
Bezdrátový dveřní kontakt, univerzální
vstup a detektor zaplavení

Bezdrátové příslušenství pro Ema HOME GSM alarm

(obj. kód: F-DOOR, F-INPUT, F-FLOOD)

Návod

Poslední aktualizace: 2.11.2015

F-DOOR

F-INPUTF-FLOOD



Bezdrátové příslušenství zabezpečovací sady FLAJZAR

Slouží ke snadnému rozšíření centrální jednotky (F-MD) Ema HOME GSM alarmu. Bezdrátové příslušenství
provádí pravidelnou kontrolu spojení s centrální jednotkou (F-MD), která v případě ztráty komunikace tuto
informaci hlásí na servisní čísla. Ema HOME GSM alarm hlásí také vybitou baterii v příslušenství a dá vám
tak vždy včas vědět, když je potřeba baterii v příslušenství vyměnit.

Dveřní / okenní kontakt (F-DOOR)

Dveřní kontakt hlásí na Ema HOME GSM alarm informace o otevření dveří nebo okna. Po odeslání poplachu
se na 5 minut uspí, čímž výrazně šetří baterii. Hlášení detekovaného narušení je tedy odesíláno maximálně
1x za 5 minut.

Bezdrátový dveřní kontakt nainstalujte tak, aby byly vodorovné drážky na F-DOOR a magnetu směrem k
sobě. Po oddálení magnetu je odeslána informace do Ema HOME GSM alarmu. 

Univerzální vstup (F-INPUT)

Slouží k připojení libovolného čidla s bezpotenciálovým kontaktem. Můžete k němu tak připojit stávající
kabelové detektory pohybu a požáru, tamper kontakty, poruchové výstupy, zkrátka téměř vše, co vás
napadne.

Bezdrátový vstup se připojuje pomocí dvojice vodičů (z výroby mají délku 1m a lze je dle potřeby zkrátit). Při
spojení nebo rozpojení vodičů je odeslána informace do Ema HOME GSM alarmu. 

Hlásič zaplavení (F-FLOOD)

Hlásič zaplavení detekuje přítomnost vody na svém čidle a tuto informaci bezdrátově přenáší do Ema HOME
GSM alarmu, který se postará o hlášení této události uživateli SMS zprávou. Ideálně se hodí například do
koupelny, nebo prádelny. Díky hlásiči zaplavení můžete obavy z vytopení sousedů hodit jednou provždy za
hlavu.

Čidlo vlhkosti se připojuje dvěma vodiči (z výroby má kabel délku 1m a lze je dle potřeby zkrátit). Při detekci
vody mezi kontakty čidla je odeslána informace do Ema HOME GSM alarm.

Signalizace LED

Ke krátkému rozsvícení kontrolky na bezdrátovém příslušenství dojde při:

F-DOOR

• otevření dveří / okna

F-INPUT

• změně stavu vstupu 

F-FLOOD

• detekci vody na čidle 



Tlačítko LEARN

Při stisku odešle učící kód, díky kterému dojde ke spárování bezdrátového příslušenství s Ema HOME GSM
alarmem. Tlačítko LEARN naleznete v zařízení po sejmutí zadního krytu.

Párování F-DOOR, F-INPUT a F-FLOOD s Ema HOME GSM alarmem

V programu MD1Config přejděte na záložku "Bezdrátové příslušenství", v seznamu vyberte volnou pozici a
klikněte na tlačítko "Přidat". Delším podržením učícího tlačítka (2 sekundy) na bezdrátovém  příslušenství
dojde k odeslání učícího kódu a nové příslušenství se zobrazí v programu MD1Config. 

Technické údaje

• Rozměry: 72x36x15 mm (F-INPUT a F-FLOOD) 72x49x16 (F-DOOR s magnetem)
• Baterie: CR2450, typ. životnost více než 2 roky
• Pásmo: 868 MHz
• Dosah ve volném prostoru až 150m, v budově až 30m
• Pracovní teplota: -10 až +50°C

Recyklace

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Uvedený symbol na výrobku, jeho
obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být
likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na
určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou
být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Akumulátor v zařízení mění výrobce zařízení na adrese:

FLAJZAR,s.r.o., Lidéřovice č.p. 151, 696 61 Vnorovy (okres Hodonín)
Tel.:+420 776 586 866, www.flajzar.cz.

Výrobce na své náklady zajistí jejich ekologickou likvidaci. Nesprávnou likvidací upotřebených baterií a
akumulátorů by mohlo dojít k poškození životního prostředí. Nevhazujte do ohně, nerozebírejte,
nezkratujte.

Výrobce, servis a technická podpora

FLAJZAR,s.r.o.,
Lidéřovice č.p. 151 , 696 61 Vnorovy (okres Hodonín)
e-mail: flajzar@flajzar.cz, www.flajzar.cz
Tel.: +420 776 586 866

Technické dotazy k zařízení zasílejte nejlépe emailem na technik@flajzar.cz

Kopírování návodu nebo jeho částí pouze s písemným souhlasem firmy FLAJZAR, s.r.o




