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PG8945  

PowerG obousměrný bezdrátový magnetický kontakt se zónovým vstupem 

Instalační manuál 

 

Funkce 

PG8945 je plně kontrolovaný obousměrný bezdrátový PowerG magnetický kontakt. Obsahuje 
vestavěný jazýčkový kontakt a samostatný N.O., N.C. nebo EOL programovatelný zónový vstup 
pro připojení jiných drátových detektorů. 

Jazýčkový kontakt a zónový vstup se chovají jako dva samostatné vysílače, i když využívají 
stejný VF vysílač. Sejmutí krytu aktivuje Tamper kontakt. Lze nastavit, aby LED kontrolka svítila 
pouze při přenosu poplachových nebo tamper událostí. Vestavený indikátor síly signálu 
urychluje instalaci tím, že instalační technik nemusí být u zabezpečovací ústředny. 

 

Detekce vybité baterie 

PG8945 umožňuje detekci vybité baterie. 

Je-li tento stav detekován, tak je do kompatibilního přijímače / ústředny odeslána zpráva o 
této poruše. Umožní to vizuální identifikaci zařízení, které požaduje výměnu baterie.  

 

Nastavení zařízení 

POZOR! 

V tomto zařízení se používá lithiová baterie. Nesprávné zacházení s lithiovými bateriemi může 
způsobit zahřátí, výbuch nebo požár, což může způsobit zranění osob. 

VAROVÁNÍ! 

Při chybném vložení baterie může hrozit nebezpečí výbuchu. Baterii nahraďte pouze stejným 
nebo ekvivalentním typem, který doporučuje výrobce. Baterie uchovávejte mimo dosah 
malých dětí. Pokud dojde k požití baterie, okamžitě vyhledejte lékaře. Nepokoušejte se baterie 
nabíjet. Likvidace a recyklace použitých baterií musí být provedena v souladu s předpisy ve 
vašem státě. 

Poznámka: 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. 
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Legenda 

 

 

A. Zámeček 

B. Vylamovací segment zadního Tamperu 

C. Držák PCB 

D. Montážní otvory 

E. Vstup pro vodič 

F. LED kontrolka 

G. Svorkovnice pro detektor 

H. Tlačítko pro přihlášení 

I. Ochranný kontakt (Tamper) 

J. Jazýčkový kontakt na spodní straně plošného spoje (v zařízení) 

K. Značka na boku krytu ukazuje umístění jazýčkového kontaktu 

L. Magnet 

M. Mezera max. 6 mm 

N. 47kΩ odpor 

O. N.C. výstup 

P. N.O. výstup 

 

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 detektoru 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. 
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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. 

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. Detektor se přepne do testovacího 

režimu na dobu 15 minut. 
3. Aktivujte zařízení otevřením okna nebo dveří a zkontrolujte, že červená LED 

kontrolka blikne, čímž signalizuje detekci. 
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 
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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. 

 

Pracovní oblast 

 Feromagnetické (železné) materiály Neferomagnetické materiály 

Směr pohybu 
magnetu 

Přiblížení Oddálení Přiblížení Oddálení 

Osa X 8mm 11mm 19mm 23mm 

Osa Y 8mm 9mm 14mm 15mm 

Osa Z 7mm 13mm 24mm 30mm 

Maximální doporučená pracovní mezera je 6mm (pro výše uvedené materiály a směr). 

 

Montáž zařízení 

Výrobce doporučuje upevnit vysílač do horní části rámu dveří/oken a magnet na pohyblivou 
část dveří/okna. Ujistěte se, že magnet není umístěn od značky na boku vysílače ve větší 
vzdálenosti než 6mm. 

Poznámka: Po odstranění krytu, je do přijímače odeslána zpráva Tamper. Následné vyjmutí 
baterie zabrání odeslání zprávy Tamper obnova, takže ji přijímač stále očekává. Aby k tomu 
nedocházelo, stiskněte při vyndávání baterie ochranný kontakt krytu (Tamper kontakt). 

 

Pozor! 

DŮLEŽITÉ! PG8945 má zadní tamper kontakt umístěn pod PCB. Pokud je PCB pevně upevněno 
v zadním krytu detektoru, tak je tamper kontakt sepnut o vylamovací segment, který je volně 
upevněn k zadnímu krytu.   

Ujistěte se, že je vylamovací segment upevněn ke zdi. Při násilném stržení detektoru ze zdi 
dojde k odtržení vylamovacího segmentu od zadního krytu detektoru a tím dojde k rozepnutí 
tamper kontaktu! 

 

Upevnění pomocí šroubů 

1. Po odstranění krytu vyhněte západku a vyjměte PCB. 

2. Označte si a vyvrtejte 2 otvory. 

3. Upevněte montážní záda pomocí 2 šroubů se zápustnou hlavou. 

4. Připevněte montážní záda magnetu pomocí 2 přiložených šroubů. 

5. Vložte magnet (váleček) do jeho montážních. 
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Upevnění pomocí lepicí pásky 

1. Z obou proužků oboustranné lepicí pásky sundejte ochrannou fólii a upevněte ji na 

vysílač a magnet. 

2. Umístěte magnet ke značce na krytu vysílače a upevněte magnet a vysílač na 

požadované místo. 

Zapojení zónového vstupu 

1. Zapojte výstup detektoru do svorek zónového vstupu. 

2. Pokud je zónový vstup nastaven jako rozpínací (NC), musí se používat pouze NC 

výstupy detektorů zapojené do série. Zakončovací odpor se nepožívá. 

3. Pokud je zónový vstup nastaven jako normálně otevřený (NO), musí se používat 

pouze NO výstupy detektorů zapojené paralelně. Zakončovací odpor se nepožívá. 

4. Použití zakončovacího odporu: Mohou být použity pouze rozpínací (NC ) výstupy 

detektorů. Na konci smyčky musí být zapojen odpor 47kΩ. 

Poznámka: Pro instalace dle UL, se musí zařízení zapojené do zónového vstupu nacházet 
ve stejné místnosti jako vysílač. 

Níže zobrazený obrázek znázorňuje zapojení NO a NC výstupů se zakončovacím odporem. 

Poznámka: Poplachová událost je posílána při rozpojení nebo zkratu smyčky. 

Poznámka: Pro instalace dle UL/ULC lze do zónového vstupu zapojit pouze UL/ULC 
zařízení. 
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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. 

[2] Jazýčkový kontakt – Implicitně [Zap] 

Povolení/zakázání jazýčkového kontaktu. 

[3] Externí vstup – Implicitně [Vyp] 

Povolení/zakázání externího vstupu v otřesovém detektoru. 

[4] Kontrola spojení – Implicitně [Zap] 

Povolení kontroly spojení s detektorem 

 

[002] Zakončení zóny EOL – Implicitně [01] 

Zónový vstup lze nastavit na jednu z následujících možností: 

[000] Zakázáno  

[001] Zakončení EOL (jeden odpor) 

[002] Zakončení NO (normálně otevřený) 

[003] Zakončení NC (normálně zavřený = rozpínací) 
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Specifikace 

 

ZÁKLADNÍ 

Zónový vstup: jeden 

Délka kabelu zapojeného do zónového vstupu: max. 10m, průměr drátu 0,6mm 

Zakončovací EOL odpor zapojený do zónového vstupu: 47kΩ 

Zařízení může nainstalovat pouze kvalifikovaná osoba a lze ho použít pouze do vnitřních 
prostor. 

 

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: 8 let 

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 

Rozsah teplot: -10°C až +55°C  

Relativní vlhkost: max. 93%, nekondenzující 

 

FYZICKÉ PARAMETRY 

Rozměry (v x š x h): 81 x 34 x 25 mm 

Hmotnost (s baterií): 53g 

 

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