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PG8901  

PowerG obousměrná bezdrátová vnitřní siréna 

Instalační manuál 

 

Představení 

PG8901 je plně kontrolovaná obousměrná PowerG bezdrátová vnitřní siréna. Je určena pro 
instalace v místech, kde není možné vést kabeláž nebo je to obtížné. 

 

Vlastnosti 

 Vestavený indikátor síly signálu urychluje instalaci tím, že instalační technik nemusí 

být u zabezpečovací ústředny. 

 Podporuje více typů tónů: Poplach (mezi 1400Hz - 3200Hz), požár, plyn/CO a 

zaplavení. 

 Lze povolit signalizaci příchodového zpoždění (uživatel vstoupil do střežené oblasti) a 

doby pro odchod (uživatel systém zapnul) sirénou. 

 Pomocí ústředny lze povolit funkci houknutí (pípnutí) pro signalizaci zapnutí (1 

houknutí) a vypnutí (2 houknutí) zabezpečovacího systému pomocí bezdrátového 

ovladače. 

 Dvojitá ochrana proti sabotáži odešle do ústředny událost Tamper, pokud dojde 

k odstranění předního krytu sirény, nebo pokud je siréna sundána ze stěny. 

Poznámka: Siréna je aktivována na přednastavenou dobu v souladu s místními normami, nebo 
až do vypnutí systému. Stroboskop funguje podle postupu popsaném v instalačním manuálu 
modulu HSM2HOST. 

 

Funkce 

 Siréna a stroboskop jsou aktivovány, pokud je přijata zpráva od zabezpečovací 

ústředny. 

 Je-li napětí baterie nízké, je do zabezpečovací ústředny odeslána zpráva slabá 

baterie. Po doručení této zprávy je siréna schopná ještě signalizovat 2 poplachy, než 

přestane fungovat.  
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Nastavení zařízení 

Pozor! Při použití baterie jiného typu může hrozit nebezpečí výbuchu. Při výměně baterie 
dbejte na správnou polaritu vkládané baterie. Likvidace a recyklace použitých baterií musí být 
provedena v souladu s předpisy ve vašem státě.  

Varování: Výměnu baterie by měl provést instalační technik.  

Poznámka: Chcete-li, aby všechna bezdrátová zařízení byla opět funkční i po resetu ústředny, je 
zapotřebí před samotným resetem provést pomocí programu DLS 5 kompletní přenos nastavení 
do PC a po jeho provedení nahrát nastavení zpět do ústředny. 

 

 

 

Legenda  

A. Konektor baterie 

B. Tlačítko pro přihlášení 

C. Tlačítko pro auto-test 

D. Kabelový adaptér pro dvě baterie  

E. Šroubek pro zadní tamper 

 

 

 

 

Instalace baterie 

1. Povolte pojistný šroub a sejměte přední kryt. 

2. Pomocí kabelového adaptéru připojte baterie ke správným konektorům. 

Poznámka: Pokud byla do bezdrátové sirény vložena baterie před více než 48 hodinami, 
nepůjde sirénu přihlásit do systému, dokud není narušen a opět uzavřen její tamper kontakt. Při 
programování ústředny pomocí funkce Rychlé přihlášení postupujte dále podle níže uvedených 
kroků v části "Přihlášení". 

Poznámka: Po výměně vybité baterie může trvat až 5 minut, než je porucha na ústředně 
odstraněna. 
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Přihlášení 

Rychlé přihlášení: 

1. Na klávesnici zadejte [*][8][Instalační kód][804][000]. 

2. Stiskněte v siréně tlačítko pro přihlášení, držte ho stisknuté, dokud se nerozsvítí LED 

kontrolka a poté ho uvolněte. Na klávesnici se zobrazí potvrzovací zpráva. 

3. Stiskem [*] potvrďte identifikační číslo 

4. Vložte [třímístné číslo sirény]. 

5. Vyberte všechny požadované bloky stiskem odpovídajícího (jednomístného) čísla 

bloku a poté stiskněte [#]. Na LCD klávesnici nalistujte požadované bloky a vyberte je 

stiskem [*]. 

6. Na LCD klávesnici vytvořte popis sirény, lze k tomu použít knihovnu slov. 

Před přihlášení 

1. Vzdáleně zadejte jedinečné identifikační číslo sirény do ústředny. Více informací 

naleznete v manuálu pro HSM2HOST. 

2. Až se bude siréna nacházet poblíž ústředny, stiskněte její tlačítko pro přihlášení. 

Poznámka: Pokud byla do bezdrátové sirény vložena baterie před více než 48 hodinami a siréna 
nebyla přihlášena, je zapotřebí narušit její tamper kontakt a opět ho uzavřít, aby bylo možné 
sirénu přihlásit. 

Test umístění  

Před upevněním bezdrátového zařízení natrvalo je zapotřebí zařízení dočasně umístit na 
požadované místo a provést test umístění. 

1. Před zahájením testu sejměte plastový kryt a otevřete kryt baterie. 

2. Jednou stiskněte tlačítko auto-test a uvolněte ho. Červená LED kontrolka blikne, 

zelená LED kontrolka blikne, stroboskop blikne a piezo siréna akusticky signalizuje, že 

je siréna plně funkční. 

3. Po 2 sekundách LED kontrolka 3 krát zabliká, čímž signalizuje sílu signálu. Následující 

tabulka popisuje sílu přijímaného signálu. 

Signalizace LED kontrolkou Síla signálu 

Bliká zelená LED Silná 

Bliká oranžová LED Dobrá 

Bliká červená LED Špatná 

Nebliká Bez komunikace 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Je přijatelná pouze síla signálu dobrá nebo silná. Pokud je síla signálu 
špatná, změňte jeho umístění a opět proveďte test, dokud nebude síla signálu dobrá nebo silná. 

Poznámka: Podrobné pokyny týkající se testu umístění naleznete v instalačním manuálu 
ústředny. 
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Montáž zařízení 

 

1. Označte si místo pro vrtání. 

2. Vyvrtejte 4 otvory. 

3. Upevněte zařízení pomocí 4 

dodaných šroubů. 

 

 

 

 

 

 

Nastavení  

Nastavení se provádí v sekci [804][551-566] 

[000] Přiřazení do bloků 

 Stiskněte čísla bloků, do kterých chcete sirénu přiřadit. 

[001] Přepínače 

[1] – Požár - Implicitně [Zap] 

[2] – CO alarm - Implicitně [Zap] 

[3] – Poplach - Implicitně [Zap] 

[4] – Zaplavení - Implicitně [Zap] 

[6] – Poplach auto. tamper - Implicitně [Vyp] 

[002] Stroboskop – Implicitně [01] 

[01] Zakázán [02] Časově omezeno  [03] Až do vypnutí 

[003] Signalizace doby pro odchod – Implicitně [01] 

[01] Zakázána [02] Povolena [03] Zakázána při zapnutí Doma 

[004] Signalizace sirénou (zap/vyp) – Implicitně [02] 

[01] Zakázáno [02] Pouze siréna  

[03] Pouze stroboskop [04] Siréna a stroboskop 

[005] Hlasitost – Implicitně [02] 

[01] Nízká  [02] Střední [03] Vysoká 
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Specifikace 

Akustický výkon: 85dB @ 3m 

Komunikační frekvence: 868-869MHz 

Modulace: GFSK 

Anténa: Vestavěná anténa 

Komunikační protokol: PowerG 

Typ sirény: 1 piezo siréna, akustický tlak ve vzdálenosti 1 m min. 109dB, 1400-3200Hz, 
frekvence rozmítání 7Hz 

Baterie: Čtyři lithiové baterie 3,6V/3,5A/H (EVE ER18505M) umístěné do 2 plastových obalů 
propojené kabelovým adaptérem. 

Poznámka: Používejte pouze výše uvedenou baterii. 

Poznámka: Při prvním vložení baterie stroboskop 5-krát zabliká a rozsvítí se červená LED 
nepřetržitě. 

Výdrž baterie: 8 let 

Porucha slabá baterie: 2V (pokud při testu dojde k poklesu o 300mV) nebo 1,2V 

Stroboskop: Pulsuje @ 1s. 

Rozsah teplot: -10°C až +55°C. 

Relativní vlhkost: max. 93%, nekondenzující 

Rozměry (v x š x h): 161 x 161 x 50 mm 

Hmotnost (s baterií): 470g 

Barva: Bílá (s průhlednou čočkou) 

Kompatibilní přijímače: HSM2HOST8; HS2LCDRF(P)8; HS2ICNRF(P)8; PG8920 
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