
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο χρόνος ζωής της µπαταρίας της επαφής είναι 12 µήνες περίπου, µε κανονική χρήση. Σε περίπτωση ένδειξης 
χαµηλής στάθµης της µπαταρίας, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε, ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα:
1. Με ένα µικρό κατσαβίδι, πιέστε ελαφρά την εσοχή δίπλα στο ενδεικτικό LED και αφαιρέσετε το κάλυµµα 
 της µαγνητικής επαφής.
2. Αφαιρέστε την παλιά µπαταρία CR123A και τοποθετείστε µια καινούρια, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα.
3. ∆οκιµάστε την σωστή λειτουργία και εκποµπή της µαγνητικής επαφής, µε τον τρόπο που προαναφέραµε.
4. Τοποθετείστε πάλι το κάλυµµα της µαγνητικής επαφής.

Συχνότητα λειτουργίας: 868MHz. 
Εµβέλεια: η εµβέλειά του µπορεί να φθάσει τα 100 µέτρα σε ανοικτό χώρο µε οπτική επαφή. Η εµβέλεια της 
µαγνητικής επαφής, όπως και όλων των ασύρµατων περιφερειακών, µπορεί να επηρεαστεί από 
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές ή από εµπόδια.
Κωδικοποίηση: 28bit ID, 8bit κωδικός λειτουργίας.
Τροφοδοσία: 1 µπαταρία λιθίου 3V (CR123A).
Κατανάλωση: µικρότερη των 8µΑ σε ηρεµία και 7~15mA σε συναγερµό.
Σηµατοδοτήσεις: Συναγερµός και αποκατάσταση, παραβίαση και επαναφορά Tamper, αφαίρεση επαφής ή 
µαγνήτη, χαµηλή στάθµη µπαταρίας.
Σηµατοδότηση κατάστασης: Η µαγνητική επαφή θα εκπέµψει σήµα κανονικής κατάστασης λειτουργίας σε 
60 δευτερόλεπτα, 2 λεπτά και 6 λεπτά µετά την τοποθέτηση της µπαταρίας για πρώτη φορά ή µετά από 
επαναφορά.
Επιτήρηση της κατάστασης λειτουργίας (supervised): υπάρχει επικοινωνία µε την ασύρµατη επέκταση 
κάθε 50 λεπτά, για να δηλώσει την κατάσταση κανονικής λειτουργίας.
Μέγιστο διάκενο: 25 χιλιοστά.
Θερµοκρασία Λειτουργίας: -10 ~ +50ΟC.
∆ιαστάσεις Ποµπού: 81(Μ) x 32(Π) x 25(Υ) χιλιοστά.
∆ιαστάσεις µαγνήτη: 74.5(Μ) x 13.5(Π) x 18.8(Υ) χιλιοστά.
Χρώµα: Λευκό.

WMC-100
Ασύρµατη µαγνητική επαφή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η ασύρµατη µαγνητική επαφή WMC-100 συνεργάζεται µε την ασύρµατη επέκταση WXP-48. 
∆ιαθέτει CPU χαµηλής κατανάλωσης. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της ασύρµατης µαγνητικής επαφής, πρέπει πρώτα να την καταχωρήσετε 
στο σύστηµα και να την και προγραµµατίστε, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες της 
επέκτασης WPX-48 και συγκεκριµένα στην παράγραφο “Καταχώρηση Ασύρµατων Περιφερειακών”.

Προσοχή!!!

• Μην εγκαταστήσετε την µαγνητική επαφή σε εξωτερικό χώρο.
• Μην εγκαταστήσετε την µαγνητική επαφή σε µη σταθερή επιφάνεια.
• Μην εγκαταστήσετε τη µαγνητική επαφή κοντά σε ισχυρό ηλεκτροµαγνητικό πεδίο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

• Με ένα µικρό κατσαβίδι, πιέστε ελαφρά την εσοχή δίπλα στο ενδεικτικό LED και αφαιρέσετε το κάλυµµα 
 της µαγνητικής επαφής. Με τον ίδιο τρόπο αφαιρέστε και το κάλυµµα του µαγνήτη.
• Βιδώστε την ασύρµατη µαγνητική επαφή στο σταθερό µέρος της πόρτας ή του παραθύρου που θέλετε 
 να προστατεύσετε. 
• Βιδώστε τον µαγνήτη στην πόρτα ή το παράθυρο, ακριβώς απέναντι από τη µαγνητική επαφή, 
 ώστε τα βέλη της επαφής και του µαγνήτη να συµπίπτουν. 
• Αν δεν θέλετε να τα βιδώσετε, µπορείτε να χρησιµοποιήστε ειδική αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης,   
 καλής ποιότητας και κολλήσετε την µαγνητική επαφή και τον µαγνήτη.
• Τοποθετήσετε τη µπαταρία µέσα στην µαγνητική επαφή, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα. Η ασύρµατη  
 µαγνητική επαφή χρησιµοποιεί µία µπαταρία λιθίου CR123A, η οποία περιέχεται στη συσκευασία της.
• Τοποθετείστε το κάλυµµα της επαφής και του µαγνήτη.
• Δοκιµάστε την σωστή λειτουργία και εκποµπή της ασύρµατης µαγνητικής επαφής, ανοίγοντας την θύρα 
 ή το παράθυρο πάνω στο οποίο είναι τοποθετηµένη. Το LED της µαγνητικής επαφής θα αναβοσβήσει  
 γρήγορα 5 φορές και στο πληκτρολόγιο θα σηµατοδοτηθεί το άνοιγµα της συγκεκριµένης επαφής.


