztonság érdekében lehetőség van fali szabotázs
figyelésére is. Csupán ki kell cserélni a rövid
guminyomógombot a mellékelt hosszabbra. Ezzel az
opcióval mind a fedél nyitásnál mind, pedig a falról való
lefeszítésnél szabotázs jelzést küld a központnak. Fali
szabotázs használata esetén, ajánlott a mellékelt rögzítő
csavarokat használni.
Ha az érzékelőelem kábelét elvágják, szintén „Zóna
szabotázs” jelzést küld a központnak.

Tápellátás
A kényelmes üzembe helyezést, a már előre behelyezett
elem biztosítja. Az aktiváláshoz fogjuk meg az eszközt és
egy határozott mozdulattal, távolítsuk el a műanyag csíkot
(hátoldalon található) a megfelelő irányba.

Elemcsere
Az elemcseréhez egy
csavarhúzó segítségével
feszítse le a
WS4985/WS8985 fedelét. Ha
ez megtörtént láthatjuk az
elemet. Távolítsa el a régit és
helyezze be az új elemet.
Figyeljen a polaritásra.
Intézkedjen a használt elem
megsemmisítéséről.

Figyelmeztetés:
Az elem nem
rendeltetésszerű használat
esetén tüzet vagy kémiai
égést okozhat. Ne töltse újra, ne szedje szét, ne tegye 100
°C közelébe és ne dobja tűzbe. A csere elem típusa
Panasonic CR2, vagy Duracell CR2 3V-os Lítium elem lehet.
Más típusú elem használata tüzet vagy robbanást okozhat. A
használt elemről intézkedjen a helyi szabályoknak
megfelelően. Gyermektől tartsa távol.
Jellemzők
Méret 75mm*31mm*22mm
Működési  hőmérsék let -10°C - 55°C
Működési  páratar talom max.  85% csak az

adóegységnél
Működési  f rekvencia WS4985: 433MHz

WS8985: 868 MHz
Elem típus Duracel l /Panasonic

CR2 Lí t ium
Elem élettartama 4 év
Kompatibilis vevőegységek
(433 MHz,  i l l .  868
MHz! )

PC4164,  PC5132,
RF5108,  RF5132,
RFK5132,  SCW 9045,
PC9155 (ALEXOR)



Az eszköz beléptetése, programozása és
elhelyezési tesztje
Az eszköz beléptetése központonként eltérhet, ezért mindig
gondosan olvassa el a központ, ill. a vevőegység telepítési
tájékoztatóját is.

Hagyományos beléptetés, programozás
Általános lépések:
Adja meg az eszköz ESN számát (hátoldalon olvasható) a
vevőegység programozói szekciójában. Ezzel belépteti az
érzékelőt, majd hajtsa végre az un. „Modul Elhelyezési
Tesztet”, hogy megbizonyosodjon valóban megfelelő a
telepítési hely. Majd programozza a zónadefiníciót, a zóna
attribútumait és partícióit. További információkért, vagy
kérdés esetén tanulmányozza a vevőegység saját telepítési
leírását!

Power sorozathoz illeszthető vevőegységek esetén kövesse
a következő lépéseket az érzékelő beléptetéséhez és
programozásához:

1. Programozói  módba belépés: [*][8][Telepítői
kód] megadásával lépjen be a programozói módba.

2. ESN szám programozása: [804] szekció [01]-
[32] zónaszám, majd adja meg a 6 digites ESN számot.

3. Zónadef iníció programozása: [001]-[004]
szekció, majd adjon zónatípust a megfelelő zónának
('19'-es típus 24 órás Vízömlés)

4. Engedélyezze a „Vezeték nélkül i  zóna”
at t r ibútumot: [101]-[132] szekció [8] opció BE
állításával. Megjegyzés: Mindegyik vezeték nélküli
eszközt tesztelni kell a megfelelő jelerősség érdekében,
mielőtt felszerelné a végleges helyre.

5. További eszközök beléptetése: Folytassa a 2.
lépéstől, vagy [#] lenyomásával lépjen ki.

Gyors beléptetés
Az a beléptetési módszer az ALEXOR (PC9155), ill.
SCW9045 központok esetén használható.
A Gyors beléptetés során a következő lépéseket kell
követnie:

1. Programozói  módba belépés: [*][8][Telepítői
kód] megadásával lépjen be a programozói módba.

2. Eszköz beléptetés: Lépjen be a [898] szekcióba
az érzékelő beléptetéshez.

3. Érzékelő akt iválás: Vigye közel az érzékelőt a
központhoz, majd csináljon szabotázs jelzést az
adóegység szétszedésével.

4. Ellenőrzés: Ellenőrizze az LCD kijelzőn megjelenő
ESN számot, ha helyes nyomja meg a [*]-ot, ellenkező
esetben a [#] gombbal kiléphet.

5. Zónaszám programozása: Adja meg a zóna
számát 01-32-ig.

6. Zónadef iníció programozása: Adjon zónatípust
a zónának ('19'-es típus 24 órás Vízömlés)

7. További eszközök beléptetése: Folytassa a 2.
lépéstől, vagy [#] lenyomásával lépjen ki.

Szakszervizeink:
DSC Hungária Kft. Alarmtechnika Rt.
1083 Budapest 3529 Miskolc
Füvészkert u. 3. Bocskai u. 11.

Tel: +36-46-411-745

Érzékelő elhelyezési teszt
Mindegyik vezeték nélküli eszközt tesztelni kell a megfelelő
jelerősség érdekében, mielőtt felszerelné a végleges helyre.
[904] szekció és válassza a tesztelni kívánt eszköz
zónaszámát [01]-[32] Zárja rövidre a kontaktust az érzékelő
alján.

Az eredményt a központ kijelzi a szirénán és a kezelőn:

1 sziréna-csipogás / billentyűzet-csipogás (LCD) /
az 1-es LED felvillanása (LED-es kezelő) jelzi, hogy JÓ
az elhelyezés

3 sziréna-csipogás / billentyűzet-csipogás (LCD) /
a 3-as LED felvillanása (LED-es kezelő) jelzi, hogy
ROSSZ az elhelyezés.

Ha a teszt  eredménye ROSSZ, akkor  válasszunk
másik  telepí tés i helyszínt  az eszköznek,  és
ismét  haj tsuk végre a tesztet .
Megjegyzés: A tesztet legalább évente egyszer hajtsa
végre.

GARANCIA
Tájékoztatjuk, hogy a DSC Hungária Kft. 2009. december 1-től
kiterjesztette a garanciális időtartamot 3 évre a jelenlegi
jogszabályban meghatározott egyről. A kiterjesztett garancia
kizárólag a DSC behatolásjelző berendezéseire érvényes, úgymint
központok, billentyűzetek, modulok, és természetesen az
érzékelők is.* A Digital Security Controls Ltd. garanciát nyújt
mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban
bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között
keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként
vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket
beküldik a javítószolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az
alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem
érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező
sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől
független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai
sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos
rongálása) sem. A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti
meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot
(akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd.
egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik)
érvénytelenít. A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a
garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott
fel. A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem
vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett
vagy következményes károkért, az ilyen események
következtében elmaradt profitért, időveszteségért, illetve
bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.
Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy
rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A
rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy
áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat,
hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.
A fordítás a DSC Hungária Kft. szellemi tulajdona, ezért annak
változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A DSC Hungária Kft., mint kizárólagos magyarországi
disztribútor biztosítja az eszközökhöz szükséges műszaki hátteret
és szakszervizt. A mindenkor érvényes szervizelési feltételeket a
DSC Hungária Kft. telephelyén lehet megtekinteni.
*Kizárólag a behatolásjelző eszközökre vonatkozik. Kivétel a DSC kül- és beltéri szirénák.
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