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PG8905  

PowerG obousměrný bezdrátový teplotní detektor 

Instalační manuál 

 

Představení 

PG8905 je obousměrný bezdrátový PowerG teplotní detektor, který lze použít ve vnitřních 
prostorech i venku. Detektor monitoruje teplotu v místnosti pomocí vestavěného senzoru. Pro 
instalace venku nebo v lednici se používá vodotěsná teplotní sonda (volitelné příslušenství). 
PG8905 lze použít na instalacích, kde je důležitá detekce teploty. 

Další příklady použití teplotního detektoru jsou: 

 Zapnutí a vypnutí topení pro potrubí v místech, kde by voda v potrubí mohla při 
nízké teplotě zmrznout. 

 Upozornit na stav, kdy překročení vysoké nebo nízké teploty může způsobit poruchu 
elektrického zařízení. 

 Varovat starší osoby o významném nárůstu či poklesu pokojové teploty. 

 

Vlastnosti 

 Vestavěný teplotní senzor 

 Vodotěsná teplotní sonda (PGTEMP-PROBE) umožňuje měření teploty ve venkovním 
prostředí nebo v lednici (volitelné příslušenství) 

 Plně kontrolovaný PowerG detektor 

 Vestavený indikátor síly signálu urychluje instalaci tím, že instalační technik nemusí 
být u zabezpečovací ústředny. 

 Dlouhá výdrž baterie 

 Kontrola stavu baterie 

 Kontrola odpojení sondy 
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Funkce 

Detektory PG8905 komunikují se zabezpečovací ústřednou při jakékoliv změně teploty. V 
závislosti na nastavení, když je dosažena nastavená teplota, tak zabezpečovací ústředna vyhlásí 
poplach nebo varovnou zprávu, odešle událost na monitorovací stanici, případně a je-li 
nastaveno, tak použije PGM výstup pro zapnutí připojeného spotřebiče, např. topení nebo 
klimatizace. Jakmile se teplota vrátí zpět mimo nastavené limity, je generována událost 
obnova. 

Při použití teplotní sondy provádí měření teploty pouze senzor v sondě. Když není sonda 
připojena a svorkovnice pro její připojení je zkratována, tak měření teploty provádí pouze 
vestavěný senzor v detektoru.  

Vyšší spolehlivost detektoru PG8905 zajišťuje odeslání události tamper při sejmutí krytu 
detektoru. Detektor je napájen z 3V lithiové baterie. Při detekci vybité baterie dojde k odeslání 
této události do přijímače ústředny. 

Poznámka: Při použití teplotní sondy pro monitorování teploty v ledničce, nainstalujte senzor 
teploty uvnitř chladničky a detektor (vysílač) na stěnu nebo na strop. Pro venkovní instalace, 
nainstalujte senzor teploty venku a detektor (vysílač) ve vnitřních prostorech. 

 

Nastavení zařízení 

Pozor! Zařízení musí být instalováno proškolenou osobou v místech, kde nehrozí nebezpečí 
výbuchu. 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.  

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. LED kontrolka 
B. Svorkovnice pro teplotní sondu 
C. Tlačítko pro přihlášení 
D. Ochranný kontakt (Tamper) 
E. Vestavěný teplotní senzor 
F. Montážní otvory 
G. Vylamovací segment zadního Tamperu 
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Instalace baterie 

1. Vložte plochý šroubovák do otvoru v krytu, zatlačte směrem nahoru a záslepku sejměte. 
2. Vyšroubujte šroubek a oddělte kryt od montážních zad. 
3. Dodržujte polaritu vkládané baterie. 
4. Zapojte vodiče teplotní sondy do svorkovnice. 

 

Poznámka: Pokud byla do bezdrátového detektoru vložena baterie před více než 48 hodinami, 
nepůjde detektor přihlásit do systému, dokud není narušen a opět uzavřen jeho 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. 

 

Přihlášení 

 

Rychlé přihlášení: 

1. Na klávesnici zadejte [*][8][Instalační kód][804][000]. 
2. Stiskněte v detektoru 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 zóny]. 
5. Vložte [třímístné číslo typu zóny]. 
6. Vyberte všechny požadované bloky stiskem odpovídajícího (jednomístného) čísla 

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

7. Na LCD klávesnici vytvořte popis zóny, lze k tomu použít knihovnu slov. 

 

Před přihlášení 

1. Vzdáleně zadejte jedinečné identifikační číslo detektoru do ústředny. Více informací 
naleznete v manuálu pro HSM2HOST. 

2. Až se bude zařízení nacházet poblíž ústředny, stiskněte jeho tlačítko pro přihlášení. 

 

Poznámka: Pokud byla do bezdrátového detektoru vložena baterie před více než 48 hodinami a 

detektor nebyl přihlášena, je zapotřebí narušit jeho tamper kontakt a opět ho uzavřít, aby bylo 

možné detektor přihlásit. 

  



4 
 

Test umístění detektoru 

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

1. Narušte tamper kontakt zařízení odstraněním jeho krytu. 
2. Vraťte kryt zpět, dojde k obnovení tamperu a červená LED kontrolka jednou blikne, 

čímž signalizuje odeslání události do ústředny. Poté LED kontrolka 3 krát zabliká, 
čímž signalizuje sílu signálu. Následující tabulka popisuje sílu přijímaného signálu. 
Chcete-li provést další test, aktivujte tamper kontakt a opět ho uveďte do klidu.  

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. 

 

Montáž zařízení 

PG8905 může být nainstalován v interiéru na stěně nebo stropu libovolný směrem. Pro 
instalace venku nebo do ledničky použijte teplotní sondu. 

Upevněte vysílač detektoru ve střežené oblasti co nejblíže k zabezpečovací ústředně, aby se 
zajistil optimální příjem VF signálu. 

Poznámka: Nezapojené svorky pro sondu, budou generovat poruchovou událost "sonda 
odpojena". 

Vložte do detektoru baterii a dbejte na správnou polaritu vkládané baterie. Používejte pouze 
lithiovou baterii CR-123A. 

Poznámka: Při výměně baterie, je zapotřebí počkat alespoň 30 sekund mezi vyjmutím staré 
baterie a vložení nové. 

 

1. Když je kryt odstraněn, vyjměte desku plošných spojů (PCB). 
2. Označte a vyvrtejte 2 otvory do zdi a upevněte montážní záda pomocí 2 šroubů se 

zápustnou hlavou. Pokud používáte vylamovací segment zadního Tamperu, zajistěte 
ho pomocí šroubu. 

3. Vložte PCB zpět a nasaďte kryt na montážní záda a připojte vodiče sondy do 
svorkovnice. 
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Nastavení 

Nastavení se provádí v sekci [804][třímístné číslo zóny] 

 

[001] Přepínače  

[1] LED Poplach – Implicitně [Zap] 

Povolení signalizace poplachu LED kontrolkou. 

[4] Kontrola spojení – Implicitně [Zap] 

Povolení kontroly spojení s detektorem 

 

[019] Varování vysoká teplota - Implicitně [999] Stiskem [*] pro +/- 

Nastavení prahové hodnoty pro varování. Pokud je překročena prahová hodnota, 
aktivují se všechny bzučáky klávesnic. 

Nastavitelné na hodnoty 000 - 999 

[020] Poplach vysoká teplota - Implicitně [999] Stiskem [*] pro +/- 

Nastavení prahové hodnoty pro poplach. Pokud je překročena prahová hodnota, 
aktivují se všechny bzučáky klávesnic a sirény. 

Nastavitelné na hodnoty 000 - 999 

[021] Varování nízká teplota - Implicitně [999] Stiskem [*] pro +/- 

Nastavení prahové hodnoty pro varování. Pokud je překročena prahová hodnota, 
aktivují se všechny bzučáky klávesnic. 

Nastavitelné na hodnoty 000 - 999 

[022] Poplach nízká teplota - Implicitně [999] Stiskem [*] pro +/- 

Nastavení prahové hodnoty pro poplach. Pokud je překročena prahová hodnota, 
aktivují se všechny bzučáky klávesnic a sirény. 

Nastavitelné na hodnoty 000 - 999 

 

Specifikace 

 

ZÁKLADNÍ 

Provozní teplota (instalace v interiéru): -20°C až +50°C  

Provozní teplota sondy (instalace venku): -30°C až +70°C  

Přesnost měření teploty (vnitřní senzor nebo sonda (volitelné příslušenství)): ± 1,5 ° C 

Délka kabelu sondy: 3,5m 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

PGTEMP-PROBE: Vodotěsná teplotní sonda 
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ELEKTRICKÉ PARAMETRY 

Vestavěná baterie: 3V lithiová baterie CR-123A 

Poznámka: Likvidace a recyklace použitých baterií musí být provedena v souladu s předpisy ve 
vašem státě. Při chybném vložení baterie může hrozit nebezpečí výbuchu. 

Výdrž baterie: 7 let 

Porucha slabá baterie: 2,2 V 

Kontrola baterie: Stav baterie je odesílán jako součást periodické zprávy o stavu zařízení a také 
okamžitě po zjištění vybité baterie. 

 

BEZDRÁTOVÉ PARAMETRY 

Komunikační frekvence: 868-869MHz 

Komunikační protokol: PowerG 

Kontrola spojení (supervize): Posíláno v 4 minutovém intervalu 

Tamper: Zpráva je odeslána při narušení Tamper kontaktu. 

 

PROSTŘEDÍ 

Odolnost proti VF rušení: větší než 20 V/m v pásmu 80 MHz až 2000 MHz 

Skladovací teplota (v interiéru): -20°C až +60°C  

Relativní vlhkost: max. 93%, nekondenzující 

 

FYZICKÉ PARAMETRY 

Rozměry (v x š x h): 92 x 36,5 x 31 mm 

Hmotnost (s baterií): 50g 

 

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