WSD-200

Ασύρµατoς Πυρανιχνευτής
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

O ασύρµατος πυρανιχνευτής WSD-200 συνεργάζεται
µε την ασύρµατη επέκταση WXP-48. ∆ιαθέτει CPU
χαµηλής κατανάλωσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συχνότητα λειτουργίας: 868MHz.
Εµβέλεια: η εµβέλειά του µπορεί να φθάσει τα 100 µέτρα σε ανοικτό χώρο µε οπτική επαφή. Η εµβέλεια του
πυρανιχνευτή όπως και όλων των ασύρµατων περιφερειακών, µπορεί να επηρεαστεί από ηλεκτροµαγνητικές
παρεµβολές ή από εµπόδια.
Τροφοδοσία: 2 µπαταρίες λιθίου 3V (CR123A).
Κατανάλωση: µικρότερη των 20~40µΑ σε ηρεµία και 20mA σε συναγερµό.
Σηµατοδοτήσεις: Συναγερµός και αποκατάσταση,, χαµηλή στάθµη µπαταρίας.
Ακουστική ισχύς βοµβητή: 85dB στα 3 µέτρα.
Επιτήρηση της κατάστασης λειτουργίας (supervised): υπάρχει επικοινωνία µε την ασύρµατη επέκταση κάθε
15 ή 65 δευτερόλεπτα, για να δηλώσει την κατάσταση κανονικής λειτουργίας.
Θερµοκρασία Λειτουργίας: -5 ~ +50ΟC.
∆ιαστάσεις ανιχνευτή: Φ 110 x 40(Υ) χιλιοστά.
Χρώµα: Λευκό.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση τoυ ασύρµατου πυρανιχνευτή πρέπει πρώτα να τον καταχωρήσετε στο
σύστηµα και να τον προγραµµατίσετε, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες της
επέκτασης WPX-48 και συγκεκριµένα στην παράγραφο “Καταχώρηση Ασύρµατων Περιφερειακών”.
Συγκεκριµένα, όταν είστε στην “Αναζήτηση…”, τοποθετήστε τις δύο µπαταρίες στο ανιχνευτή και αυτός
αµέσως θα εκπέµψει τον κωδικό του, τον οποίο ο δέκτης θα αναγνωρίσει. Ακολουθήστε τη διαδικασία
ολοκλήρωσης της καταχώρισης, όπως περιγράφονται στις οδηγίες της επέκτασης WPX-48.

Προσοχή!!!
Ο ασύρµατος πυρανιχνευτής θα πρέπει να εγκατασταθεί σε κατάλληλο σηµείο, στο ψηλότερο σηµείο του
χώρου, το οποίο θα απέχει κατ’ελάχιστο 0.6 µέτρα από τους τοίχους. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής
κυκλοφορία αέρα. Αν ο χώρος είναι µεγάλος θα πρέπει να εγκαταστήσετε 2 ή περισσότερους ασύρµατους
ανιχνευτές. Κάθε ανιχνευτής καλύπτει µία περιοχή 50 m3. χωρίς να υπάρχουν επιµέρους διαµερίσµατα ή
εµπόδια.
Μην εγκαταστήσετε τον ανιχνευτή κοντά σε ανεµιστήρες, θερµαντικά σώµατα, λαµπτήρες φθορισµού ή
ιονιστές. Ο ανιχνευτής WSD-200 δεν είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε χώρους που υπάρχουν
αιωρούµενα σωµατίδια, διαλυτικά χρωµάτων ή καυσαέρια από οχήµατα ή άλλες πηγές.
Σηµείωση: ο ανιχνευτής µπορεί να ενεργοποιηθεί από υψηλή συγκέντρωση καπνών τσιγάρου ή από ατµούς
κουζίνας.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• Αφαιρέσετε τη βάση του πυρανιχνευτή.
• Βιδώστε τη βάση του πυρανιχνευτή στην οροφή του χώρου τον οποίο θα επιτηρεί.
• Τοποθετήσετε τις µπαταρία µέσα στον πυρανιχνευτή, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα.
Ο πυρανιχνευτής χρησιµοποιεί 2 µπαταρίες λιθίου CR123A, οι οποίες περιέχονται στη συσκευασία του.
• Ο πυρανιχνευτης καταχωρείται στον δέκτη µέσω της εκποµπής που πραγµατοποιεί όταν τοποθετηθούν
οι µπαταρίες του.
• Τοποθετείστε τον πυρανχνευτή στη βάση του και περιστρέψτε για να κλειδώσει.
• Δοκιµάστε την σωστή λειτουργία και εκποµπή του πυρανιχνευτή πιέζοντας το πλήκτρο στην εµπρός
πλευρά του ώστε να σηµάνει συναγερµό. Το LED του πυρανιχνευτή θα ανάψει και θα ηχήσει
η σειρήνα του. Στο πληκτρολόγιο θα σηµατοδοτηθεί ο συναγερµός.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Ο χρόνος ζωής της µπαταρίας του ανιχνευτή είναι 12 µήνες περίπου, µε κανονική χρήση.
Σε περίπτωση ένδειξης χαµηλής στάθµης της µπαταρίας, ο βοµβητής του ανιχνευτή θα ηχεί κάθε 2 ώρες.
Θα πρέπει να τις αντικαταστήσετε, ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα:
1. Αφαιρέστε τον πυρανιχνευτή από τη βάση του µε ελαφρά περιστροφή.
2. Αφαιρέστε τις παλιές µπαταρίες CR123A και τοποθετείστε καινούριες, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα.
3. ∆οκιµάστε την σωστή λειτουργία και εκποµπή του ανιχνευτή, µε τον τρόπο που προαναφέραµε.
4. Τοποθετείστε πάλι το πυρανιχνευτή στη βάση του περιστρέφοντας αργά ώστε να κλειδώσει.

