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iQA-WLDC2 Vezeték nélküli mágneses nyitásérzékelő 
 
Az iQA-WLDC1 vezeték nélküli mágneses nyitásérzékelő érzékeli az ajtók / ablakok nyitását. El van látva egy kiegészítő 
csatlakozóval külső kapcsoló számára (az S3 jumpert használjuk: BEKAPCSOLT ÁLLAPOT = a belső reed kapcsoló ki van 
iktatva). Az iQAlarm riasztóközponttal együtt használható. 
 
Főbb jellemzők 

 Alacsony energiafogyasztás 
 Állapotjelzés a központ felé 15 percenként 
 Szabotázs jelzés, ha felnyitják az eszközt 
 Elem töltöttségi szint kontrolja (alacsony töltöttség jelzése) 
 Elem élettartama 2-3 év* 
 Maximális hatótáv 300 m (nyílt terepen) 
  * az elem élettartama hozzávetőleges és nagyban függ az érzékelő üzemelési körülményeitől 

Specifikáció 
Működési feszültség:   3 V 
Nyugalmi áramfelvétel:  15 µA 
Áramfelvétel riasztáskor:  12 mA 
Átviteli frekvencia:   433.92 MHz 
Működési hőmérséklet:  -10 ~ 55°C 
Tárolási hőmérséklet:   -20 ~ 60°C 
Méretek:    85x26x33 mm (érzékelő); 64x13x13 mm (mágnes) 
Elem:    lítium, CR123 

Programozási mód 
Nyissuk fel az érzékelő fedelét. Állítsuk be a riasztóközpontot tanuló állapotba. Amikor a riasztóközpont várja a 
vezeték nélküli érzékelő jelét, nyomjuk le a szabotázs elleni kapcsolót. 

LED kijelzés 
BE – a JP2 jumper rövidre zárt; KI – a JP2 jumper nyitott (alacsonyabb áramfogyasztás)  

Figyelmeztetés! 
 Az elem helytelen behelyezése károsíthatja az érzékelőt. 
 A mágnest az érzékelő bal oldalára telepítsük! 
 Ha a külső reed használaton kívül van, a csatlakozót rövidre kell zárja a vezeték! 
 Ha a belső reed van használaton kívül, helyezzünk jumpert az S3 megfelelő pontjaira! 
 Ha az érzékelőt nagy fémtárgy közelébe, erősen mágneses mezőkbe, vagy erősáramú eszköz mellé 

telepítjük, az téves riasztást okozhat. 
 Száraz helyre telepítsük! 
 Győződjünk meg, hogy a kiválasztott helyről lehetséges a zavartalan kommunikáció az eszköz és a 

központ között! 
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