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PG8920  

PowerG obousměrný bezdrátový opakovač 

Instalační manuál 

 

Funkce 

PowerG bezdrátový opakovač přeposílá digitálních data mezi bezdrátovými PowerG zařízeními a 
zabezpečovací ústřednou. Opakovače rozšiřují dosah bezdrátového systému tím, že přeposílají 
bezdrátovou komunikace na zařízení, které by jinak byly mimo dosah rozsah zabezpečovací 
ústředny. 
 

Servisní zprávy 

Následující servisní zprávy mohou být posílány opakovačem: 

 Porucha síťového napájení 

 Slabá baterie 

 Konec životnosti 

 Ochranný kontakt (Tamper) 

 Kontrola spojení 

 

Nastavení zařízení 

 Instalační technik by měl poučit koncového uživatele o preventivních opatřeních, která 

musí být brána v úvahu při používání tohoto zařízení. 

 Neumisťujte opakovač do míst, kde se předpokládá, že povedou jiné vodiče. 

 Nezapojujte síťový adaptér do prodlužovací šňůry. 

 Vyhněte se instalaci zařízení v blízkosti topení, klimatizačních jednotek, ventilátorů 

a/nebo ledničky. 

 Nepřipojujte opakovače do zásuvek, které jsou na stejném okruhu jako velké spotřebiče. 

 Nevybírejte místo pro instalaci opakovače, kam dopadá přímé sluneční záření, je tam 

nadměrné teplo, vlhkost, pára, chemikálie nebo prach. 

 Neinstalujte toto zařízení v blízkosti vody. (např. vany, umyvadla, dřez 

v kuchyni/prádelně, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu apod.). 

 Neinstalujte toto zařízení a jeho příslušenství v místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu. 

 Nepřipojujte toto zařízení k elektrickým zásuvkám, které jsou ovládané nástěnnými 

vypínači nebo automatickými časovači; vyhněte se zdrojům rušení. 
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DŮLEŽITÉ 

Toto zařízení, opakovač PG8920 musí být instalován a používán v prostředí, které poskytuje stupeň 
znečištění max. 2 a přepětí kategorie II bez nebezpečí výbuchu a musí se jednat pouze o vnitřní 
prostory. Zařízení je pevně upevněno, je napájeno pomocí síťového adaptéru; instalaci může 
provést pouze proškolená osoba; kryt musí být před uvedením do provozu upevněn ke konstrukci 
budovy. Likvidace a recyklace použitých baterií musí být provedena v souladu s předpisy ve vašem 
státě. 

Používejte pouze síťový adaptér dodaný s tímto zařízením. Při použití neschválených síťových 
adaptérů může dojít k poškození opakovače! 

Elektrická zásuvka použitá pro napájení zařízení musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být 
snadno přístupná. 

 

VAROVÁNÍ!  

Toto zařízení nemá síťový vypínač. Pokud musí být zařízení rychle odpojeno, vyndejte síťový 
adaptér z elektrické zásuvky. Je nezbytné, aby byl zajištěn snadný přístup k elektrické zásuvce. 
Ujistěte se, že kabely jsou umístěny tak, aby nemohlo dojít k nehodě. Připojené kabely nesmí být 
vystaveny nadměrnému mechanickému namáhání. 

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. Baterie 

B. Kabel baterie 

C. Konektor pro připojení baterie 

D. Vodiče síťového adaptéru vedoucí ke svorkovnici 

E. Testovací tlačítko 

F. Tlačítko pro přihlášení 

G. Svorkovnice pro připojení síťového adaptéru 9VAC 

H. Vylamovací segment zadního Tamperu 
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Instalace baterie 

1. Vyšroubujte šroubek a oddělte kryt od montážních zad. 

2. Vložte do opakovače baterii a bezpečně vložte kabel baterie (B) do konektoru pro baterii (C). 

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 nebo po připojení síťového napájení 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 opakovači tlačítko pro přihlášení, držte ho stisknuté, dokud se nerozsvítí LED 

kontrolka a poté ho uvolněte. Na klávesnici se zobrazí potvrzovací zpráva. Stiskem [*] 
potvrďte identifikační číslo. 

3. Vložte [třímístné číslo opakovače]. 
4. 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 bylo k bezdrátovému zařízení připojeno napájení před více než 48 hodinami a 

zařízení nebylo přihlášeno, je zapotřebí narušit jeho tamper kontakt a opět ho uzavřít, aby ho bylo 

možné přihlásit.  
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Výběr umístění opakovače 

1. Výběr místa pro instalaci opakovače: 

 Tam, kde je zajištěna alespoň dobrá komunikace (bliká oranžová LED) s cílovým 

přijímačem. 

 V blízkosti elektrické zásuvky. 

 Tak, aby se ostatní vysílače nacházely v dosahu opakovače. 

2. Opakovač umístěte do co největší výšky, jak jen to je možné a co nejdál od věcí, které mohou 

snížit dosah komunikace, jako jsou kovové komíny, velké kovové skříně, kovové dveře a 

železobetonové zdi. 

 

Test umístění  

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

1. Před zahájením testu oddělte přední kryt od montážních zad. 

2. Stiskněte testovací tlačítko a uvolněte ho. 

3. Červená a zelená LED kontrolka se na chvilku rozsvítí, čímž signalizují, že je opakovač nyní 

plně funkční. 

4. 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 montážní záda pomocí 4 dodaných šroubů. 

Pozor! Transformátor musí být CE kompatibilní a v souladu s EN60950-1. 
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Specifikace 

 

ZÁKLADNÍ 

LED kontrolka: Zelená LED kontrolka svítí, pokud je připojeno síťové napájení 

Rozsah teplot: -10°C až +55°C  

Relativní vlhkost: max. 93%, nekondenzující 

 

ELEKTRICKÉ PARAMETRY 

Síťový adaptér AC/AC: 230VAC, 50Hz / 9VAC, min. 0,35A 

Záložní baterie: 4,8V NiMH nabíjecí baterie 1300mA 

Napájecí zdroj: Typ A 

Čas pro nabití: na 80% (~ 12 hodin) 

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

Porucha slabá baterie: 4,8 V 

Kontrola baterie: Stav baterie je odesílán jako součást periodické zprávy o stavu zařízení. 

Jmenovitý proudový odběr (při použití externího zdroje napájení): 100 mA 

Záloha napájení pomocí baterie (s plně nabitou 1300mAh baterií): 48 hodin 

 

BEZDRÁTOVÉ PARAMETRY 

Komunikační frekvence: 868-869MHz 

Komunikační protokol: PowerG 

 

FYZICKÉ PARAMETRY 

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

Hmotnost (s baterií): 470g 

 

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