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A Fibaro Flood Sensor egy Z-Wave kompatibilis, univerzális víz- és hőmérséklet 
érzékelő. A készülék elemmel (élettartama kb. 2 év) és tápegységgel 
működtethető (12 vagy 24VDC). A vízriasztás elküldésre kerül a Z-Wave hálózat 
készülékeire, továbbá az NC érintkező szétnyitásával bármelyik riasztási 
központba is elküldhető. A készülék beépített hőmérséklet érzékelővel 
rendelkezik: felügyeli pl. a padló hőmérsékletét. A Fibaro Flood Sensor padlóra 
vagy falra helyezésre van kialakítva kivezetett vízérzékelő szonda érintkezőkkel. A 
készülék beépített LED jelzővel és hangriasztással rendelkezik. Emellett a Fibaro 
Flood Sensor szabotászkapcsolóval rendelkezik, amelyik hangjelzéssel és a 
vezérlő vagy a központ riasztásával jelzi az érzékelő elmozdítását vagy 
szabotázsát (pl. lopás esetén). A LED jelző vizet, működési módot jelez és 
ellenőrizheti a Z-Wave hálózat hatótávolságát. A készülék nem süllyed el és a víz 
felszínén úszik, nagyobb víz esetén folyamatosan riaszt. 

Az eszköz funkcionalitása függhet az Ön által használt rendszer tulajdonságaitól.

MŰSZAKI ADATOK

Készülék tápellátása:

Elemtípus:

Teljesítményfelvétel (tápegységről):

Maximális feszültség a kimeneti 
érintkezőkön:

Kompatibilitás EU irányelvekkel:

Rádió protokoll:

Frekvencia:

Hatótávolság:

Munkahőmérséklet:

Hőmérséklet érzékelő méréstartománya:

Hőmérséklet érzékelő méréspontossága:

Méretek (átmérő x magasság):

12 - 24 VDC

CR123A

0,4W

24V DC / 20V AC

EMC  2004/108/EC
R&TTE 1999/5/WE
 

Z - Wave

868,4 MHz EU;
908,4 MHz US;
921,4 MHz ANZ;
869,2 MHz RU;

max 50 m nyílt területen max 30 m 
épületekben (az építőanyagoktól, 
az épület elrendezésétől és 
szerkezetétől, valamint a terület 
kialakításától függően)

0 - 40oC*

-20 és 100oC között

0,5oC (0 - 40oC tartományban)

72 x 28 mm

-20oC és 70oC között

AUX COM Z1 Z2
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1 Ábra – Elöntés érzékelő csatlakoztatása a riasztási rendszerrel

3 Ábra – Az érzékelő telepítése vezetékes 
elöntés szonda felhasználásával
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

• Kompatibilis bármely Z-Wave vezérlővel.
• Bármely riasztó rendszerre csatlakoztatható (potenciálmentes kimeneti   
 érintkező).
• Egyszerű telepítés – elég lehelyezni a készüléket az elöntéssel fenyegetett   
 padlóra vagy felületre.
• Bárhova telepíthető – az érzékelő érintkezői külön vezetékeken kivezethetők.
• Lopásvédelem (Szabotázskapcsoló).
• Riasztás hangjelzéssel és fényjelzéssel (LED jelző).
• Elemes táplálás és további tápegységről történő táplálási lehetőség. Ebben az   
 esetben az elem vészhelyzeti tápforrásként működik.
• Két munkamód: vízérzékelés és hőmérséklet érzékelés vagy csak hőmérséklet   
 érzékelő.

FIGYELEM
Csak az útmutatóban szereplő ábra szerint csatlakoztatható. A 
hibás csatlakoztatás veszélyes vagy a készülék sérülését 
eredményezheti.i

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A FIBARO RENDSZERRŐL

A Fibaro további vezetékeket nem igénylő, Z-Wave technológián alapuló rendszer. 
A Fibaro számos előnyt biztosít a hasonló rendszerekhez képest. Általánosságban 
véve a rádiórendszerek közvetlen kapcsolatot teremtenek a vevőegység és az 
adóegység között. A rádiójel erősségét minden útjába eső akadály gyengíti (a 
lakásban a falak, bútorok stb.). Legrosszabb esetben a rádiójel nem teljesíti a 
funkcióit.
A Fibaro Rendszer előnye, hogy a készülékek amellett, hogy vevőegység és 
jeladó egység egyben, jel „erősítő” szerepét is betölti. Amennyiben nem lehet 
felállítani a közvetlen csatlakozási utat a jeladó és a vevőegység között, a 
kapcsolat más, adatátvitelben közvetítő berendezések felhasználásával kerülhet 
megvalósításra.
A Fibaro egy kétirányú vezeték nélküli rendszer. Ez azt jelenti, hogy a jel nem csak 
elküldésre kerül a vevőegységekhez, de a vevőegységek emellett visszaigazolják 
a jelek fogadását. Ezzel együtt visszaigazolják az állapotukat, amelynek 
köszönhetően megállapíthatjuk, hogy a készülék valóban be lett-e kapcsolva. A 
Fibaro Rendszer adatátvitelének a biztonsága hasonló a busz vezetékes 
rendszerekkel.
A Fibaro ingyenes adatátviteli sávban üzemel 868,4 MHz frekvencián. Mindegyik 
Fibaro hálózat saját egyedi hálózat azonosító számmal rendelkezik (home ID). 
Ezért fennáll a lehetőség egy épületben két vagy több független rendszer 
interferenciamentes együttműködésére. Ugyan a Z-Wave egy új technológia, a 
Wi-Fi-hez hasonlóan hivatalosan érvényes szabvánnyá vált. Számos gyártó 
ajánlja különböző ágazatokban a Z-Wave technológián alapuló megoldásokat és 
ezek egymással kompatibilisek. Ez azt eredményezi, hogy a rendszernek van 
jövője és további fejlődésre ad lehetőséget. A Fibaro dinamikus hálózati 
szerkezetet alkot. A bekapcsolás pillanatától kezdve, a Fibaro Rendszer egyes 
készülékeinek a fekvése automatikusan frissül, valós időben, „mesh” hálózatban 
üzemelő állapotok megerősítésével. További információkat a www.fibaro.com 
honlapján találhat.

II. ÉRZÉKELŐ HOZZÁADÁSA A Z-WAVE HÁLÓZATHOZ

A Fibaro Flood Sensor hozzáadása a Z-Wave hálózatra a TMP kapcsoló 
alkalmazásával történhet. Emellett a készülék autoinclusion funkcióval 
rendelkezik, tehát automatikusan hozzáadásra kerülhet egy állandó tápforrás 
csatlakoztatásával (Ez a mód csak első párosítás vagy alaphelyzetbe állítás után 
működik).
A Fibaro Flood Sensor hozzáadása a Z-Wave hálózatra autoinclusion funkcióval:
1) Győződjön meg róla, hogy a Fibaro Flood Sensor tápfeszültsége le van   
 kapcsolva, a készülék pedig a vezérlő közvetlen hatótávolságán belül van. Az   
 érzékelőben nem lehet behelyezve az elem.
2) Vegye le a készülékház fedelét.
3) Indítsa el a vezérlőn a készülék hozzáadás módot (lásd a vezérlő használati  
    útmutatóját).
4) Helyezze be az elemet a készülékbe vagy csatlakoztassa a tápfeszültséget.
5) Felismerésre kerül a Fibaro Flood Sensor és hozzá lesz adva a hálózatra.

FIGYELEM
Amennyiben a készüléket nem sikerül hozzáadni akkor próbálja ki 
a manuális hozzáadási módot, vagy állítsa alaphelyzetbe az 
érzékelőt és ismételje meg a fenti folyamatot.i

Az autoinclusion mód (automatikus keresési mód) kikapcsolásához nyomja meg 
egyszer a TMP kapcsolót a Fibaro Flood Sensor tápforrásra csatlakoztatása után.
A Fibaro Flood Sensor manuális hozzáadása a Z-Wave hálózatra:
1) Csatlakoztassa a tápellátást a Fibaro Flood Sensorra, vagy helyezze be az  
 elemet. Győződjön meg róla, hogy a készülék a vezérlő közvetlen  
 hatótávolságán belül van (lásd a vezérlő használati útmutatóját).
2) Hozza a vezérlőt készülék hozzáadás módra.
3) Kattintson 3-szor a TMP kapcsolóra.
4) Felismerésre kerül a Fibaro Flood Sensor és hozzá lesz adva a hálózatra.

III. A FIBARO FLOOD SENSOR ELTÁVOLÍTÁSA A Z-WAVE HÁLÓZATRÓL

1) Vegye le a készülékház fedelét.
2) Győződjön meg róla, hogy az érzékelő elemről vagy tápegységről van táplálva.
3) Hozza   a  vezérlőt  készülék  eltávolítási  módra  (lásd  a  vezérlő  használati  
 útmutatóját).
4) Nyomja  meg  háromszor  gyorsan  a  Fibaro  Flood  Sensor  házán  lévő  TMP  
 kapcsolót.

IV. AZ ÉRZÉKELŐ BESZERELÉSE

1) Vegye le a készülékház fedelét.
2) Adja hozzá a készüléket a Z-Wave hálózathoz (lásd a II pontot).
3) Helyezze le az érzékelőt az elöntéssel veszélyeztetett felületre. A készülék alján  
 lévő három elektródának egyenletesen kell a felülettel érintkeznie.
4) Ügyeljen arra, hogy a készüléket máshová is helyezheti, az elöntési   
 érintkezőkre (SENS1 és SENS2) csatlakoztassa ilyenkor a vezetékes   
 elektródákat, melyek érzékelik a vizet (pl. két szigetelés nélküli a vezetékek végein).
5) Amennyiben a készüléket a tápegységről kívánja üzemelni, csináljon nyílásokat  
  a vezetékek számára a készülékházon és csatlakoztassa a tápellátást a 2.   
  sémának megfelelően.
6) Zárja le a készülékház fedelét.

FIGYELEM
A készülék feltelepítése után ajánlott végrehajtani a működési 
tesztet az érzékelő vagy a vezetékes szonda vízbe helyezésével.i

FIGYELEM
Az érzékelő fekvésének a módosítása esetén ajánlatos 
felébreszteni a készüléket és átkonfigurálni a Z-Wave hálózatot a 
TMP kapcsoló háromszori megnyomásával.i
FIGYELEM
A TMP kapcsoló két funkciót tölt be:
1) Készülék hozzáadása és eltávolítása a Z-Wave 
hálózatra/hálózatról.
2) Szabotázs kapcsoló. Ez érzékeli, ha a készüléket felnyitják. Ez 
riasztást is generálhat.

i

ÚTMUTATÓK AZ ELEM KEZELÉSÉHEZ
A Fibaro Flood Sensor alapértelmezett konfiguráció mellett akár 2 
évig is működhet egy elemmel. Az elem aktuális töltési szintjét a 
vezérlő konfigurációs kezelőfelülete jelzi (Home Center 2). Az 
elem piros színű ikonja azt jelenti, hogy az elemet új elemre kell 
cserélni. Az elemcsere alatt a szabotázs riasztás véletlenszerű 
bekapcsolásának az elkerüléséhez, törölni kell a II párosítási 
csoport párosítását és vissza kell állítani az Érzékelő paramétereit 
alapértelmezett értékre. Emellett a készülék tápegységről is 
táplálható (12/24VDC – a 2. sémának megfelelően) – ilyen 
konfigurációban az elemről történő táplálás vészüzem jellegű.

i

VI. FIBARO FLOOD SENSOR ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

Az alaphelyzetbe állítási eljárás törli az érzékelő EPROM memóriáját, ebben a 
vezérlőre és a Z-WAVE hálózatra vonatkozó összes információt.
A Fibaro Flood Sensor resetelési eljárása:
1) Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van a tápellátásra.
2) Tartsa lenyomva a TMP kapcsolót 15-20 másodpercen át, sárga színben   
 kigyullad a LED dióda  a menü 4. pozícióra lépését jelezve.
3) Engedje el a TMP kapcsolót.
4) Nyomja meg újra röviden a TMP kapcsolót.
Az alaphelyzetbe állítási eljárás sikerességét a világító jelző piros színűre 
változása, majd elalvása igazolja. Ezzel egy időben a készülék a tápforrásra 
csatlakoztatáshoz hasonló rövid hangjelzést ad ki.

FIGYELEM
Az alaphelyzetbe állítási eljárás nem törli ki a készüléket a 
Z-WAVE vezérlő memóriájából. A készülék alaphelyzetbe állítása 
előtt törölni kell a készüléket a meglévő hálózatból.

i
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4 Ábra – Teleszkópos elöntés 
szondák jelölése

2 Ábra – Az érzékelő csatlakoztatása a tápegységre

TMP

FIGYELEM
A 3. sémában ábrázolt csavarokat a gyártó nem mellékelte a 
készülékkel. A csavarokat az építőanyagokhoz megfelelően kell 
kiválasztani.i

ÁBRA JELMAGYARÁZAT:
+12V - 12/24VDC tápegység csatlakozó
-GND - Védőföld csatlakozó
ALARM NC - vízérzékelő potenciálmentes csatlakozója (vezetékes rendszerekre)
TAMP NC - Szabotázs (tamper) potenciálmentes csatlakozója (vezetékes 
rendszerekre)
SENS1, SENS2 - vízérzékelő elektróda csatlakozó.

FIGYELEM
Az ALARM NC és a TAMP NC érintkezők EOL paraméteres 
ellenőrzött vonal érintkezőként is felhasználhatók.i

V. TÁPELLÁTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A Fibaro Flood Sensor két táplálási móddal rendelkezik. Alapértelmezett 
beállításként a készülék a szettel együtt mellékelt elemmel működik. Emellett a 
12/24DC tápellátás +12 és GND csatlakozókra csatlakoztatása mellett 
tápegységről üzemelő készülékként is működik (a 2. ábrának megfelelően). A 
táplálási mód konfigurálása automatikusan történik a készülék Z-Wave hálózatra 
adásának a szakaszán. Elemről történő táplálás esetén a Fibaro Flood Sensor 
időszakos kommunikációt használ a Z-Wave vezérlővel. A riasztások küldése 
folyamatosan történik, míg a konfigurációs paraméterek és a párosítási beállítások 
a készülék egyes ébresztési intervallumában vagy a manuális kiébresztés során (a 
TMP kapcsoló háromszori megnyomása). Tápegységről történő tápellátási 
módban minden konfiguráció küldése folyamatos jellegű és a készülék a Z-Wave 
hálózat más csomópontjaiba is küldhet jelet.
A készülék tápegységről való üzemeléséhez:
1) Távolítsa el az Érzékelőt a Z-Wave hálózatról.
2) Csatlakoztassa a tápegységet (12/24VDC) a +12 és GND csatlakozókra 
    (2. ábrának megfelelően).
3) Adja hozzá újra a Fibaro Flood Sensort a Z-Wave hálózatra.
Tápegységes üzem esetén az érzékelő elem nélkül is működhet. Ugyanakkor 
ajánlatos behelyezni az elemet, mert így betöltheti a vészhelyzeti tápforrás 
szerepét. Áramkimaradás esetén a készülék automatikusan átkapcsol a 
vészhelyzeti tápforrás módra. Minden jelentés (ebben a víz- és hőmérséklet 
jelentés) küldése folyamatos, de a tápegység újbóli bekapcsolásáig nincs 
lehetőség a konfiguráció és a párosítás beállítására az érzékelőben. Amennyiben 
az érzékelő közvetített a Z-Wave hálózat más csomópontjai közötti 
kommunikációban, elemes üzem idején kikapcsol ez a funkció.

FIGYELEM
A Fibaro Flood Sensor automatikusan kilép a vészüzemi módból, 
ha érzékeli a 12/24VDC tápfeszültséget a +12, GND 
csatlakozókon (a 2 ábrának megfelelően) és a készülék 
felélesztésre kerül egy belső eseménnyel, tehát vízriasztással, 
hőmérséklet jelentéssel, szabotázs eseménnyel vagy TMP 
kapcsolóval történő felélesztéssel.

i

FIGYELEM
Az érzékelő akkor jelez vizet, ha a készülék 4Mohm alatti 
ellenállást érzékel az 1 és a 3, 1 és a 2 elektródák (a 4. ábrának 
megfelelően) és az érintkezőkhöz csatlakoztatott elektródák 
között (SENS1 és SENS2).

i
FIGYELEM
A SENS1 és a SENS2 érintkezők csak a víz felismerésére 
szolgálnak. A SENS1 és a SENS2 elektródákra nem szabad 
potenciált (külső feszültséget) csatlakoztatni.

i

*Tápegységről történő táplálás esetén
a megengedett hőmérséklet:



VII. A FIBARO FLOOD SENSOR VEZÉRLÉSE A Z-WAVE HÁLÓZATRÓL

A Fibaro Flood Sensor beépített víz- és hőmérséklet érzékelővel rendelkezik: ez 
azt jelenti, hogy ez egy többcsatornás készülék. A Z-Wave vezérlő két 
készülékként látható.

1. ábra Flood Sensor ikon a HOME CENTER 2 vezérlőn

VIII. PÁROSÍTÁSOK

A párosítás alkalmazása lehetővé teszi a Fibaro Flood Érzékelő számára a 
Z-WAVE hálózatban lévő másik készülék pl. Dimmer, Relay Switch, Roller Shutter, 
RGBW Controller, Wall Plug vagy a világítási kép közvetlen vezérlését (világítási 
kép csak a Home Center 2 vezérlővel).

FIGYELEM
A párosítás lehetővé teszi a vezérlő parancsok közvetlen küldését 
a készülékek között és ez a fő vezérlő közvetítése nélkül történik. 
Ennek a mechanizmusnak köszönhetően a Flood Sensor akár a 
központi vezérlő teljes megrongálódása esetén is kommunikálhat 
a készülékekkel, pl. tűz esetén.

i
A Fibaro Flood Sensor három csoport párosítására ad lehetőséget.
Az I csoport a készülék állapotára van rendelve – lehetővé teszi a BASIC SET 
vezérlő keret (alapértelmezett) vagy az ALARM riasztási keret elküldését.
A II csoport a TMP kapcsolóhoz és a dőlés érzékelőhöz van rendelve - a kapcsoló 
elengedése vagy a dőlés érzékelő megsértése esetén elküldésre kerül a 
GENERIC RIASZTÁS keret az ehhez a csoporthoz tartozó készülékekre (a 74 
paraméter beállításaitól függően).
A III csoport a készülék állapotáról tesz jelentést, csak egy készülék rendelhető a 
csoporthoz (alapértelmezetten a vezérlőnek tesz jelentést az állapotról).
A Fibaro Flood Sensor egy csoporton belül 5 általános készülék és 5 
többcsatornás (MultiChannel) készülék vezérlését teszi lehetővé, amelyből 1 
mező a hálózat vezérlőjének van lefoglalva.
A párosítás hozzáadásához (a Home Center 2 vezérlő felhasználásával) menjen a 
készülék opciójára az alábbi ikonra kattintva:

Válassza ki a készülék opciók fülét. Ezután határozza meg, mely csoporthoz és 
mely készülékeket fogja párosítani. A megfelelő információk elküldése a vezérlőről 
a párosított csoportokhoz hozzáadott készülékekre akár több óráig is eltarthat, a 
modul korábbi paraméter beállításoktól függően.

IX. BEÁLLÍTÁSOK ÉS LED JELZÉSEK

A Fibaro Flood Sensor munkamódokat és készülék riasztásokat jelző LED jelzővel 
rendelkezik. Továbbá a LED jelző informálhat a készülék hatótávolságáról a 
Z-Wave hálózatban és az aktuális hőmérséklet mérésről.
LED jelző jelzésmódjai:
1) A vízriasztás a fehér és a kék szín egymást váltó villogása jelzi.
2) Elemes táplálás és a 63 paraméter 1 értékre történő beállítása esetén a LED 
dióda időszakonként jelezni fogja a hőmérséklet mérést (az 50, 51 és a 61, 62 
paraméter konfigurációjától függően).
3) Tápegységről történő táplálás esetén a hőmérséklet aktuális mérését az 50, 51 
és a 61, 62 paraméter beállításoktól függő szín jelzi.
4) A készülék a világítás színével a MENÜ aktuális szintjeit jelzi.
A MENU szint elindításához tartsa lenyomva legalább 3 másodpercen át a TMP 
kapcsolót. Ezután a MENÜ szintek jelzése a LED jelző világítási színével történik. 
A TMP kapcsoló jelzőn tartásával a következő színek fognak megjelenni.
FEHÉR - MENU módba lépés megerősítése ,
ZÖLD - párosított készülékek riasztásának a visszavonása,
RÓZSASZÍN - hatótávolság teszter,
SÁRGA - érzékelő reset.

XI. Z-WAVE HATÓTÁVOLSÁG TESZTER

A Fibaro Flood Sensor vezérlőhöz viszonyított Z-Wave hálózat hatótávolság jelző 
funkcióval rendelkezik. A készülék hatótávolságának a leteszteléséhez:
1) Tartsa lenyomva a TMP kapcsolót 10-15 másodpercen keresztül, a LED jelző 
lila színűre változik.
2) Engedje el a TMP kapcsolót.
3) Nyomja meg újra röviden a TMP kapcsolót.
4) A jelző kijelzi a Z-Wave hálózat hatótávolságát (a hatótávolság jelzési módok 
leírása lentebb).
5) A hatótávolság teszt módból történő kilépéséhez nyomja meg egyszer röviden 
a TMP kapcsolót.
Hatótávolság jelzési módok:
A jelző zöld színben villog - A Fibaro Flood Sensor megpróbál közvetlenül 
kommunikálni a fővezérlővel. Ha nem lehetséges a közvetlen kommunikáció, az 
érzékelő megpróbál más modulok segítségével kommunikálni, amit a sárga szín 
villogása jelez.
A jelző zöld színben világít - A Fibaro Flood Sensor közvetlenül kommunikál a 
központi egységgel.

XIV. KONFIGURÁCIÓ

FIGYELEM
A számszerű értelmezés a vezérlőben a negatív számok esetében 
eltér a decimális feljegyzéstől, ezért a leolvasott érték eltérhet a 
bevezetett értéktől. A negatív számok kódolása megfelel az U2 
szabványnak.

i

62. Magas hőmérséklet riasztás jelző színe.
A paraméter megőrzi az RGB színskáláról származó szín értékét. 
Lehetséges értékek: 0 - 16777215 
Alapértelmezett érték: 16711680 (piros 0x00FF0000) 
Paraméter nagysága: 4 [bytes]

Decimális

32767

Hexadecimális (U2)

1

0

-1

-10000

-32768

0x7FFF

0x0001

0x0000

0xFFFF

0xD8F0

0x8000

Vezérlő értéke

32767

1

0

65535

55536

32768

61. Alacsony hőmérséklet riasztás jelző színe.
A paraméter az RGB színskálabeli színértéket tárolja. 
Lehetséges értékek: 0 - 16777215 
Alapértelmezett érték: 255 (kék 0x000000FF) 
Paraméter nagysága: 4 [bytes]

Egyenlet: 
Szín = 65536*piros + 256*zöld + kék

FIGYELEM
A színek értelmezése a vezérlőben a színek összege, ahol 
minden szín 0-255 közötti értéket vehet fel.i

FIGYELEM
A színek értelmezése a vezérlőben a színek összege, ahol 
minden szín 0-255 közötti értéket vehet fel.i

Szín

Piros

Zöld

Kék

Sárga

Türkiz

Narancssárga

Fehér

Kikapcsolt LED jelző

Decimel érték

16711680

65280

255

16776960

65535

16750848

16777215

0

FIGYELEM
A paraméter „0” értékre beállított 2 PARAMÉTER esetén el van 
hagyva.i

76. A riasztási/basic set keret újraküldési ideje a készülékekbe elöntés 
riasztás fennmaradása esetén.
A paraméter meghatározza az időt, ami után újraküldésre kerül a riasztási keret.
A „0” érték kikapcsolja a riasztási keret újraküldését.
Lehetséges értékek: 0 - 65535 (1s-ként)
Alapértelmezett érték: 0
Paraméter nagysága: 2 [bytes]

FIGYELEM
Amennyiben a készülék paraméterét a 75 paraméterben 
megadott időnél rövidebb időre állítja, a készülék nem halkítja le a 
riasztást – végig aktív marad.i

Ébresztési intervallum (elemes mód)
Lehetséges értékek: 0 vagy 5 - 86399 (másodpercben, 5 másodperctől - 24 h-ig)
Alapértelmezett beállítás: 4 000 (66 percenként)
Másodpercekben megadja az időt, ami alatt a Fibaro Flood Sensor végrehajtja a 
„Wake up” útmutatót - kommunikáció a központi egységgel, paraméterek 
frissítése, szoftver frissítése. A Flood Sensor minden megadott intervallumban 
felébred és MINDIG megpróbál kommunikációt teremteni a központtal, a 
sikertelen kommunikációs próbák újrapróbálása nélkül (a hatótávolság határán 
való tevékenykedés, a központi egység meghibásodása, vagy az érzékelő 
hatótávolságon túlra történő helyezése esetén ez megelőzi az elem lemerülését). 
A paraméternek az elemes működés esetén lesz jelentősége - a megnövelt idő 
ritkább kommunikációt és kisebb elem felhasználást jelent.
SIKERES kommunikációs próba után az érzékelő készenléti állapotba tér, 
végrehajtja a paraméterek frissítését vagy szoftver frissítési módba kapcsol.
SIKERTELEN kommunikációs próba után az érzékelő készenléti állapotba tér a 
következő intervallumra.
1. Megsértés (elöntés) visszavonásának a késleltetése.
Elöntés riasztás visszavonásának a késleltetése az elöntés riasztás megszűnése esetén.
Lehetséges értékek: 0 - 3 600 (1 másodpercenként)
Alapértelmezett érték: 0 (nincs késleltetés, azonnal visszavonás)
Paraméter nagysága: 2 [bytes]
Másodpercekben megadja azt az időt, amennyi ideig a Flood Sensor fenntartja az 
elöntés állapotot az elöntés jelenség megszűnése után. Mivel az érzékelő 
fenntartja az elöntési állapotot a riasztás visszavonás késleltetésében, a 
központba jutó összes jelentés továbbra is elöntés jelez. A paraméternek nincs 
hatása a hang- és vizuális riasztásra, melyek a megsértés megszűnése után 
azonnal kikapcsolásra kerülnek.
2. A dióda és hangjelzés bekapcsolása/kikapcsolása elöntés esetén.
A paraméter lehetővé tesz a dióda és a hangjelzés inaktiválását az elöntés 
bekövetkezése esetén.
Lehetséges értékek:
0 - kikapcsolt hang- és vizuális riasztás
1 - inaktív hangriasztás, aktív vizuális riasztás
2 - aktív hangriasztás, inaktív vizuális riasztás
3 - aktív hang- és vizuális riasztás
Alapértelmezett érték: 3
Paraméter nagysága: 1 [byte]
A paraméter módosítása lehetővé teszi a készülék elemes működési idejének a 
meghosszabbítását. A készülék továbbra is normálisan kommunikál a központtal, 
azaz információkat, riasztásokat és jelentéseket küld a párosított csoportoknak.
5. 1 párosítási csoportnak küldött vezérlő keret típusa (ELÖNTÉS).
Lehetséges értékek:
0 - ALARM WATER keret 
255 - BASIC SET keret 
Alapértelmezett érték: 255 
Paraméter nagysága: 1 [byte]
A paraméter meghatározza a készülék által az elöntés előfordulása vagy 
visszavonása esetén küldött keret fajtáját.
7. I párosítási csoportba tartozó készülékeknek bekapcsolás/nyitás 
parancsok küldése során szükséges sötétítés/redőnynyitási szint.
A riasztási keretek esetén meghatározásra kerül a riasztás elsőbbség Lehetséges 
értékek: (1 - 99) vagy 255 
Alapértelmezett érték: 255 
Paraméter nagysága: 1 [byte]
A 255 érték lehetővé teszi a készülékek bekapcsolását. Dimmer modul esetén ez az 
előző elmentett állapotra kapcsolást jelenti. Pl. 30%-ra kapcsolt Dimmer és kikapcsolt, 
majd a 255 paranccsal újra bekapcsolt az előző állapotra kapcsolja, tehát a 30 %-ra.
9. Riasztást törlő keret elküldésének vagy a készüléket kikapcsoló 
vezérlőkeret (Basic) inaktiválása.
Lehetővé teszi az elöntés érzékelővel párosított I párosítási csoportba tartozó 
készülékek riasztás kikapcsolása és visszavonása funkció inaktiválását.
A paraméter 0 értékre állítása a BASIC SET = 0 vagy ALARM WATER=0 keret 
elküldésének a kikapcsolását eredményezi. A készülék az elöntés riasztás 
elküldése után mindig küld jelentést az elöntésről, az állapot megszűnése ellenére 
is. Ennek az állapotnak a visszavonására a MENÜBEN van mód a zöld 
megvilágítási színnel megjelölt elöntés mód visszavonása kiválasztásával.
Lehetséges értékek:
0 - inaktív elöntés visszavonás (riasztás)
1 - aktív elöntés visszavonás (riasztás)
Alapértelmezett érték: 1
Paraméter nagysága: 1 [byte]

63. LED jelző szervezése normál üzemben.
A paraméter meghatározza a LED jelző viselkedését. A paramétert 0 értékre 
állítva kikapcsol a dióda, növelve az elem élettartamát.
Lehetséges értékek:
0 - kikapcsolt hőmérséklet jelzése a diódán
1 - bekapcsolt hőmérséklet jelzés (villanás) a Temperature Interval pillanatában 
(PARAMETR 10 tápegységes és elemes) vagy WakeUp (elemes táplálás)
2 - csak tápegységes (állandó) táplálás esetén bekapcsolt hőmérséklet jelzés.
Alapértelmezett érték: 2
Paraméter nagysága: 1 [byte]
73. Hőmérséklet mérés kompenzációja.
Lehetséges értékek: -10000 - +10000 
Alapértelmezett: 0 (0.00oC)
Paraméter nagysága: 2 [bytes]
A paraméter elmenti a hőmérséklet értékét, amelyik hozzá lesz adva vagy le lesz 
vonva a beépített hőmérséklet érzékelő által mért valós értékhez/értéktől. Ennek 
célja a padlónál található hőmérséklet érzékelő és a levegő hőmérséklet érzékelő 
leolvasásainak a hozzápasszolása.
74. II párosítási csoporthoz küldött riasztási keret aktiválása.
(MOVEMENT_TAMPER / BUTTON_TAMPER) (1 byte)
Lehetséges értékek:
0 - inaktív tamper riasztás
1 - aktív kapcsoló tamper riasztás
2 - aktív mozgás tamper riasztás
3 - aktív kapcsoló és mozgás tamper riasztás. 
Alapértelmezett érték: 2
Paraméter nagysága: 1 [byte]
A készülék bekapcsolhatja a riasztásokat, melyek forrása az érzékelő rezgése - 
pl. áthelyezés során. A következő megsértés riasztási forrása a TMP kapcsoló, 
mely a készülékház tamper funkcióját tölti be. A II PÁROSÍTÁSI CSOPORT 
riasztásai NINCSENEK VISSZAVONVA.
75. Vizuális és hangriasztás aktivitásának az időtartama.
A felhasználónak lehetősége van az elöntés érzékelő lehalkítására. Mivel az 
érzékelő riasztása hosszú ideig is eltarthat, bevezetésre került a dióda és a 
hangjelzéses riasztás kikapcsolásának a lehetősége, ami óvja az elemet a 
lemerüléstől.
Lehetséges értékek: 0 - 65535 (1 s-ként)
Alapértelmezett érték: 0 
Paraméter nagysága: 2 [bytes]
A paraméter meghatározza az időt, amely leteltével „lehalkul” a riasztás – aktív 
marad, de a készülék energiatakarékos üzemmódra kapcsol. A vizuális vagy 
hangriasztás újbóli aktiválása a 76 PARAMÉTERBEN meghatározott idő elteltével 
következik be. A riasztási állapot megszűnése esetén – a riasztás azonnal 
kikapcsol. 
A 0 érték bekapcsolja a korlátlan idejű riasztást – a készülék elem üzemben nem 
kapcsol alvó módba, ami az elem lemerüléséhez vezethet.

Az elöntés érzékelő alapértelmezetten 1 MÁSODPERC BEKAPCSOLÁSI 
ÉRZÉKETLENSÉG beállítással rendelkezik, tehát a bekapcsolás a készülék 
vízzel való érintkezés érzékelését követő 1 másodperc elteltével kapcsol be.
A DŐLÉS TAMPER ADOTT TENGELYBEN APRÓ VIBRÁCIÓ ÉS FORGÁS 
ÉRZÉKETLENSÉGGEL RENDELKEZIK, a dőlés tamper aktiválása után 
tizenegynéhány másodpercre kikapcsol az érzéketlenség (kb. 15 másodperc). 
Ezután az újra elmozdulás 3 gyors hangjelzésből álló rövid riasztást eredményez.

A Fibaro Flood Sensor egy elemmel működtetett készülék. Nem megfelelő típusú 
elem alkalmazása robbanásveszéllyel fenyeget. A lemerült elemet nem szabad 
kommunális hulladékként kezelni. Az elhasznált terméket és elemet az 
érvényben lévő környezetvédelmi szabályoknak megfelelően eltávolítani.

XIII. ELEM HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A menü módon keresztül fennáll a lehetőség a párosított készülékek riasztásának 
a visszavonására. A riasztási keret elküldése esetén, a menü módba belépés után 
– zöld szín, a Fibaro Flood Sensor elküldi az aktuális riasztási állapotot az I 
csoportba párosított készülékekbe. 77. Elöntés érzékelő funkcionalitásának a kikapcsolása.

Kapcsolja ki az elöntés érzékelő funkcionalitását. A tamper és a beépített 
hőmérséklet érzékelő aktív marad.
Lehetséges értékek:
0 - Az érzékelő alapértelmezett működése (elöntés felismerése, reakció)
1 - KIKAPCSOLT elöntés érzékelő (nem módosítja az állapotot a központban, 
nem küld riasztásokat és Basic Set elöntési állapot módosításokkal. Mindig 
kikapcsoltként látható a központban)
Alapértelmezett érték: 0 
Paraméter nagysága: 1 [byte]

XII. INFORMÁCIÓK AZ ÉRZÉKELŐ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓLAG

X. PÁROSÍTOTT KÉSZÜLÉKEK RIASZTÁSÁNAK A VISSZAVONÁSA

A jelző sárga színben villog - A Fibaro Flood Sensor más modulok segítségével 
utat keres a fő vezérlőegységhez.
A jelző sárga színben világít - A Fibaro Flood Sensor más modulok segítségével 
kommunikál a központi egységgel. Két másodperc elteltével a készülék újra 
megpróbál közvetlenül kommunikálni a központi egységgel, amit a zöld színű 
villogás jelez.
A jelző lila színben villog - A készülék megpróbál kommunikálni a hatótávolság 
határán. Amennyiben a kommunikáció sikerrel végződik, a műveletet a világító 
sárga szín igazolja. Nem ajánlatos az érzékelő rendszeres működtetése a 
hatótávolság határán.
A jelző piros színben világít - A készülék se közvetlenül, se a Z-Wave hálózat 
más csomópontjai segítségével sem tud kommunikálni a vezérlővel.

Egyenlet:
Szín = 65536*piros + 256*zöld + kék

10. Hőmérséklet mérés intervallum.
A paraméter másodpercekben megadva meghatározza a belső hőmérséklet 
érzékelő által leolvasott soron következő hőmérséklet leolvasások közötti időt. 
Amennyiben a hőmérséklet a hiszterézis értékével (12 PARAMÉTERRŐL) eltér 
az előző leolvasástól, akkor az új érték kerül jelentésre a központba.
Lehetséges értékek: 1 - 65535 (1s-ként)
Alapértelmezett érték: 300 (5min)
Paraméter nagysága: 2 [bytes]
Másodpercekben megadja azt az időt, amennyi alatt a Flood Sensor megméri a 
környezeti hőmérsékletet és az elem töltési szintjét. Amennyiben az aktuális 
hőmérséklet érték a 12 PARAMÉTERBEN meghatározott értékkel eltér az 
előzőleg jelentett értéktől (pl: P12=50, tehát a hőmérséklet különbség 0.5 Celsius 
fok), jelentésre kerül az új hőmérséklet. Amennyiben megváltozik az elem töltési 
szintje, a készülék jelentést küld az elem töltési szintjének a változásáról - Battery 
Report. A paraméternek akkor lesz jelentősége, ha az hatással lesz az elemre (a 
több idő ritkább kommunikációt és az elem nagyobb lemerülését eredményezi). A 
következő SIKERTELEN és SIKERES kommunikációs próbák után az érzékelő 
készenléti módra tér.
12. Hőmérséklet mérés hiszterézise.
A paraméter meghatározza a hőmérséklet változás minimális értékét (érzéketlen-
ség tartománya), amely jelentés küldését eredményezi a központba a 10 
PARAMÉTERNEK megfelelően. 
Lehetséges értékek: 1 - 1000 (0.01oC-ként)
Alapértelmezett érték: 50 (0.5oC)
Paraméter nagysága: 2 [bytes]
13. BROADCAST riasztás.
A 0-tól eltérő érték azt jelenti, hogy az elküldött riasztások BROADCAST keretek 
– a Fibaro Flood Sensor hatótávolságában lévő összes készülékbe.
Lehetséges értékek:
0 - broadcast inaktív
1 - broadcast elöntés (I PÁROSÍTÁSI CSOPORT) aktív, broadcast tamper (II 
PÁROSÍTÁSI CSOPORT) inaktív
2 - broadcast elöntés inaktív, broadcast tamper aktív
3 - broadcast elöntés aktív, broadcast tamper aktív 
Alapértelmezett érték: 0
Paraméter nagysága: 1 [byte]
50. Alacsony hőmérséklet riasztás küszöb.
Lehetséges értékek: -10000 - +10000 (0.01oC-ként)
Alapértelmezett: 1500 (15.00oC)
Paraméter nagysága: 2 [bytes]
A paraméter megőrzi a hőmérséklet értéket, amely alatt a LED jelző a 61 
PARAMÉTER-ben elmentett színben villog. Az alapértelmezett módban a 
készülék kék színben villog.
51. Magas hőmérséklet riasztás küszöb.
Értékek: -10000 - +10000 (0.01oC- ként)
Alapértelmezett: 3500 (35.00oC)
Paraméter nagysága: 2 [bytes]
A paraméter tárolja a hőmérséklet értéket, mely fölött a LED jelző a 72 
PARAMÉTER-ben elmentett színben villog. Az alapértelmezett módban a 
készülék piros színben villog.

1. A Készülék minőségének a Jótállója a FIBAR GROUP Sp. z o.o. (továbbiakban 
„Gyártó”), székhelye: Poznan, ul. Człopska 6A; 60-453 Poznań, melyet a Poznani 
Kerületi Bíróság Országos Cégbíróságának VIII Gazdasági Osztálya KRS 
370151 cégjegyzékszámmal jegyzett be az Országos Cégjegyzékbe, Statisztikai 
számjele: 301595664.

XV. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

2.  Készülék fizikai hibája (anyaghiba vagy gyártási hiba) okozta hibás működéséért a 
Gyártó felelősséget vállal:
- Egyéni ügyfelek esetén az értékesítés napjától számított 24 hónapig,
- Céges ügyfelek esetén az értékesítés napjától számított 12 hónapig.
3. A garanciális időszak alatt a Jótálló kötelezettséget vállal a feltárult hibák díjmentes 
eltávolítására, amely történhet a készülék hibás alkatrészeinek a javításával vagy új, 
esetleg felújított, hibától mentes alkatrészre cseréjével (a Jótálló kizárólagos megítélése 
alapján). Amennyiben nincs lehetséges a javítás végrehajtására, a Jótálló fenntartja 
magának a jogot a Készülék újra, vagy olyan hibáktól mentes felújított készülékre 
cserélni, amely fizikai állapota nem rosszabb az Ügyfél tulajdonában lévő Készülék 
fizikai állapotánál.
4. Amennyiben különleges okból kifolyólag nincs lehetőség a Készülék megegyező 
típusúra történő kicserélésére (pl. nincs ilyen Készülék a kereskedelmi ajánlatban), a 
Jótálló kicserélheti a Készüléket egy másik, műszaki paramétereiben a legjobban 
hasonlító készülékre. Ez eleget tesz a Jótálló kötelezettségeinek. A Jótálló nem téríti 
vissza a megvásárolt Készülék árát.
5.  Az érvényes garanciális dokumentum tulajdonosa a garanciális szervizen keresztül 
nyújtja be a garanciaigényét. Ne feledje: mielőtt benyújtaná a garanciaigény 
bejelentését, vegye igénybe a telefonos vagy internetes műszaki tanácsadást. Az esetek 
több mint felében az ügyfelek problémáját sikerül távlati úton megoldani, amivel 
feleslegesen elindított garanciális eljárás okozta idő- és pénzveszteséget takarít meg. 
Amennyiben a telefonos vagy internetes tanácsadás nem segít, megkérjük az Ügyfelet a 
bejelentési űrlap kitöltésére a www.fibargroup.com honlapunkon.
Helyes reklamációs bejelentés esetén Önök egy átvételi bizonylatot és egy egyedi 
bejelentési számot (RMA) kapnak.
6. Fennáll a lehetőség továbbá a reklamáció telefonos bejelentésére. Ebben az esetben 
a beszélgetés rögzítve lesz, amiről az ügyfélszolgálati tanácsadó előzetesen értesíti az 
Ügyfelet a reklamációs bejelentés átvétele előtt. Közvetlenül a bejelentés benyújtása 
után a tanácsadó átadja a bejelentési számot (úgynevezett RMA szám).
7. A reklamált Készüléket a komplett alapfelszereléssel és a vásárlási bizonylattal együtt 
hozzáférhetővé kell tennie az Ügyfélnek.
8. A garancia keretein belül kicserélt alkatrészek a Gyártó tulajdonát képezik. A 
reklamációs eljárás során kicserélt minden alkatrészre a Készülék garanciális 
időszakának a végéig szóló garancia érvényes. A kicserélt alkatrészekre nem 
hosszabbodik meg garancia időtartama.
9. A reklamált Készülékhez való kiszállás, vagy a reklamált Készülék szervizbe 
szállításának a költsége az Ügyfelet terheli. A szerviz alaptalan kihívása esetén a 
Szerviznek joga van a kiszállás és a készülék átnézésére vonatkozó manipulációs 
költségekkel az Ügyfelet terhelni. 
10. A Márkaszerviz csak abban az esetben utasítja vissza a reklamációs igényt, 
amennyiben: 
• megállapítja a Készülék rendeltetéstől és a használati  útmutatóban foglaltaktól eltérő 
használatát,
• az Ügyfél hiányos, szerelvény, adattábla nélküli Készüléket nyújt át,
• megállapítja, hogy a Készülék meghibásodásáért nem anyaghiba vagy gyártási hiba felel,
• érvénytelen garanciakártya, valamint vásárlási bizonylat hiánya esetén.
11. A Jótálló nem vállal felelősséget hibás Készülék okozta vagyoni károkért. A Jótálló 
nem vállal felelősséget a közvetett, mellékes, különleges, eredmény veszteségekért, 
vagy a morális veszteségért, illetve olyan károkért, mint az elmaradt haszon, 
megtakarítás, elvesztett adatok, hasznok, harmadik felek követelése, valamint a jelen 
Készülék használatából eredő vagy azzal kapcsolatos minden más anyagi vagy 
személyi károkért.
12. A Minőséggarancia nem terjed ki:
• a mechanikus sérülésekre (repedések, törések, vágások, kopás, ütés, leesés vagy más 
tárgy Készülékre dobása okozta fizikális deformáció, vagy a Készülék használati 
útmutatójában meghatározott, rendeltetéstől eltérő használat);
• külső okokból keletkező sérülésekre pl.: árvíz, vihar, tűz, villámcsapás, természeti 
katasztrófa, földrengés, háború, társadalmi zavargások, felsőbb erők, váratlan baleset, 
lopás, elöntés, elemkifolyás, időjárási feltételek; napsugarak, homok, nedvesség, magas 
vagy alacsony hőmérséklet, levegőszennyeződés hatása;
• hibásan működő szoftver, számítógépes vírustámadás, vagy a Gyártó ajánlása szerinti 
szoftver frissítések elmaradása okozta meghibásodásokra;
• energetikai vagy/és telekommunikációs hálózat túlfeszültsége, vagy a használati 
útmutatóban foglaltaktól eltérő hálózatra csatlakoztatás, vagy más olyan termékek 
csatlakoztatása okozta meghibásodásokra, melyek csatlakoztatását nem ajánlotta a 
Gyártó;
• a Készülék szélsőségesen kedvezőtlen feltételek melletti üzemeltetése vagy tárolása 
okozta meghibásodásokra, pl. nagy nedvességben, porban, túl alacsony (fagy) vagy túl 
magas környezeti hőmérsékleten. A Készülék használatára vonatkozó részletes 
feltételeket a használati útmutató határozza meg;
• a Gyártó által nem ajánlott tartozékok használata okozta meghibásodásokra;
• a felhasználó hibás elektromos hálózata okozta meghibásodásokra, ide tartozik a 
helytelen biztosítékok alkalmazása is;
• az Ügyfél által elhalasztott, a használati útmutatóban megjelölt karbantartási és 
kezelési műveletek elmaradása okozta meghibásodásokra;
• nem eredeti, az adott modell számára hibás alkatrészek és tartozékok használata, nem 
feljogosított személyek által végrehajtott javítások és átalakítások okozta 
meghibásodásokra;
• hibás Készülék vagy szerelvény használatának a folytatása okozta meghibásodásokra.
13. A garanciális javítások tartományába nem tartoznak bele a Készülékek időszakos 
karbantartása és átnézése, különösen a Készülék tisztítása beszabályozása, 
működésének az ellenőrzése, a kezelési hibák korrigálása vagy a paraméterek 
programozása, valamint más olyan műveletek, melyek végrehajtásáért a Felhasználó 
(Vásárló) felel. A garancia nem terjed ki a Készülék elemeinek és a használati 
útmutatóban és a műszaki dokumentációban megjelölt más, meghatározott 
élettartammal rendelkező alkatrészek természetes kopására.
14. Amennyiben a termék sérülésének a fajtájára nem terjed ki a garancia, a Gyártó 
fenntartja magának a jogot az efféle meghibásodások saját megítélés szerinti 
eltávolítására, a sérült vagy megrongálódott rész javításával vagy lehetővé téve az 
alegységek javításához vagy cseréjéhez szükséges elemek beszerzését.
15. Az értékesített árura vonatkozó garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem 
függeszti fel a vásárló jogait, ha az áru nem felel meg a szerződésben foglaltaknak.

Ez a készülék minden Z-Wave tanúsítvánnyal rendelkező 
készülékkel együtt használható; továbbá más gyártók 
készülékeivel is együtt működnie kellene. 
Az összes Z-Wave hálózattal kompatibilis készülék hozzáadható a 
Fibaro Rendszerhez. 
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