
DS-PDMC-EG2-WB/WE
BEVIELIS MAGNETAS

1 Supažindinmas
Jutiklis gali aptikti durų ar lango atidarymą. Atidarius duris ar langą, suveikia signalizacija ir aliarmas bus išsiųstas į apsaugos centrą arba mobilųjį klientą.
Durų magnetinio jutiklio pavojaus signalas: kai atstumas tarp jutiklio ir magnetinės lazdelės yra didesnis nei 3 cm, įsijungia pavojaus signalas. Indikatorius sumirksės vieną
kartą.
Tamperio aliarmas: nuėmus jutiklį, suveikia pavojaus signalas.

2 Išvaizda

UAB „BK grupė“ nėra ir negali būti laikoma Gamintoju ir vykdydama didmeninę ir mažmeninę prekybą apsaugos, vaizdo
stebėjimo bei priešgaisrinėmis sistemomis išimtinai veikia kaip Pardavėjas ir (arba) Gamintojo atstovas. Vadovaujantis LR
Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. UAB „BK grupė“ užtikrina tik informacijos pateikimą apie prekes valstybine
kalba.

EN 50131-1:2006+A2:2017
EN 50131-2-6:2008
EN 50131-5-3:2017
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Indikatorius
Aliarmo aptikimas: Raudonas LED mirksi .
Jutiklis formatuotas: Raudonas LED mirksi 3 kartus.
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4 SABOTAŽO mygtukas
Sabotažo aliarmas: Jei detektorius išardomas, suveikia pavojaus signalas.
Formatavimas: atkuriami įrenginio numatytieji nustatymai .

Maitinimo mygtukas

Išorinis įįjimas

Baterija
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Poziciomavimo linija magnetui

1 Magnetas
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Apsaugos lygis(SG) 2
Aplinkosaugos klasė(EC) II
Sertifikuota Telefication



Išsukite varžtą, kad išardytumėte įrenginį. Nuimkite priekinį ir galinį skydelius. Norėdami įjungti įrenginį, paslinkite maitinimo jungiklį į ON padėtį.
Note: Išardymui nenaudokite aštrių daiktų.

3 Įjungimas

4 Priregistravimas

1 Užregistruokite periferinį įrenginį vietoje.

2 Užregistruokite periferinį įrenginį su QR ir serijos Nr.

1. Prisijunkite prie APP Store (hik-connect.lt), atsisiųskite ir įdiekite programėlę.
2. Įjunkite apsaugos centralę.
3. Prisijunkite prie programėlės ir bakstelėkite piktogramą „+“ . Nuskaitykite QR kodą arba įveskite valdymo pulto serijos numerį, kad pridėtumėte apsaugos centralę.

1. Programėlėje palieskite mygtuką „Registracijos režimas“ valdymo skydelio puslapyje, kad atliktumėte valdymą
skydelyje įveskite registracijos būseną.
2. Įjunkite periferinį įrenginį ir jis bus automatiškai užregistruotas valdymo skydelyje.

1. Programėlėje bakstelėkite piktogramą „+“ ir periferiniame įrenginyje nuskaitykite QR kodą arba serijos numerį.
2. Įjunkite periferinį įrenginį ir jis bus automatiškai užregistruotas valdymo skydelyje.

xxxx

Device

5 Testavimas
Užregistravus AX PRO, kontaktas pradeda testuotis automatiškai. LED užsidega raudonai.
Atskirkite magnetą ir padarykite tarpą tarp jutiklio ir magneto. Kol šviesos diodas šviečia žaliai, aliarmą įjungia šis tarpas. Sureguliuokite diegimo
kontakto padėtį, kad gautumėte suderinti tarpą aliarmui.
Aliarmas suveikia, kai tarpas tarp jutiklio ir magneto yra didesnis nei nurodyta lentelėje. Šviesos diodas išlieka mėlynas 2 s.

Magneto aptikimo našumo lentelė
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Patraukimas 11 10
Pridėjimas 10 8

Patraukimas 11 10
Pridėjimas 10 9
Patraukimas 28 15
Pridėjimas 24 12
Patraukimas 31 22
Pridėjimas 27 20
Patraukimas 45 15
Pridėjimas 42 13

Ant neferomagnetinės
medžiagos paviršiaus

Ant feromagnetinės
medžiagos paviršiaus

X-

Y

Z+

Veikimo
ašys Įvikis

X+

Z-



1. Patikrinkite signalo stiprumą
Įjunkite signalo tikrinimo režimą naudodami valdymo skydelį. Suvykdinkite detektorių.
Žalia 3 s – stiprus signalas
Oranžinė 3 s – vidutinis signalas
Ištisai raudona 3 s – silpnas signalas
Mirksi raudona lemputė, 3 s – prarastas signalas

2. Sumontuokite daviklį.
Metodas 1: Pritvirtinkite galinį skydelį prie sienos dviem varžtais .
Metodas 2: Klijuokite galinį skydelį ant sienos dvipuse lipnia plėvele .
Note: Kad SABOTAŽAS veiktų tinkamai, dvipusė lopni plėbelė neturėtų būti storesnė nei 1mm.
Montuojant su dvipuse lipne plėvele neatitinka EN standartų.
Pritvirtinkite priekinį ir galinį dangtelius .
Note: Pritvirtinkite priekinį ir galinį dangtelius su varžtais, kad atitikti EN standartus..
Daviklis turėtų būti tvirtinamas ant durų ar langų krašto. Įsitikinkte, kad daviklis sulygiuotas su durų ar lango kraštu.

6 Sumontavimas

3 min
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Signal Strength Test

Metodas 1.
Sulygiuokite padėties nustatymo liniją

Metodas 2.
(neprivaloma) perveskite kabelį
kabelio anga, jei reikalingi išoriniai įėjimai.
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Funkcijos
Galite pridėti du išorinius įėjimus (kiekvieną įvestį galima nustatyti kaip NO\NC\TAMPER\Pulse) naudodami AX PRO klientą.
Nors bet kuri iš dviejų įėjimų generuoja aliarmo įvykį, kontaktas praneša apie aliarmą AX PRO. Šviesos diodas išlieka mėlynas 2 s.
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Nustatymas naudojant programėlę
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Funkcija

Zonos tipas

Pasilikti Įjungti Apeiti

Durų varpelis

Įjungti tyliąją zoną

Braukite žalią rutuliuką įjungti durų varpelį

Braukite žalią rutuliuką įjungti tyliąją zoną.
Esant aliarmui, nekauks sirena.

Pasirinkite detektoriaus zonos tipą.

Apibūdinimas

Įrenginio puslapyje galite peržiūrėti įrenginio būseną, įskaitant temperatūrą, signalo intensyvumą, baterijos lygį; dangtelio, magnetinio kontakto, išorinį kontakto būsenas
ir kt.
Spausk mygtuką nueiti į nustatymų puslapį.

Dvigubas suveikimas Braukite žalią rutuliuką įjungt dvigubą
suveikimą

Susikertančios zonos

Susieta kamera

Magnetinis kontaktas

Išorinis kontaktas1

Braukite žalią rutuliuką apeiti "pasilikti įjungti" rėžimą

Jei aliarmas suveikė abiejose susietose zonose per nustatytą
laiką, bus išsiųsti du pavojaus pranešimai.

LED Įjungti/išjungtiLED.

Apklausos dažnumas Nustatykite įrenginio apklausos dažnumą.

Signalo stiprumo testas Įjunkite testavimo režimą ir peržiūrėkite LED indikatorių.

Aptikimo zonos testavimas Įjunkite testavimo režimą, atitraukite kontaktą ir pradėkite
bandymus su magneto aptikimo našumo lentele.

Zonos apėjimas Apeikite zoną.

Susiekite su kamera įsibrovėlių aptikimui.

Braukite žalią rutuliuką, kad įjungtumėte magnetinį kontaktą
(neleidžiama pagal EN) .

Braukite žalią rutuliuką įjungti laidinį išorinį kontaktą 1.

Išorinis kontaktas2 Braukite žalią rutuliuką įjungti laidinį išorinį kontaktą 2.

Formatavimas
1. Išimkite bateriją.
2. Laikykite nuspaudę TAMPER mygtuką ir tuo pačiu metu įjunkite detektorių.
Raudonas šviesos diodas sumirksi 3 kartus, kai formatavimas baigtas.

Neleidžiami nustatymai: nėra



11Specifikacijos

10 Perspėjimas dėl veikimo ir įrenginio techninės priežiūros
-Visas elektroninis veikimas turi būti griežtai laikomasi elektros saugos taisyklių, priešgaisrinės apsaugos.

- Nenumeskite prietaiso ir nepaduokite jo fiziniam smūgiui, taip pat saugokite nuo stiprios elektros srovės.Venkite montuoti įrangą ant vibruojančių paviršiųarba vietų, kuriose gali būti smūgio vibracija.
- Prieš prijungdami, montuodami ar išmontuodami įrenginį, įsitikinkite, kad maitinimas buvo atjungtas.
-Jei iš įrenginio sklinda dūmai, kvapai ar triukšmas, nedelsdami išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą, o tada susisiekite su aptarnavimo centru.
- Nenaudokite prietaiso aukštoje temperatūroje. (išsamesnę informaciją rasite įrenginio specifikacijoje).
-Temperatūros, šaltose, dulkėtose ar drėgnose vietose ir nelaikykite jos stiprios elektromagnetinės spinduliuotės poveikio teritorijoje.
-Prietaisas, skirtas naudoti patalpose, turi būti apsaugotas nuo lietaus ir drėgmės.
-Draudžiama laikyti įrangą tiesioginėje saulės šviesoje, esant žemai ventiliacijai ar šilumos šaltiniams, tokiems kaip šildytuvas ar radiatorius (nežinojimas galisukelti gaisro pavojų, tikimybę).
- Nenukreipkite prietaiso į saulę ar ypač šviesias vietas. Priešingu atveju gali atsirasti žydėjimas arba dėmės (o tai nėra gedimas) bet tuo pačiu turi įtakosjutiklio patvarumui.
-Netinkamai naudojant arba netinkamai pakeitus bateriją gali kilti sprogimo pavojus. Pakeiskite tik lygiaverčio tipo
bateriją. Išmeskite panaudotas baterijas pagal akumuliatoriaus gamintojo pateiktas instrukcijas.
- Saugokite prietaisą nuo korozinių dujų. Priešingu atveju įranga gali sugesti.
- Nelaikykite prietaiso sprogioje aplinkoje
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Modelis DS-PDMC-EG2-WB/WE

Aptikimo galimybės
Aptikimo metodas Atviras kontaktas

Aptikimo tarpas 43mm Maks.

Funkcijos

Skaitmeninis apdirbimas Palaikoma

Sabotažo apsauga Priekis, galas

Aplinkos temperatūros matavimas Palaikoma

Signalo stiprumo indikatorius Palaikoma

Interface

Aliarminis įėjimas Uždaras, atviras, impulsų skaičiavimas

Maitinimo jungiklis Įjungimas priregistravimui

LED Indikatorius Mėlyna (Aliarmas)

Perdavimas

Perdavimo technologija Tri-X bevielis

Perdavimo metodas Dvipusis RF bevielis

Perdavimo dažnis 433/868MHz

Perdavimo saugumas AES-128 šifravimas

Perdavimo atstumas(Atvira erdvė) 1.2Km(433MHz)/ 1.6Km(868MHz)

Dažnių keitimas Palaikoma

Priregistravimo metodas Įjungiant,Nuotolinis ID,QR kodas

Elektrinės charakteristikos

Maitinimo šaltinis Maitinama baterijomis

Baterijos tipas CR123A x 1 (pridėta), 3V/1600mAh

Tipinis voltažas 3V

Elektros energijos suvartojimas
Maks. srovė: 41.57 mA

Vidutinė srovė: 27.5μA

Žemas baterijos voltažas 2.45 V

Baterijos gyvavimo trukmė 5 Years

Bendrai

Veikimo temperatūra -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)

Laikymo temperatūra -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)

Veikimo drėgningumas 10% to 90%

Išmatavimai(PxAxI)
22.5mm × 103mm × 23.2mm

13mm × 34.4mm × 11.4mm

Svoris 59g

Taikymas Vidaus sąlygos


