Wireless Magnetic Switch

Vezeték Nélküli Nyitásérzékelő
Pw-03w

The PW03W door and window magnetic switch transmits a wireless alarm or status signal to the
Meridian alarm control panel.

OVERVIEW
A PW-03W ajtó és ablak nyitásérzékelő vezetéknélküli jelet küld a központnak riasztás esetén
vagy állapotjelzést küld a Meridian vezérlőpanelbe.
1. Double-Sided Tape

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

2. LED Indicator
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Back View

4. Magnet

Front View

5. S-S Button
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1.6.Kétoldalú
ragasztó
Battery Cover
2. LED fényjelző
3. Reed relé
4. Mágnes
5. Önellenőrző (S-S) gomb
6. Elemtartó fedél

The S-S button controls self-supervision for the magnetic contact. When this function is ""ON"", the
detector will send the control panel a signal every hour to report its working status.
Press the S-S button for an extended period when powering on to turn on or t ur n off the
supervision function.

Előlap

Hátlap

Az önellenőrző (S-S) gomb bekapcsolásakor a nyitásérzékelő óránként jelet küld a riasztóba,

TECHNICAL
amiben tájékoztatja PARAMETERS
a riasztót a nyitásérzékelő állapotáról.

Tartsa nyomva egy kis ideig az önellenőrző (S-S) gombot a készülék bekapcsolásakor, ekkor
be- vagy kikapcsolhatja az önellenőrző funkciót.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
Tápfeszültség
Áramfelvétel

12 VDC ( 23A típusú elemről)
Nyugalmi áramfelvétel: ≤10 µA
Működési áramfelvétel: ≤17mA

Alacsony feszültség riasztás

6V± 0,5V

Aktív rés

≥14mm

Működési hőmérséklet

-10°C~55°C között

Telepítési mód

Rögzítse az ajtó/ablak keretre ragasztóval vagy csavarokkal

Adási teljesítmény

≤ 10dB

Átviteli frekvencia

868MHz

A készülék méretei
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TELEPÍTÉS

1. Rögzítse az alapot csavarokkal
vagy ragasztóval.

2.Nyissa fel az elemtartó fedelét és
távolítsa el a fekete filmréteget, ezzel
aktiválja a nyitásérzékelőt, majd zárja
vissza az elemtartó fedelét.

3.Csúsztassa rá a házat az alapra.

TELEPÍTÉS
1. A mágneses ellendarabot rögzítse az ajtó vagy ablak mozgó részére, míg a reed relét a keretére.
2. A két rész legyen teljesen párhuzamos egymással és alaphelyzetben (amikor az ajtó vagy ablak
zárva van) a közöttük lévő távolság ne legyen nagyobb 5mm-nél. Ha ez a távolság meghaladja
az 5mm-t, akkor az befolyásolhatja a nyitásérzékelő megbízható működését.
3. Érdemes a nyitásérzékelőt nehezen elérhető helyre telepíteni.

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS
1. Kösse rá a vezetéknélküli nyitásérzékelőt a Meridian riasztó panelre (Lásd a Meridian riasztó
telepítési leírását). A regisztráláshoz szükség van a vezetéknélküli nyitásérzékelő IP számára,
ami az elemtartó fedél belső részén található.
2. Nyissa fel az elemtartó fedelét és távolítsa el a fekete filmréteget ami elválasztja az elemeket,
ekkor a LED kétszer villog és a nyitásérzékelő aktiválódik.
3. Bekapcsoláskor a készülék ellenőrzi az elemfeszültség szintet. Ha a feszültség értéke
kevesebb, mint 6V±0,5V, akkor a LED 5 másodpercenként villog és 10 másodperc elteltével,
majd óránként jelet küld a riasztóközpontba.
4. Ha az érzékelő nyitást észlel, akkor azonnal jelet küld a riasztóközpontba és a LED elkezd villogni.
5. Ha az önellenőrző funkció (S-S) be van kapcsolva, akkor a készülék óránként jelentést küld a
riasztóközpontba az állapotáról. A készülék elindulásakor tartsa nyomva az "S-S" gombot egy
kis ideig a funkció kikapcsolásához, ekkor a LED hatszor egymás után gyorsan villog. Az
önellenőrző funkció bekapcsolásához tartsa nyomva újra az "S-S" gombot egy kis ideig. A
funkció alapértelmezett módban be van kapcsolva.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
1. Az elemek kicserélése után várjon 5 másodpercet, hogy a nyitásérzékelő újra működésbe lépjen.
2. Kerülje a készülék telepítését fém ajtókra és ablakokra.

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

