Svarīga informācija

Svarīga informācija

Drošības informācija

Norādījumi lietošanai

Paredzētais lietojums

Instalēšana

Paldies, ka izvēlējāties REHAU SMART GUARD. Lai garantētu, ka jūs ilgu laiku izmantojat
REHAU SMART GUARD, lūdzam rūpīgi izlasīt un ievērot šajā rokasgrāmatā sniegtos
norādījumus.

Šis produkts ir piemērots tikai citu EnOcean produktu brīdinājuma ziņojumu
saņemšanai.

Šīs lietošanas instrukcijas ir daļa no REHAU SMART GUARD, un tām vienmēr jābūt
pieejamām. Tas jāuzrāda speciālistam pie apkopes darbiem, un dzīvokļa vai ēkas
maiņas gadījumā jānodod jaunajam īrniekam vai īpašniekam.

• Visi vietējie noteikumi, standarti un drošības noteikumi
• Visi nosacījumi un dati, kas norādīti produktam
• Jūsu paredzētās lietošanas nosacījumi

Ja jūs nesaprotat drošības norādījumus un atsevišķos ierīces darbības posmus vai ja tie
jums nav skaidri, lūdzu, sazinieties ar:
Tālrunis: +49 9131 / 92-5226 (vāciski un angliski) vai +371 67622621 (latviski)
Piktogrammas un logo

SMART GUARD SYSTEM PLUS
AR SIRĒNU

Izmaiņas ierīcē

Ierīces izmaiņas var ietekmēt ierīces un visas sistēmas drošību un funkcionalitāti.

Veiciet riska novērtējumu konkrētajam pielietojumam, kuru plānojat izmantot
saskaņā ar atzītu procedūru, un, ja nepieciešams, veiciet visus vajadzīgos
drošības pasākumus.
Apsveriet arī iespējamās sekas, kas rodas, instalējot vai integrējot produktu
sistēmā vai objektā.Lietojot produktu, veiciet visu darbus tikai saskaņā ar
nosacījumiem, kas norādīti ekspluatācijas instrukcijā, kā arī saskaņā ar
norādītajiem tehniskajiem datiem un saskaņā ar visiem spēkā esošajiem
noteikumiem, standartiem un drošības noteikumiem.

• Neautorizēta ierīces pārveidošana un pārveidošana nav atļauta.
• Strukturālās izmaiņas var ietekmēt funkciju un ekspluatācijas drošību, un parasti no
tām jāizvairās.
• Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
• Iekārtas rūpnīcas marķējumus nedrīkst mainīt, noņemt vai padarīt nesalasāmus.
Kļūdaina izmantošana

Šo ierīci nedrīkst izmantot, jo īpaši šādos gadījumos un šādos nolūkos:

LIETOŠANAS APRAKSTS

Par neatbilstošu produkta lietošanu, tā izmaiņām un jebkādām izrietošām sekām
atbildība netiek pieņemta.

Drošības norādes
LOGU
DIZAINS

•
•

Atsauces uz likumiem
Būvniecība
Automobūve
Industrija

718660DE
Technische Änderungen vorbehalten
www.rehau.com

Vispārēji dati
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69 mm x 69 mm x 31 mm

Svars

120 g

Materiāls

PC/ABS

Traucējumi

Krāsa

EN 61326-1:2006
EN 55014-1:2007
EN 55014-2:2002
EN 61000-6-3

Weiß, ähnlich RAL 9003

Traucējumu stabilitāte

EN 61000-6-2

Pielietotā norma

Trauksmes dati

Funkcijas

2
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IEC 60730-1:2010

Telekomunikācijas prasības (R&TTE) (1999/5/EG)
90 dB (A)

Pielietotās normas

Pielitojamās temperatūras
Apkārtējā temperatūra

0/50°C

Uzglabāšana

-40/+70°C

Relatīvais mitrums

0-95% tai sk., bez kondensācijas

Spriegums
Nominalais spriegums

AC 100-240 V, ±10 %, 50-60 Hz

Nominālā jauda

maksimāli 2,5 VA

Ekodizaina prasības

Aizsardzības klase

II (EN 60730-1)

Aizsardzības veids

IP 20 (EN 60529)

Iedarbības tips

Typ 1

Piesārņojuma klase

PD II

Izolācijas spriegums

2500 V

Īslaicīgas iedarbes temperatūra

+75/+100°C
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EN 301489-3:V1.6.1
EN 301489-1:V1.9.2
EN 300220-1:V2.4.1
EN 300220-2:V2.4.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62479:2010
2009/125/EG
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Pielietojums
Iekštelpas

Eletro drošība

Kontaktdakšas
Iekštelpas sirēnas sistēma plus saņem informāciju no citiem EnOcean
produktiem, izmantojot EnOcean signālu.
Produktam ir 2 darbības stāvokļi:
•
Trauksme aktivēta
•
Trauksme deaktivēta

Veltilācijas spraugas
LED (zaļš/dzeltens/sarkans)
LRN-slēdzis

Izmēri

EnOcean®-savienojums
Frekvence

868,3 MHz

Signāla jauda

Maximal 10 mW

Darbības zona

Skat. nodaļu „App REHAU
SMART“ Punkts 15
Generic Profile (GP)

EnOcean®-ierīces profils

Iekšējās sirēnas sistēma plus var tikt izmantota kopā ar REHAU SMART GUARD kā
modulāra signalizācijas sistēma. Līdz 20 EnOcean produktiem var savienot ar
iekštelpu sirēnas sistēma plus, piemēram,
•
REHAU SMART GUARD
•
Eltako tālvadības pults
•
Eltako bezvadu loga kontakts FFTE-rw
•
AFRISO mehāniskais ūdens sensors eco
•
AFRISO konduktīvais ūdens sensors eco
•
AFRISO dūmu detektors ASD 10/20
•
AFRISO universālais bezvadu raidītājs FTM (ieskaitot savienojamās ierīces)
•
AFRISO durvju un logu kontakts AMC 10
•
Loga rokturis Hoppe
•
Loga sensors MACO mTRONIC
•
Virsmas sensors PTM
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Zemsprieguma normatīvi (2014/35/EU)
Rot, Grün, Gelb
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Produkta apraksts

Pārskats

Elektromagnētiskā savietojamība (EMV) (2014/30/EU)
Pielietotās normas
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Produkta apraksts

Izmērs (Pl x Au x Dz)

LED

Mitrās telpās
Sprādzienbīstama vide => darbojoties potenciāli sprādzienbīstamā vidē,
dzirksteļošana var izraisīt aizdegšanos, ugunsgrēkus vai sprādzienus.

Svarīga informācija

Tehniskie dati

Tehniskie dati

Skaņas līmeni

Ierīces atvēršana vispārējā gadījumā nav paredzēta.

Apsveriet vismaz šo:

Šo ierīci drīkst lietot pusaudži vecumā no 16 gadiem vai personas ar ierobežotu fizisko,
maņu vai garīgo spēju, pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tās ir azinājušas un ir
instruētas ierīces drošai lietošanai un izprot no tiem izrietošos draudus. Bērniem nav
atļauts ar ierīci spēlēties. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni.

Krāsa

Uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un remontu drīkst veikt tikai personas ar
pietiekamu kvalifikāciju. To darot, jāievēro nelaimes gadījumu novēršanas noteikumu
vietējie / reģionālie vai valsts noteikumi, piemērojamie standarti, vadlīnijas un noteikumi.

Jebkura cita lietošana ir nepareiza un rada briesmas.Pirms produkta
lietošanas pārliecinieties, vai produkts ir piemērots paredzētajam
lietojumam.

Izmantojot Eltako bezvadu taustiņu, ierīci var aktivizēt (3x pīkstiens) vai deaktivizēt (1
skaņas signāls).
Ja deaktivizēts, ierīces indikators iedegas zaļā krāsā. Tikai šādi drošības sensori
aktivizē trauksmi:
•
Ūdens sensors
•
Dūmu sensors
•
Virsmas sensors (kā panikas slēdzis, 3 sekundēs 3x nospiest)
Kad ierīce tiek aktivizēta, ierīces LED deg dzeltenā krāsā.
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Produkta apraksts
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Darbības uzsāksana

Montāža

Funkcija
Pirms trauksmes ierīces indikators iedegas sarkanā krāsā. Izstrādājums pīkst vienu reizi
sekundē. No pirms trauskmes iekšējās sirēnas sistēma Plus pārslēdzas uz galveno
trauksmi pēc 5 sekundēm.
Pamattrauksmē ierīces indikators iedegas sarkanā krāsā. Iekārtas sirēnas sistēma plus
izstaro skaļu un nepārtrauktu signālu 5 minūtes. Pēc tam iekšējā sirēnas sistēma Plus
pārslēdzas uz Pēc trauksmi.

1.
2.

Ja izmantojat vairākus komponentus, pirms montāžas izveidojiet montāžas plānu ar
atsevišķām montāžas vietām. Norādiet atsevišķās ierīces ar numuru vai instalācijas
vietas nosaukumu saskaņā ar instalācijas plānu, lai izvairītos no neskaidrības.
iemesls tam, piemēram, ja SMART GUARD baterija ir tukša, attiecīgo SMART GUARD
var viegli atrast, izmantojot iekšējās sirēnas sistēmas plus mirgoanas koda kļūdas
ziņojumu.

2.

Izvēlieties piemērotu kontaktligzdu
Iespraudiet tur iekšējo sirēnu System plus. LED virspusē iedegsies zaļā krāsā
(darba stāvoklis).

Sagatavošana signalizācijas sistēmas iestatīšanai

Šī funkcija nav pieejama atvēršanas sensoriem un ieslēgšanas pogām. Šie sensori un
pogas tāpat ir jākonfigurē darbam ar sirēnas retranslatoru un jāievērtē kopējā
iespējamajā komponentu skaitā, bet šos komponentus var ignorēt kopējā kļūdu
saraksta numerācijā. Tādēļ kopējā montāžas plānā ieteicams grupēt un numurēt tikai
Smart Guard moduļus.

• Pārliecinieties, ka visas detaļas (REHAU SMART GUARDS, Eltako pogas, ...) atrodas
tuvu iekštelpu sirēnas sistēmai plus.
• Sagatavojiet visas komponentes iestatīšanai, piemēram, REHAU SMART GUARD =>
sagatavojiet akumulatorus.

1.

Nun die Batterien in den REHAU SMART GUARD einlegen. Sobald die Batterien
Kontakt haben, wird der REHAU SMART GUARD aktiviert und lernt sich an.
Wenn das Anlernen erfolgreich war, blinkt die Innensirene System plus
kurz Grün auf und blinkt danach Gelb. Blinkt die LED kurz Rot auf, ist der
Anlernvorgang gescheitert und der REHAU SMART GUARD muss erneut in
den Kopplungsmodus gesetzt werden. Hierzu die Batterien entfernen, den
Magnetschalter 3x vom Gehäuse auflegen und wieder entfernen. Die Batterien
wieder einsetzten. Hierbei darauf achten, dass sich die Innensirene System plus
noch im Lernmodus befindet. Nach erfolgreichen Anlernen eines Gerätes ist der
Lernmodus der Innensirene System plus von neuem für 30 Sekunden aktiv.

Zur Inbetriebnahme im Stand-Alone-Modus und zum Anlernen an eine Zentrale darf der
Magnet nicht auf das REHAU SMART GUARD Gehäuse aufgelegt werden.

Savienojiet trauksmes sistēmas

Piezīmes par EnOcean bezvadu sistemas plānošanu var atrast mūsu mājas lapā,
skenējot QR kodu, TI nodaļā "Lietojumprogrammas REHAU SMART" lietošana.

Pēc trauksmes ierīcē LED indikators deg sarkanā krāsā. Iekšējā sirēnas sistēma plus
pīkstieni reizi 5 sekundēs.
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Inbetriebnahme

Iekšējās sirēnas System plus iestatīšana

Sagatavošanās montāžai

Ierīcei ir trīs trauksmes stavokļi:
•
Pirms trauksme
•
Pamattrauksme
•
Pēc trauskme
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Iekšējās sirēnas System plus savienojuma meklēšanu aktivējiet. Nospiediet
īsi LRN taustiņu (<1 sek.). Lai piespiestu LRN pogu, ievietojiet nelielu, 2,5 mm
platu skrūvgriezi, atvērumā un nospiediet to uz ligzdas, līdz dzirdat klikšķi. LED
displejs mirdz dzeltenā krāsā, un savienošanās režīms būs aktīvs 30 sekundes.

Trauksme tiek izslēgts, nospiežot pogu Eltako. Ja trauksme arī jānosūta uz citiem
stāviem, varat to izdarīt ar vairākām savstarpēji savienotām iekštelpu sirēnas sistēmas
plus.

Halten Sie beim Anlernen Ihrer Geräte ihre Montageliste ein, nur dann ist möglich bei
späteren Fehlermeldungen, diese anhand des Blinkcodes einem Gerät zuzuordnen.
3.
4.

Wiederholen Sie den Vorgang Punkt 1, bis alle Komponenten an der Innensirene
System plus angelernt sind.
Wenn Sie alle Komponenten angelernt haben, warten Sie 30 Sekunden und
die Innensirene System plus wechselt in den Betriebsmodus zurück. Die LED
leuchtet nun grün. Das Alarmsystem ist nun betriebsbereit.

Iekšējās sirēnas System Plus montāža

Anlernen mit Repeater

Izmantojiet produktu tikai kontaktspraudņos ar zemējumu.

Bei Problemen mit der Funkreichweite von EnOcean-Komponenten kann der Eltako
Funk-Repeater oder eine zweite Innensirene System plus als Repeater eingesetzt
werden. Der Repeater ist vor dem Anlernvorgang in die Steckdose einzustecken. Dann
die Komponente wie beschrieben einlernen.
Siehe hierzu auch Punkt „Montage“ Seite 10.

Lai izvairītos no signāla problēmām ar EnOcean radio signālu, iekštelpu bloku System
Plus nerekomendē ieslēgt ēkas ārējās sienās.
9
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Iestatīšana

Trauksmes sistēmas funkcijas

Sirēnas konfigurācijas kā signāla atkārtotājam

Trauksmes sistēmas aktivēšana un deaktivēšana

LRN-taustinš > 10 Sek. < 20 Sek. nospiest => LED mirgo sark./zaļš => atkārtotāja
funkcija izslēgta
LRN-taustiņš < 1 Sek. nospiest => LED mirgo 1x sark. => Atkārtotaja funkc. līmenis 1
(Līmenis1 = Centrāle atkārtotājs, līmenis 1 komponente)
LRN-taustiņu vēlreiz < 1 Sek. nospiest => LED mirgo 2x sark. => Atkārtotaja funkc.
līmenis 2
(Līmenis 2 = Centrāle atkārtotājs, līmenis 2 komponentes)
Tālāk nospiest LRN-taustiņu < 1 Sek. pārslēdzas pār funkcijām.
10 Sek. pēc pēdēja spiediena pārslēdzas uz darba stāvokli un iedegas zaļā krāsa LED.
Radiokanālu noslodzes dēļ nav ieteicams izmantot vairāk nekā divus atkārtotājus, jo
atkārtotāji atkārto katru EnOcean radio signālu.
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Statuss-/kļūdas

Signalizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana notiek ar pogas Eltako palīdzību.
Signalizācijas sistēma tiek aktivizēta, nospiežot 1, īslaicīgi skaņas signāls 3 reizes.
Nospiežot 0, dezaktivizē trauksmes sistēmu, īslaicīgi pīkstiens skaņas signāls.

Kļūdu mirgošanas kodi
Signāls

Skaidrojums

Dzeltens LED, mirgo

-

Savienošanās

Gadījumā, ja REHAU SMART GUARD ir nopietna kļūda (piemēram, nepieejamā vietā,
bojāta ...), aktivizējot brīdinājuma signālu un mirgojošo kodu, ar kura palīdzību varēs
atrast bojāto ierīci.
Sarkanais LED vienmēr norāda kļūdas koda sākumu, zaļais indikators norāda bojāto
REHAU SMART GUARD. Atsauce uz nākamo piemēru, 3 mirgo = REHAU SMART GUARD
komplekta plāna numurs 3 ir bojāts.

Pie trauksmes
Sarkans LED, pastāvīgi

5x 1/Sec. īss signāls

Pirms trauksme

Piezīmes par darbību

Sarkans LED, pastāvīgi

Trauksme pastāvīgi

Pamattrauksme

REHAU SMART GUARD sazinās ar iekštelpu sirēnas sistēmu plus ik pēc divām minūtēm.
Tas ļauj REHAU SMART GUARD reaģēt ar ne vairāk kā 2 minūšu aizkavēšanos tādām
funkcijām kā aktivizēšana un atspējošana. Signalizācija tiek iedarbināta nekavējoties.

Sarkans LED, pastāvīgi

ik 5 Sec. īss signāls

Pēc trauksme

Ja ārdurvīm ir uzstādīts atvēršanas sensors, Altako taustiņu nevar aktivizēt trauksmes
signālu trauksmes zonā, jo atvēršanas sensors aktivizē aktivizē iekšējo sirēnu. Lai
aktivizētu iekštelpu sirēnas sistēmu plus, ārpus ēkas, ir nepieciešams komerciāli
pieejama mobilā EnOcean tālvadības pults (piem., Eltako FMH2S-wg).

1x 2 Sec. sark. LED, 3x ¼ Sec. zaļš LED, 10 Sec. pauze, pastāvīgi atkārtojas

Dzeltens LED, pastāvīgi

3x īss signāls

Trauksme aktīva

Dzeltens LED, pastāvīgi

1x īss signāls

Trauksme neaktīva

Dzeltens LED, pastāvīgi

1x garš signāls

Logs atvērts
Aktivēšanu nevar ieslēgt
(Attiecas tikai uz Smart
Guard moduļiem, bet
durvju/logu atvēršanas
sensoru stāvoklis netiek
rādīts, tāpēc šo logu/
durvju stāvoklis ieslēdzot
signalizāciju ir jāpārbauda
atsevišķi, nepaļaujoties uz
sirēnas signālu!)

Lai atiestatītu iekšējo sirēnas sistēmu plus rūpnīcas iestatījumus, aptuveni 20 sekundes
nospiediet pogu LRN (analoga iemācīšanai), līdz mirgo sarkans / dzeltens / zaļš LED.
Rūpnīcas iestatījumos tiek izdzēsti visi savienotie komponenti!
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Piemērs:

Pie aktivēšanas deaktivēšanas

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus
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Mirgošanas nolasīšana

LED

Ja aktīvajā brīdī atskan papildu signāli, tie ir kļūdas ziņojumi (sk. Tabulu Statuss / kļūdu
ziņojumi).

Absicherung der Haustür
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Mirgo sark./zaļš
(sk. lpp. 16)

3x īss signāls +
2x īss signāls

Trauksme aktīva,
Kādas komponentes
baterija zem 20%

Mirgo sark./zaļš
(sk. lpp. 16)

3x īsi signāli +
2x gari signāli

Trauksme aktīva, REHAU
SMART GUARD defekts
vai ārpus zonas
15

Nepareizu REHAU SMART GUARD vairs nav iespējams apmācīt, tādēļ signalizācija
jāaizstāj ar REHAU SMART GUARD rezerves daļu. => skatīt atjaunot rūpnīcas
iestatījumus

Ja aktīvajā trauksmes sistēmā rodas kļūda, sistēma paliks aktīva. Kļūda netiks rādīta
līdz nākamajai aktivizēšanai.
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Problēmu risinājumi

Apkope/tīrīšana/serviss
Apkope
Iekšējā sirēna System plus nav jāapkopj.
Tīrīšana
Korpusu var notīrīt ar samitrinātu kokvilnas audumu. Ūdens iekļūšana sabojā ierīci.

Problēma

Iemesls

Risinājums

Nav signāla (mirgo
un pīkst)

Nav sprieguma

pārbaudiet spriegumu

Aktivēšana neizdodas
mirgo kods

Problēmas ar bezvadu
savienojumu, produkta
apkārtne, vide ir mainījusies

Pārbaudiet apkārtni, vai
signāla ceļā nav
novietoti metāla skapji
un citi traucēkļi

Problēma ar signālu

Pārbaudiet pielietojuma
vietu

REHAU SMART baterija tukša

Bateriju apmainīt
REHAU SMART GUARD
pēc 2 minūtēm gatavs

Serviss
Ja iekštelpu sirēnas sistēma arī nedarbojas, vai arī jums vajadzīgs atbalsts citu
iemeslu dēļ, lūdzu, sazinieties ar savu logu speciālistu vai REHAU klientu atbalsta līniju:
Telefon: 0049 9131/92-5226
vai 0037167622621E-Mail: service.smartguard@rehau.com
Pirms ierīces atgriešanas jums jāsazinās ar mums.

REHAU SMART GUARD defekts

Transports/uzglabašana
Ar nepareizu transportu un uzglabāšanu produkts var tikt bojāts.

Signāla darbības zonas Metāla priekšmeti
ierobežojumi
vai materiāli ar metāla
detaļām starp REHAU
SMART GUARD un iekšējo
sirēnu sistēmu plus

Izvairieties no ierīces bojājumiem.
• Pārliecinieties, ka produkta transportēšanas un uzglabāšanas laikā tiek ievēroti
noteikti vides apstākļi.
• Transportēšanai izmantojiet oriģinālu iepakojumu.
• Uzglabājiet produktu tikai sausā un tīrā vidē.
• Veicot transportēšanu un uzglabāšanu, pārliecinieties, ka produktas aizsargāte pret
triecieniem

Citi traucējumi

Šo instrukciju neievērošana var izraisīt mantiskus bojājumus un garantijas
zaudēšanu.
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Likvidēšana

CE-Marķējums

Ierīce atbilst ES Direktīvai 2011/65 / ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas
ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

Iekārtas sirēnas sistēmas konstrukcija atbilst arī attiecīgajiem Eiropas standartiem un
direktīvām, tādējādi nodrošinot veselības un drošības pamatprasības.
Tas ir dokumentēts ar ražotāja ES atbilstības deklarāciju un ierīces CE marķējumu.
Atbilstība ir pārbaudīta, un attiecīgie ES atbilstības deklarācijas dokumenti atrodami pie
ražotāja.

Iekšējās sirēnas sistēmu plus nedrīkst likvidēt kā parastus atkritumus. Iekārtas sirēnas
sistēma plus ir reģistrēta elektrisko iekārtu atkritumu reģistrā. Pārstrādes punkti
elektroniskajai pārstrādei atvelk iekšējās sirēnas sistēmas elektroniskās sastāvdaļas bez
maksas.
Jāievēro vietējie un valsts noteikumi par apglabāšanu.

REHAU SMART
GUARD apmainīt un
sistēmu no jauna
iestatīt

Skatiet sadaļu TI
„REHAU APP vadība"

Citas ierīces, kas izstaro
augstas frekvences signālus
(piemēram, audio / video
sistēmas, datori), ir tuvumā

QR-Code lp.10 lejuplādei

-

Sazinieties ar
REHAU Hotline
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Ciktāl ir paredzēts citāds mērķis, nevis tas, kas norādīts piemērojamajā lietošanas instrukcijā,
lietotājam jākonsultējas ar REHAU un jāsaņem REHAU iepriekšēja rakstiska piekrišana. Ja tas
tā nav, izmantošana ir pilnībā atbildīga attiecīgajam lietotājam. Lietošana, izmantošana un
apstrāde ir ārpus mūsu kontroles šajā gadījumā.
Dokumentu aizsargā autortiesības. Tādējādi tiek noteiktas tiesības, jo īpaši tās, kas
paredzētas tulkošanai, atkārtotā drukāšanai, attēlu noņemšanai, radio pārraidei, reprodukcijai
ar fotomehānisku vai līdzīgu līdzekļu palīdzību un uzglabāšanai datu apstrādes sistēmās.

Pirms lietošanas pārbaudiet šo lietošanas instrukciju, jo tiešsaistē
vienmēr ir pieejama aktuālākā tās versija.
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