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1. Úvod 
Tento magnetický kontakt je určený pro použití s bezdrátový koncentrátorem VF PORTAL 
(C079) pro zabezpečovací ústředny Galaxy G2. 
 
Při otevření nebo zavření okna nebo dveří, k nimž je magnetický kontakt DO800M 
nainstalován, se rozsvítí červená LED dioda. 
 
 

2. Instalace 
Vysílací část by měla být připevněna k rámu dveří/okna a vlastní magnet na křídlo 
dveří/okna. 
Mezera mezi magnetem a vysílačem by neměla být větší než 10 mm. 
 
Postup při instalaci: 

a) Šroubovákem otevřete vysílací část detektoru – viz obrázek 1. 

b) Rozevřete kryt vysílače – viz obrázek 2. 

c) Pomocí 2 šroubků připevněte zadní část krytu na dveřní/okenní rám. 
Šroubek uprostřed musí být utažen, aby byla zajištěna správná 
funkčnost sabotážního kontaktu. 

d) Vložte baterii. Pozor na správnou polaritu – viz obrázek 3. 
LED diodu lze zakázat tím, že při vkládání baterie bude sepnutý sabotážní 
kontakt. 

e) Uzavřete opět kryt detektoru a zajistěte ho pomocí šroubku. 

f) Připevněte magnet na křídlo dveří/okna tak, aby byl naproti vysílači – viz obrázek 4. 
 
 

3. Otestování 
Při každém otevření a zavření dveří/okna by se měla rozsvítit LED dioda. Radiový signál 
k přijímači je vyslán při každém rozsvícení LED diody. 
 
 

4. Napájení baterií 
Pokud napětí baterie klesne na 2,7 až 2,5 V, zašle detektor do ústředny EZS zprávu 
o slabé baterie. Po hlášení slabé baterie by měl detektor fungovat ještě cca. 1 týden. 
 
Upozornění: Pokud do detektoru vložíte baterii nesprávně, hrozí nebezpečí 
výbuchu. Baterii vyměňte vždy za stejný nebo ekvivalentní typ dle doporučení 
výrobce. Doporučený typ baterie je CR123A. Vybitou baterii likvidujte dle 
doporučení výrobce. 
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5. Přihlášení detektoru 
Pro přihlášení detektoru do ústředny EZS postupujte dle následujících kroků. Kompletní popis naleznete 
v instalačním manuálu ústředny Galaxy G2. 

a) Vstupte do režimu technika. 

b) Vstupte do menu 52.5.1=Ser. cislo 

c) Pro přihlášení detektoru je nutné použít samoučící režim. Na klávesnici stiskněte klávesu  
hvězdička (*). 

d) Nyní aktivujte sabotážní kontakt detektoru. Na displeji klávesnice se zobrazí aktuální intenzita VF 
signálu a sériové číslo detektoru. 

e) Naprogramujte požadované parametry zóny. 

f) Opusťte režimu technika. 

 
Poznámka: Po vložení baterie do detektoru vyčkejte 1 hodinu, než začnete s přihlašováním. Jakmile 
hodina uplyne, vyjměte baterii, několikrát stiskněte sabotážní kontakt a proveďte přihlášení. 
 
Důležité: Detektor musí být vždy programován na finálním umístění a na 10stupňové škále 
intenzity VF signálu musí mít alespoň 2. 
 
 

6. Parametry 
 

Technické 
Napájení 1x 3V CR123 A lithiová baterie (součástí dodávky) 
Životnost baterie Typicky > 5 let 
Sabotářní kontakt Proti otevření i stržení z podkladu 
Signalizace LED dioda 
Pracovní teplota -10° až 55°C 
Skladovací teplota -20° až +70°C 
Rozměry (v x š x h) 22 x 100 x 23 mm 
Hmotnost 55 g včetně baterie a magnetu 
Barva Bílá 

   
Rádiové 
Typ FM  úzké pásmo 
Frekvence 868,75 MHz  
Rádiový dosah 2000 m v otevřeném prostoru 
Supervize Ano 

 
Detekční 

Na dřevě (mm) Na oceli (mm) Pracovní mezera Zavřené Otevření Zavřené Otevřené
Y mezera Min : 27 Max : 39 Min : 18 Max : 25 
X příčná 
vzdálenost 

Min : 13 Max : 19 Min : 10 Max : 16 

Z výška mezery Min : 43 Max : 59 Min : 40 Max : 50 
Hodnoty x a z pro y = 5 mm 
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ADI-OLYMPO je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.  
Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme.
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