HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
DOOR / WINDOW SENSOR
FGK-10x-HU-A-v1.01
A Fibaro Door/Window nyitásérzékelő eszközt olyan esetben
alkalmazható, amikor információt szeretnénk kapni az ajtó, ablak,
garázsajtó stb. kinyitásáról és bezárásáról.
A nyitás felismerése az értékelő és a mágneses elem egymástól
eltávolodásával történik. Ezen kívül a modul egy vezetékes
DS18B20 hőmérséklet érzékelőt kezel és potenciálmentes
bemenettel rendelkezik.
Az eszköz funkcionalitása függhet az Ön által használt rendszer
tulajdonságaitól.

MŰSZAKI ADATOK
Tápellátás:

ER14250 1/2 AA 3,6V DC típusú
elem
1 potenciálmentes bemenet (IN)

Kompatibilitás EU
irányelvekkel:

R&TTE 1999/5/EK
LVD 2006/95/EK
EMC 2004/108/EK
RoHS2 2011/65/UE

Kezelt hőmérséklet érzékelők
száma:

1 db DS18B20 típusú érzékelő

Munkahőmérséklet:

0 - 40 °C

Rádió protokoll:

Z-Wave

Frekvencia:

868,4 MHz EU;
908,4 MHz US;
921,4 MHz AU/NZ;
869,2 MHz RU;

Hatótávolság:

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

Méretek (hosszúság x
szélesség x magasság):

76 x 17 x 19 mm

i

ÚTMUTATÓ
Csak az útmutatóban ábrázolt ábrára szerint
csatlakoztatható. A hibás csatlakoztatás veszélyt
vagy a készülék sérülését eredményezheti.

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 „sokszorosító” 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.

(FELÜLNÉZET)

GND

i
i

FIGYELEM
A Fibaro Door/Window Sensor két TMP
szabotázskapcsoló érintkezővel rendelkezik (A
készülékház középen és alján). A készüléket zárt
készülékház fedél mellett ajánlott használni, mert a
TMP kapcsoló elindításához mindkét érintkezőnek
egyszerre benyomva kell lennie.

i

i

Nem szabad levágni, meghajlítani vagy lerövidíteni
az antennát. Az antenna hossza ideálisan passzol a
sávhoz, amelyben a rendszer üzemel.

i

A közvetlen környezetben található fémfelületek (pl.
süllyesztett fémdobozok, fém takaró lécek)
gyengíthetik a vételi képességen!

i
5. ábrá – Érzékelő megfelelő telepítése

1. ábrá – Készülék leírása

(FELÜLNÉZET)

A Fibaro Door/Window 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.
FIGYELEM
A Door/Windnow Sensor készülék állapotot jelző
beépített LED diódával rendelkezik. A dióda a
mágneses érzékelő állapotának a változása
esetén villog. A Z-WAVE hálózat vezérlőjére
történő megfelelő hozzáadást a dióda enyhe
villogása jelzi, amikor a készülék nincs hozzáadva
a vezérlőhöz, a dióda gyors villogással jelzi az
állapotot.

i

FIGYELEM
A konfiguráció bárminemű módosítása esetén a TP
és a TD (1-wire) vonalán, tehát pl. a DS18B20
érzékelő hozzáadásakor vagy eltávolításakor,
minden alkalommal szükség van az eltávolítási
eljárás végrehajtására és az érzékelő újból
hozzáadására a hálózatra. Emlékezni kell arra,
hogy a rendszer csak a csatlakoztatott érzékelő
felismerése után tér tanulási módra (az elem
behelyezése után kb. 10 másodperccel).

i

FIGYELEM
Az 1-wire vonalra (TP vagy TD kapcsok) csak
DS18B20 érzékelőt szabad csatlakoztatni.

i

FIGYELEM
Tilos a TP és TD vonal csatlakoztatása 1-wire
protokollt nem kezelő készülékekre.

i

FIGYELEM
Nem megfelelő típusú elem alkalmazása
robbanásveszéllyel fenyeget. Az elhasznált elemet
a lehetőségek szerint az érvényben lévő
környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell
eltávolítani.

DS18B20
TP (VDQ) max 30m
TD (DQ)
GND
TMP

DS18B20

1 2 3

1 2 3
(ALSÓ NÉZET)

2. ábrá – DS18B20 érzékelő csatlakoztatása

2. Fibaro Érzékelő resetelése
A Fibaro Door/Window Sensor egy resetelési eljárással
rendelkezik. Az eljárás törli az EPROM memóriáját, ebben a
vezérlőre és a Z-WAVE hálózatra vonatkozó összes információt.

6. ábrá – Érzékelő hibás telepítése

A modul resetelési eljárásának a végrehajtásához a következő
műveleteket kell végrehajtani:

FOGALOMTÁR:
• INCLUSION – (Hozzáadás) – A készülék Node Info keretet küld,
amellyel hozzáadható a Fibaro rendszerhez (Home Center 2).

1) Vegye le a készülékház fedelét és vegye ki az elemet.
Győződjön meg róla, hogy a TMP gomb nem sérült.

• EXCLUSION – (Eltávolítás) – készülék eltávolítása a Fibaro
rádiórendszerről.

2) Helyezze a mágnest a mágneses érzékelőhöz.

• ASSOCIATION – (Párosítás) – Fibaro rendszer más készüléke
inek a vezérlése.

(FELÜLNÉZET)

• Multi Channel Association – (Többcsatornás Párosítás) – más
többcsatornás készülékek vezérlése Fibaro rendszerben.

III. FIBARO DOOR/WINDOW SENSOR ELINDÍTÁSA

GND
TMP

IN

1 LÉPÉS
Csatlakoztassa a készüléket a 2. vagy 3. ábrának megfelelően, ha
szükséges. A készülékháznak zárva kell lennie.
Door/Window Sensor
hálózatra/hálózatról.

GOMB

3. ábrá – Billentyűzet csatlakoztatása

3) Helyezze be az elemet, kigyullad a LED dióda.
4) 2 másodpercen belül tolja el a mágnest az érzékelőtől, elalszik a
LED dióda.
5) Vegye ki az elemet.
6) Helyezze be az új elemet.
7) Az eljárás megerősítését a LED dióda kétszeri villogása jelez.

1. Door/Window Sensor telepítése

ANTENNA BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓK:

i

i

(ALSÓ NÉZET)

DS18B20 ÉRZÉKELŐ BESZERELÉSI ÚTMUTATÓK:
A DS18B20 érzékelő minden olyan helyre könnyen
telepíthető, ahol nagyon precíz hőmérséklet
mérésre van szükség. Ezenkívül a megfelelő
védőeszközök
alkalmazása
után
nedves
környezetbe, víz alá, padló alá helyezhető és
betonba önthető.

ÚTMUTATÓK AZ ELEM KEZELÉSÉHEZ:

4. ábrá – Mágnes érzékelőhöz viszonyított
megfelelő fekvése

TMP

ÚTMUTATÓK AZ IN BEMENET HASZNÁLATÁHOZ:

i

6 LÉPÉS
A kialakított helyre történő telepítés után ajánlott a készülék
felébresztése a TMP kapcsoló háromszori megnyomásával.

MÁGNESES
ÉRZÉKELŐ

FIGYELEM
A TMP kapcsoló (készülékház aljára helyezett
érintkező) két funkciót tölt be:
1. Elindítja
a
készülék
tanulási
eljárását
(Include/Exclude) – lehetővé teszi a hozzáadást/eltávolítást a Z-WAVE hálózatra/hálózatról.
2. Szabotázskapcsoló funkcióját töltheti be. A
megfelelő telepítés után (5. és 6. ábrák) az
érzékelő leszerelése vagy a készülékház levétele
feloldja a TMP kapcsolót és bekapcsolhatja a
riasztást. Ha a TMP-nek szabotázskapcsoló
funkcióját kell betöltenie, konfigurálni kell a II
párosítási csoport párosítását (továbbá felhasználható a 13. Paraméter).

A Door/Window Sensor potenciálmentes IN
bemenettel rendelkezik. Ez egy mágneses érzékelő
bemenettel egyenértékű bemenet. Az IN bemenet
állapota a mágneses érzékelőről, valamint IN
bemenetre GND jeladással állítható be. Abban az
esetben, ha a Door/Window Érzékelőnek CSAK
bináris érzékelő jelleggel kell üzemelnie, NEM KELL
mágnest beszerelni.

max. 5 mm

IN

TMP - szabotázskapcsoló. Készülék rendszerhez rendelésére és
rendszerről eltávolítására, valamint a szabotázs felismerésére
szolgál,
IN - Potenciálmentes bemenet,
TP – (TEMP_POWER) - DS18B20 hőmérséklet érzékelő
tápvezeték,
TD – (TEMP_DATA) - DS18B20 hőmérséklet érzékelő jelvezeték,
GND – (GROUND) - földvezeték.
FIGYELEM
A lehető legpontosabb pozíció méréshez az
érzékelő mágnesét mindig a mágneses érzékelő
hatóterületén belül kell beszerelni.
A mágneses elem érzékelőhöz viszonyított
megfelelő fekvését a házon lévő domborúság jelzi
(4 ábrára).

5 LÉPÉS
Hozzáadjuk a hálózatra a Fibaro Door/Window Sensort a készülék
alján lévő TMP kapcsoló háromszori gyors megnyomásával.

TD (DQ)

ÁBRÁRA MAGYARÁZATOK, VEZETÉKEK JELÖLÉSE:

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
• Vezérlés a Fibaro Rendszer készülékeivel vagy bármely Z-WAVE
vezérlő segítségével.
• Nyitás felismerése az érzékelő és a mágneses elem kapcsolatának
a megszűnéséve.
• Egyszerű telepítés – ablakokra, ajtókra, kapukra, redőnyökre
szerelhető.
• Kompatibilis a DS18B20 hőmérséklet érzékelőkkel (1 db DS18B20
hőmérséklet érzékelő csatlakoztatható).
• A DS18B20 érzékelő csatlakoztatásához 30 métert meg nem
haladó, szimpla drótból készült vezetékeket ajánlott használni.
• Csatlakozó potenciálmentes IN bemenetre csatlakoztatásának a
lehetősége.

TP (VDQ)

II. AZ ÉRZÉKELŐ BESZERELÉSE
1. Csatlakoztassa a Fibaro Door/Window Sensort a 2 vagy a 3
ábrára alapján (ha szükséges).
2. Helyezze be az elemet a készülék házába és zárja be a
készülék fedelét.
3. Adja hozzá a készüléket a Z-WAVE rendszerhez.
4. Rögzítse a Fibaro Door/Window Sensort a 4. ábrának
megfelelően.

4 LÉPÉS
Készülék hozzáadása vagy hálózatról eltávolítása módba állítjuk a
Z-Wave vezérlőt (lásd a vezérlő útmutatóját).

TMP

3 2 1

Bemenetek száma:

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. További információkat a www.fibaro.com honlapján
találhat.
A Fibaro dinamikus hálózati szerkezetet alkot. A bekapcsolás
pillanatától kezdve, a Fibaro Rendszer egyes készülékeinek a
elhelyezkedése automatikusan frissül, valós időben, „mesh”
hálózatban.

GND
TD (DQ)
TP (VDQ)

HU

[Hozzáadása

/

Eltávolítása

Z-wave

2 LÉPÉS
Az érzékelőnek a Z-Wave vezérlő hatótávolságában kell lennie. A
rendszerhez adása közvetlen kommunikációt igényel a vezérlővel.
3 LÉPÉS
A készülékháznak zárva kell lennie. Felismerjük a TMP billentyűt,
amelyik lehetővé teszi a készülék megfelelő hozzáadását.

i

FIGYELEM
Emlékezni kell arra, hogy a modul resetelési
eljárása nem törli ki a Z-WAVE vezérlő
memóriájából. A készülék resetelése előtt törölni
kell a meglévő hálózatból. A készülék törlési
eljárását az érzékelő memóriájának a resetelése
után is végre lehet hajtani.

3. Fibaro Door/Window Sensor ellenőrzése a Home
Center 2 vezérlő segítségével
A Fibaro Door/Window Sensor egy többfunkciós készülék. Ez azt
jelenti, hogy független bemeneti körrel és 1-wire sínnel rendelkezik,
amely egy DS18B20 hőmérséklet érzékelő csatlakoztatását tesz
lehetővé. A Fibaro Érzékelő hálózathoz adása után a Home Center
2 vezérlőn egy vagy két ikon fogja képviselni.

i

FIGYELEM
Amennyiben a Door/Window Sensor vezérlő
parancsokat küld és új parancs elküldési utasítás
kerül kiadásra, ekkor félbeszakításra kerül az
aktuális parancsok küldése és újak küldésére kerül
sor.

V. KONFIGURÁCIÓ
Ébresztési intervallum
Lehetséges értékek: 0 - 16777214 (másodperc)
Alapértelmezett beállítás: 4 000 (66 percenként)

1. ábra - Door Window Sensor ikon
a Home Center vezérlőn

Megadja azt az idő intervallumot másodpercekben, amelyben a
Fibaro Door/Window Sensor végrehajtja a paraméterek frissítését
a központi egységtől. A Door/Window Sensor minden megadott
intervallumban 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 elem működése esetén lesz jelentősége – a
nagyobb idő ritkább kommunikációt és kisebb elem felhasználást
jelent. A 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.
A 0-ra állított idő intervallum esetén kikapcsolja ezt a
kommunikációt a központi egység felé, ilyenkor elengedhetetlen a
készülék manuális „ébresztése” a TMP kapcsoló háromszori
megnyomásával.

2. ábra - DS18B20 érzékelő ikonja
a Home Center vezérlőn

A szenzor csatlakoztatott érzékelő nélküli vagy IN-re csatlakoztatott
kapcsolóval (mágnes telepítése nélkül) történő csatlakoztatása
esetén a készüléket egy ikon képviseli. A DS18B20 érzékelő
csatlakoztatásakor egy további hőmérséklet érzékelő ikon jelenik
meg.

A Fibaro Door/Window Sensor széles speciális beállítások
tartományával rendelkezik, a következő paraméterek a Fibaro
konfigurációs kezelőfelületen érhetőek el.
A Fibaro Door/Window Sensor konfigurálásához (a Home Center 2
vezérlő elhasználásával) menjen a készülék

i

FIGYELEM
Amennyiben csatlakoztatott érzékelő ellenére
sincs további ikon vagy nincs megfelelő
hőmérséklet leolvasás, ellenőrizni kell a
csatlakozások helyességét az 1-wire sínen,
különösen az érzékelő egyes kivezetéseinek a
megfelelő csatlakoztatását a vonalra és a sín
(busz) teljes hosszúságát, mivel az nem haladhatja
meg a 30m-t, majd végrehajtani a készülék újbóli
hozzáadási eljárását a központi egységre.

A készülék paraméterei:
1 sz. paraméter

IN bemenet riasztás visszavonásának a késleltetése.
További késleltetés az IN bemenet megtörés megszűnése után. A
paraméter további idő megadására ad lehetőséget, ami után az IN
bemenet riasztása vissza lesz vonva, miután megszűnik a
megtörése.
Alapértelmezett érték: 0
Paraméter módosítási lehetősége: 0 – 65535 mp

IV. PÁROSÍTÁSOK
A párosítás alkalmazása lehetővé teszi a Fibaro Door/Window
Sensor számára a Z-WAVE hálózatban lévő másik készülék
közvetlen vezérlését, pl. Sötétítőt, Kapcsológombot (ON-OFF),
Redőnyvezérlőt vagy okos konnektort.

i

opciójára az alábbi ikonra kattintva:

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 Door/Window
Sensor
akár
a
központi
vezérlő
teljes
megrongálódása esetén is kommunikálhat a
készülékekkel, pl. tűz esetén.

Paraméter nagysága: 2 [byte]

2 sz. paraméter

LED dióda kikapcsolása / bekapcsolása a reed kapcsoló
állapotának a módosítása után.
Alapértelmezett érték: 1
Paraméter módosítási lehetősége:
0 - LED dióda kikapcsolása
1 - LED dióda bekapcsolása
Paraméter nagysága: 1 [byte]

3 sz. paraméter
A Door/Window Sensor három csoport párosítására ad
lehetőséget.
Az I csoport az IN bemenetre van rendelve (és a mágneses
érzékelőre) –Z-WAVE készülékekkel történő párosítást tesz
lehetővé (BASIC SET vagy RIASZTÁS keret küldése).
A II csoport a TMP kapcsolóhoz van rendelve – a kapcsoló
elengedése esetén a GENERIC RIASZTÁS keret az ehhez a
csoporthoz tartozó készülékekre kerül elküldésre.
A III csoport a készülék állapotáról tesz jelentést, csak egy
készülék rendelhető a csoporthoz (alapértelmezetten a vezérlőnek
tesz jelentést az állapotról).

IN bemenet típusa.
Alapértelmezett érték: 0 – INPUT_NC (Normal Close)
Paraméter módosítási lehetősége:
0 – INPUT_NC (Normal Close)
1 – INPUT_NO (Normal Open)
2 – INPUT_MONOSTABLE
3 – INPUT_BISTABLE
Paraméter nagysága: 1 [byte]

5 sz. paraméter

A Fibaro Door/Window Sensor egy csoporton belül 5 készülék
vezérlését teszi lehetővé, amelyből 1 mező a hálózat vezérlőjének
van lefoglalva.

IN bemenettel elindított és 1 párosítási csoportnak küldött vezérlő
keret típusa. A paraméter lehetővé teszi az elküldött keret
típusának a megadására: riasztási (ALARM) vagy vezérlő
(BASIC_SET).

A párosítás

Alapértelmezett érték: 255 – BASIC SET

hozzáadásához

(a

Home

Center

2

vezérlő

felhasználásával) menjen a készülék
opciójára az alábbi ikonra kattintva:
Válassza ki a készülék opciók fület. 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.

Paraméter módosítási lehetősége:
1 – ALARM SMOKE keret
2 – ALARM CO keret
3 – ALARM CO2 keret
4 – ALARM HEAT keret
5 – ALARM WATER keret
255 – BASIC_SET vezérlő keret
Paraméter nagysága: 1 [byte]

7 sz. paraméter

14 sz. paraméter

Riasztási keretek esetén meghatározásra kerül a riasztás
elsőbbség.

Paraméter módosítási lehetősége:
0 - funkcionalitás kikapcsolása
1 - funkcionalitás bekapcsolása

Első párosítási csoportba tartozó készülékekbe küldött
bekapcsolás/nyitás parancsok küldése során szükséges
sötétítés/redőnynyitási szintet megfogalmazó paraméter érték.

Alapértelmezett érték: 255
Paraméter módosítási lehetősége: (1 – 99) és 255
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.
Paraméter nagysága: 1 [byte].

9 sz. paraméter

Riasztást törlő keret elküldésének vagy a készüléket kikapcsoló
vezérlőkeret (Basic) inaktiválása. Lehetővé teszi az IN szenzor
bemenettel párosított készülékek riasztás kikapcsolása és
visszavonása funkciót inaktiválását.

Világítási mód értékei.
Alapértelmezett érték: 0

A készülék Command class scene activation megfelelő
parancsokat küldhet. Az információk a 3 sz. párosítási csoportba írt
készülékekbe kerülnek elküldésre.
A vezérlők, mint a Home Center 2 értelmezni tudják ezeket a
parancsokat és a segítségükkel olyan világítási módot alkotnak,
melyekhez hozzá lettek rendelve a megfelelő ID azonosítók. A
felhasználó a szekvencia megkülönböztetésével növelheti az IN
bemenetre csatlakoztatott kapcsoló funkcionalitását. Például: a
dupla kattintás a “jó éjszakát” világítási mód aktiválja, a tripla
kattintás – a „reggel” világítási módot. A 14. paraméter lehetőségeinek maximális kihasználásához mono-stabil vagy bistabil kapcsoló
használatát javasoljuk (3. paraméter).

Paraméter módosítási lehetősége:
0 – elküldésre kerülnek az 1 sz. párosítási csoportnak szóló
információk
1 – nem kerülnek elküldésre az 1 sz. párosítási csoportnak szóló
információk

A világítási mód ID a következők szerint kerülnek kijelölésre:
IN bemenet:
kikapcsoltról bekapcsoltra változtatás ID 10
bekapcsoltról kikapcsoltra változtatás ID 11
A további ID akkor lesznek helyesen felismerve, ha a 3 sz.
paraméter 2 értékre van állítva
lenyomva tartás ID 12
elengedés ID 13
dupla kattintás ID 14
tripla kattintás ID 15

Paraméter nagysága: 1 [byte]

Paraméter nagysága: 1 [byte].

Alapértelmezett érték: 0

i

FIGYELEM
A fenti paraméter csak a riasztás visszavonására
vonatkozik. A riasztás megtörésére vagy a párosítási
csoport készülékeinek a bekapcsolási utalására
vonatkozó információk mindig elküldésre kerülnek.

i

FIGYELEM
Emlékezni kell arra, hogy a világítási módok
elindítási funkcionalitása jelentősen lerövidítheti az
elem működési idejét (akár 25%-al monostabil
kapcsoló beállítás esetén).

15 sz. paraméter
10 sz. paraméter
Tamper riasztás.

Alapértelmezett érték: 1
0 - A tamper riasztás nincs visszavonva
1 - A tamper riasztás vissza van vonva
Paraméter nagysága: 1 [byte]

12 sz. paraméter

Reakció hiánya a hőmérséklet változásra. Ez az utoljára jelentett
hőmérséklet és az érzékelőről jelenleg leolvasott hőmérséklet
közötti maximális megengedett különbség. Amennyiben a
hőmérséklet a megadott értékkel vagy annál többel eltér,
elküldésre kerül a jelentés az aktuális hőmérséklettel a harmadik
párosítási csoportba írt készülékre.
Alapértelmezett érték: 8 [0,5oC]
Paraméter módosítási lehetősége: 0 – 255 [0°C és 16°C között]
A megfelelő értékű paraméter kijelölésének a céljából a következő
képletet kell használni:
x = delta T x 16
x = paraméter értéke
delta T – maximális megengedett temp gradiens
0 érték beállítása esetén:
- Amennyiben a felélesztési intervallum értéke kisebb, mint 255
másodperc, a jelentés a készülék felélesztési intervallumának
megfelelően kerül elküldésre,
- Amennyiben az intervallum értéke nagyobb, mint 255 másodperc,
a hőmérséklet jelentés kb. 4 percenként kerül elküldésre.
Paraméter nagysága: 1 [byte]

13 sz. paraméter

A riasztási vagy vezérlő keret (IN bemenetre – az 5. paraméter
beállításától függően) és a riasztási keret küldése a TMP
szabotázskapcsolóra. A keret „broadcast” módban kerül elküldésre
(minden hatótávolságban lévő készülékre – az ilyen módban
elküldött információt nem sokszorosítja a mesh hálózat).
Alapértelmezett érték: 0
Paraméter módosítási lehetősége:
0 – Az IN bemenet és a TMP Broadcast inaktív
1 – Az IN bemenet broadcast mód aktív, a TMP broadcast mód inaktí
2 – Az IN bemenet broadcast mód inaktív, a TMP broadcast mód aktív
3 – Az IN bemenet és a TMP broadcast mód aktív
Paraméter nagysága: 1 [byte]

i

FIGYELEM
Információ küldés aktiválása esetén “broadcast"
módban az adott csatornára, megállításra kerül
számára a „singlecast" módú információ küldés a
csatorna párosítási csoportjába írt készülékekre.

Paraméter CSAK LEOLVASÁSRA – nincs lehetőség az érték
beállítására
A paraméter értéke automatikusan elküldésre kerül a III párosítási
csoporthoz, ha a csatlakoztatott DS18B20 érzékelő négyszer
hibásan olvassa le a hőmérsékletet. A 4000 másodperces
ébresztési intervallummal beállított hőmérséklet érzékelő
működésének az ellenőrzésére körülbelül 5 percenként kerül sor.
0 - DS18B20 megfelelően működik
1 - DS18B20 nem működik megfelelően
255 - Nincs DS18B20 hőmérséklet érzékelő.
Paraméter nagysága: 1 [byte]

VI. RIASZTÁSI KERETEK KEZELÉSE
A Fibaro Rendszer lehetőséget nyújt a készülékek reakciójának
riasztási helyzetekre törtánő beállítására (reakció a SENSOR_ALARM_REPORT keretre). A Fibaro Door / Window Sensor az 5.
paraméter beállításától függően különböző típusú riasztási
kereteket küld. A felhasználónak megfelelően meg kell határoznia a
csatlakoztatott érzékelő riasztási keretének a típusát. Például az IN
bemenetre csatlakoztatott füstérzékelő esetében a felhasználónak
1 típusú keretet kell megadnia - ALARM SMOKE (1 értéket kell
beírni), hogy a Z-WAVE hálózat további moduljai megfelelően
felismerjék a füstérzékelő riasztására vonatkozó információt.

VII. DOOR / WINDOW SENSOR KEZELÉSE
A Fibaro Érzékelő a következők eszközökkel kezelhetők:
• a rendszerrel kompatibilis bármely vezérlőről (pl. Home Center 2
vezérlő).
• mobiltelefonról (pl. iPhone vagy megfelelő vezérlő alkalmazással
ellátott más gyártók telefonjáról).
• PC számítógépről, az internetes böngésző alkalmazásával
• tabletről (pl. iPad).
• A készülékben és a készülékhát hátsó részén található TMP
szerviz kapcsolóról.

VIII. ELJÁRÁS MEGHIBÁSODÁSOK ESETÉN
A készülék nem reagál a beprogramozott adóegységre:
• Győződjön meg róla, hogy nem lépte túl a maximális hatótávolsá
got és a jel útjában nincsenek fémfelületű akadályok, mint pl.
fémszekrények, stb.
• Győződjön meg róla, hogy a készülék nincs programozási
módban.
• Esetleg próbálja meg még egyszer megismételni a betanulási
eljárást.

IX. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
1. A Készülék minőségének a Jótállója a FIBAR GROUP Sp. z o.o.
(továbbiakban „Gyártó”), székhelye: Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421
Poznań, melyet a Poznani Kerületi Bíróság Országos Cégbíróságának VIII Gazdasági Osztálya KRS 370151 cégjegyzékszámmal
jegyzett be az Országos Cégjegyzékbe, Statisztikai számjele:
301595664.
2. A 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 lehetőség 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 távoli úton megoldani,
amivel a 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. Lehetőség van 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 közli az Ügyféllel a bejelentési számot
(úgynevezett RMA szám).
7. Sikeres reklamációs bejelentés benyújtása esetén a Garanciális
Márkaszerviz
képviselője
(továbbiakban
„Márkaszerviz")
kapcsolatba lép az Ügyféllel és megállapítja a szakemberek
kiszállásának a dátumát és helyét, akik az Ügyfél jelenlétében
ellenőrzik a telepített Készülék megfelelő működését.
8. A garanciális időszak alatt felderített hibák a Készülék
Márkaszervizbe jutásának a dátumától számított 30 napon belül
kerülnek eltávolításra. A garanciális időszak a Készülék
Márkaszervizben eltöltött idejével meghosszabbodik.
9. A reklamált Készüléket a komplett alapfelszereléssel és a
vásárlási bizonylattal együtt fel kell mutatnia az Ügyfélnek.
10. 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.
11. 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 költségekkel az Ügyfelet
terhelni.
12. 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 az
anyaghiba vagy gyártási hiba a felelős,
• érvénytelen garanciakártya, valamint vásárlási bizonylat hiánya
esetén.
13. 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.
14. 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

tartozékok használata, nem feljogosított személyek által
végrehajtott javítások és átalakítások okozta meghibásodásokra;
• hibás Készülék vagy szerelvény használatának a felhasználása
okozta meghibásodásokra.
15. 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.
16. 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.
17. 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.

i

Ez a készülék minden Z-Wave tanúsítvánnyal
rendelkező készülékkel együtt használható;
továbbá más gyártók készülékeivel is
együttműködik.

FIBARGROUP
FIBARO
Műszaki kérdésekkel keressék az Önök országában elérhető
ügyfélszolgálatot.
www.fibaro.com

