
Instalační manuál – bezdrátový magnetický kontakt s přídavným vstupem  DODT800GY 
 
POPIS DETEKTORU  
Detektor DODT800GY je bezdrátový magnetický kontakt se vstupem pro 
externí detektor vybavený kontaktem NC. Detektor pracuje s protokolem V2  
a je kompatibilní s ústřednami GalaxyGD verze 6.50 a vyšší s modulem VF 
Portal (C079) verze 1.06 a vyšší.   

MONTÁŽ DETEKTORU   
• Při montáži detektor může být využit vestavěný magnetický kontakt nebo 

může být použit externí vstup detektoru pro externí magnetický kontakt (pro 
ochranu kovových dveří je vhodnější použít externí magnetický kontakt s 
vyšším výkonem a DODT800GY montovat mimo kovové dveře)..   

• Detektor je vhodné motovat na rám dveří ve svislé poloze (vertikální 
orientace vestavěné antény zajišťuje lepší dosah) a permanentní magnet se 
montuje na křídlo dveří. 

• Mezera  mezi magnetem a krytem detektoru by neměla být větší než 10mm 
(bude – li využíván vestavěný magnetický kontakt). 

• Bude–li využit externí detektor, neměla by délka kabelu mezi externím 
vstupem a detektorem přesáhnout 1,5m .  Externí vstup je typu NC 
vevyvážený. 

• Funkce vestavěného kontaktu a externího vstupu se zapíná propojkou SW1    
u svorkovnice podle následujícího schématu: 

 

• Vložit přiložený plastový kolíček 1 , vymezující polohu sabotážního 
mikrospínače, do otvoru ve spodní části detektoru . 

 
 

 
NAPÁJENÍ  
K napájení detektoru lze používat pouze doporučené typy baterií -  jsou popsány 
v technických parametrech detektoru.                                                                           
Signál o vybité baterii je předáván ústředně při napětí baterie mezi 2,5 až 2,7V. 
Po předání signálu o vybité baterii detektor funguje ještě 30 dnů. Vybitá baterie 
je indikována bliknutím rudé LED při každé komunikaci s ústřednou. 

NAČTENÍ DETEKTORU DO ÚSTŘEDNY 

Je to proces, který přiřazuje detektor k vybrané virtuální adrese v ústředně 
Galaxy. Při načítání detektoru do systému je třeba postupovat následujících 
bodů: 
• Nastavit u adresy, vybrané pro detektor, parametr 52.2.11.1 = Ser.cislo  

 

   
 
• Stiskem klávesy „*“ uvedeme ústřednu do učicího režimu a během 

následujících 30sec aktivujeme sabotážní kontakt detektoru. 
 

 

• Po aktivaci sabotážního kontaktu detektoru bude načteno sériové číslo 
detektoru, VF modul s kterým detektor komunikuje, síla signálu a smyčka 
(podrobný popis je uveden v programovacím manuálu ústředen řady GD). 
 

 
 

• Po doplnění dalších VF parametrů detektoru v menu 
52.2.11  je načtení detektoru do systému ukončeno a dále 
se s detektorem pracuje stejně jako s detektorem drátovým 
(viz programovací manuál ústředen řady GD). 

 
PARAMETRY 
Baterie:   1x 3V lithiová baterie CR123 A (Energizer, Duracell, Panasonic) 

Upozornění pro výměnu a manipulaci s bateriemi.  Při nesprávném 
zacházení s bateriemi existuje riziko exploze , požáru nebo popálení. 
Baterii nelze nabíjet, demontovat, vystavovat teplotám nad 100°C nebo 
spalovat.  Při výměně bateriií je třeba postupovat opatrně – používat 
pouze nové , nepoškozené baterie  a vkládat je do čidla tak, aby byla 
dodržena správná polarita baterie.  Pokud jsou baterie poškozené, je 
nutné je neprodleně vyměnit a zlikvidovat bezpečným způsobem (dle 
instrukcí výrobce baterií) a v souladu s místními předpisy pro nakládání s 
odpadem tohoto typu.   

Napětí vybité baterie:   2.65V 

Životnost baterií (v letech, minimáln ě):  4 

Interval supervize, v minutách:   10  

Pracovní kmito čet vf části :   868 MHz 

Typ modulace:   úzkopásmová, FM 

Dosah vf části ve volném prostoru:   2000m 

Pracovní teplota:   -10° to 55° C; 

Skladovací teplota:   -20° to 70° C; 

Rozměry:   35 x 120 x  26 mm 

Hmotnost:   70 g (včetně baterie)  

Sabotážní kontakt:   hlídá otevření krytu i odtržení ze zdi 

 Detekční mezera: 

 
Hodnoty x a z pro y = 5 mm        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhovuje:   
TS 50131-2-6  Security Grade 2, Environmental Class II. 

 
Prohlášení o shodě k tomuto produktu je na našich webových stránkách,  
http://www.adiglobal.cz//iiWWW/cz/produkty110.nsf/wp/domu .  
Pro jakékoliv další informace týkající tohoto výrobku, prosím kontaktujte:    
ADI Global Distribution 
Havránkova 33 
619 00  Brno - Dolní Heršpice 

 

Pracovní mezera 
Na dřevě (mm) ¨ 
otevření     zavření 

Na oceli (mm) 
otevření     zavření 

Y mezera 32 10 25 10 

X příčná 
vzdálenost 

32 15 17 10 

Z výška mezery 60 30 50 30 

Externí kontakt Max. délka kabelu 1,5m 


