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1.0 Popis 
 
Impaq SC-W je bezdrátový otřesový senzor s magnetickým kontaktem. Senzor 
může být také použit s externím magnetickým kontaktem a také je možné, využít 
senzor jako snímač pro roletu. 
 

 Při použití firmware Elite verze 2.10 a vyšší, je menu pro učení do Ricochetu 
přístupné pomocí tlačítka „Omit“ v menu Technika. Všechny ostatní verze 
firmware najdete v Instalačním manuálu Elite 8XP-W / 32XP-W. 

 Podívejte se do Elite 8XP-W/32XP-W Instalačního manuálu pro detaily, jak 
změnit atributy a parametry zařízení. 

 
Obrázek 1 ukazuje které části zařízení jsou použity pro konfiguraci. 
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Obrázek 1 
 

 
 

Ikona Popis 

A Funkce DIP přepínačů 

B Baterie 

C Magnetický senzor 

D Tlačítko nastavení citlivosti 

E Externí vstupy-svorkovnice 
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2.0 Funkce a naučení do Ricochetu 
 

2.1 DIP přepínače 
 
Každý DIP nastavuje pouze vlastní sensor (zobrazeno v tabulce). Přepínače DIP 
mohou být změněny i poté, co byl senzor již naučen! (pokud senzor nepoužíváte, 
jen jako opakovač signálu Ricochet). 
 

DIP  Funkce 

M Magnetický kontakt 

S Otřesový sensor 

T1 Vstup 1 

T2 Vstup 2 

 
Poznámka 1: Funkce vstupu 2 jako Tamper. Je nutné, nastavit přepínač T2 do 
pozice ON. 
 
Poznámka 2: 
Norma EN50131-2-8, zapněte POUZE DIP přepínač "S" do ON. 
Norma EN50131-2-6, zapněte POUZE DIP přepínač "M" do ON. 

 

2.2 Volitelné vstupy 1&2 DIP přepínače 
 
Impaq SC-W má 2 ext. vstupy. Tyto mohou být použity jako standardní NC vstupy, 
pro jakékoliv externí zařízení z NC výstupem. Typické příklady: 
 

 Jakékoliv externě napájené zařízení z NC výstupem. Např. Požární detektor, 
GlassBreak detektor, PIR, Detektor zaplavení atd. 

 Jakékoliv zařízení z NC výstupem. Speciální magnetické kontakty, PA 
tlačítka, EPS tlačítka atd. 
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2.3 Naučení zařízení do Ricochetu 
 
Naučení zařízení do systému: 
 

 Vyberte volnou pozici zóny pro zařízení a přepněte ústřednu do učícího 
módu. 

 Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko citlivosti po dobu 3 sekund. 
 Během komunikace s přijímačem bude LED blikat růžově. LED se rozsvítí 

zeleně, pokud se zařízení úspěšně naučilo do systému. Pokud LED svítí 
červeně, proces naučení se nezdařil. 
o Zkontrolujte, že jste v učícím režimu! 
o Učení provádějte blízko u ústředny, nebo Ricochet expandéru. 
o Ujistěte se, že učíte zařízení do prázdné zóny! 

 
Poznámka: Zařízení předá do panelu, stav „Slabá baterie“, jakmile je tento signál 
zobrazen, baterie by měla být vyměněna do maximálně 30 dnů. 
 

 Nastavte DIP přepínač na funkci kterou potřebujete, do ON pozice (příklad 
na obrázku 3). 

 
Obrázek 3 
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2.4 Použití jako roletový spínač 
 
Impaq SC-W lze použít se senzory pro kontrolu rolety dveří a oken. Je to zvláště 
užitečné, když je roleta ponechána v částečně otevřené poloze, ale stále musí být 
chráněna před násilným vstupem. Zařízení je kompatibilní se všemi typy 
mikrospínačů ve 2 drátovém provedení. 
 
Jak naučit zařízení jako roletový kontakt: 

 Připojte roletový kontakt do vstupu 1. 
 Kompletně naučte zařízení podle návodu v bodě 2.3. 
 Nastavte DIP přepínač T1 do pozice ON. 

 
Test zařízení: 

 Jakmile zařízení naučíte do systému, zatáhněte za roletu. 
 Zařízení bude očekávat 6, nebo více pulzů během 10 sekund za aktivaci 

rolety. 
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3.0 Test bezdrátu 
 

 Bezdrátový test je dostupný první hodinu po zapnutí napájení, nebo po 
aktivaci funkce Walk test – podívejte se do Premier Elite 8XP-W/32XP-W 
instalačního manuálu. 

 Když je zařízení na svém místě, stiskněte a podržte tlačítko citlivosti po dobu 
3 sekund. 

 Po potvrzení bezdrátového naučení bude LED blikat růžově a pak zezelená. 
 Pokud se rozsvítí LED červeně, přesuňte zařízení dále od kovových 

předmětů, blíže k přijímači, nebo přidejte do síťové sítě Ricochet další 
zařízení. 

 Jakmile zařízení opustí režim po uvedení do provozu, senzor nebude 
zobrazovat žádné stavové diody LED. 
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4.0 Montáž 
 

4.1 Montáž zařízení 
 

 Vyberte zamýšlenou montážní polohu. Senzor lze instalovat v libovolné 
montážní poloze. 

 Otevřete kryt zařízení a vyjměte desku plošných spojů pomocí šroubováku 
(viz obrázek 4) 

 Pro zajištění souladu produktu s normou EN50131 upevněte základnu na 
montážní plochu (viz obrázek 3) pomocí následujícího typu šroubů: 
o Typ hlavy: Zapuštěná plochá 
o Průměr hlavy: 5.3-6.8mm 
o Průměr šroubu 2.9-3.2mm 
o Délka šroubu: 15.8-24.5mm 

 
Poznámka 1: Pokud je senzor namontován na beton, měly by být použity vhodné 
hmoždinky. 
 
Poznámka 2: Pokud instalujete magnet, měly by se pro montáž magnetu použít 
stejné typy šroubů. 
 
Obrázek 4 
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 Jakmile je zařízení namontováno, umístěte magnet tak, aby byl zářez 

zarovnán s některým ze značek se šipkami na stranách desky plošných 
spojů, LED blikne zeleně, což znamená klidový stav. 

 Magnet může být instalován na obě strany zařízení. Větší citlivosti je 
dosaženo umístěním magnetu tak, aby byl zářez zarovnán se šipkou 
(vzdálenosti magnetu, viz obrázek 5). 

 Pokud LED bliká červeně, posuňte magnet blíže k zařízení, dokud LED 
nezačne svítit zeleně. 

 LED indikace stavu magnetu je časově omezená. Pracuje pouze, dokud je 
systém ve stavu „Comission“ Lze znovu aktivovat při funkci „Walk test“ 

 
Obrázek 5 
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Strana zařízení Osy Min vzdálenost (mm) Max vzdálenost (mm) 

Vpravo 

X 33 36 

Y+ 6 7.5 

Y- 6 8 

Z+ 50 52 

Z- 35 41 

Vlevo 

X 24 30 

Y+ 5 7 

Y- 7 8.5 

Z+ 52 56 

Z- 27 33 

 

 Po nastavení správné polohy upevněte magnet na místě (viz obrázek 6). 
 

Obrázek 6 
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5.0 Nastavení citlivosti otřesového senzoru 
 

 Do 10 minut od naučení zařízení (nebo po aktivaci režimu „Walk test“), 
dvakrát stiskněte tlačítko citlivosti a LED bude blikat modře, default je 2 blikne. 
K dispozici je 5 nastavení citlivosti od 1 do 5, přičemž 1 je nejméně citlivá 
(nejpomalejší blikání) a 5 nejcitlivější. Každé stisknutí tlačítka, změní citlivost 
indikovanou rychlostí záblesku modré LED, cyklicky přechází z pomalého na 
rychlý a konečně přeskočí zpět na pomalé blikání, po 5 stisku. 

 
 

Doporučená nastavení citlivosti* Materiál Dosah 

1 Dřevo 1m 

2 Tvrzené sklo, okno 1m 

5 Beton 0.5m 

 
 Před testováním senzoru stiskněte a přidržte tlačítko (na 3 sekundy) a 

nastavte požadovanou citlivost. 
 LED se rozsvítí zeleně pro potvrzení, že je senzor připraven k testu otřesem. 
 Pokud při zkoušce svítí LED dioda červeně, vybrané nastavení citlivosti je 

vhodné pro instalaci. Když nesvítí červeně, vyberte další úroveň citlivosti a 
opakujte test znovu. Pokračujte, dokud není vybrána úroveň, při které LED 
dioda zařízení při nárazu zčervená. 

 
* Na základě požadavků na testování podle EN50131-2-8: 2016 
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6.0 Specifikace 
 

Specifikace  

Alarm systém 
EN50131-2-8:2017, EN50131-2-6:2008, 
EN50131-5-3:2017, EN50131:2006+A2:2017, 
PD6662:2017, Grade 2 Class II 

Typ & Frekvence 
GJAA1000 868.2 – 868.4MHz 
GJAA2000 866.2 – 866.4MHz (Not CE approved) 
GJAA3000 433.3 – 433.7MHz 

Přijímač Kategorie 1, Třída 2 

Přijímač LBT Listen Before Talk 

Cyklus vysílače <1% 

Max RF výkon 10mW 

Porucha nízké napětí 2.50V 

Napájení 3V 

Max proud 12mA 

Standardní proud 19μA 

Relativní vlhkost 0 - 95% nekondenzující 

Operační teplota -10°C až 55°C 

Váha 80g 

Rozměry 130mm x 26mm x 25mm (magnet 57mm x 11.5mm) 
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7.0 Informace 
 
Supplier: Texecom Ltd, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, UK. 
 
Made in England 
 
WEEE Directive: 2012/19/EU (WEEE Directive): Products marked with this symbol 
cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For 
proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of 
equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more 
information see: www.recyclethis.info. 
 
Maintenance: Test yearly by the installer. 
 
Warranty: 2 year replacement warranty (excludes battery). 
 
As the Impaq SC-W is not a complete alarm system, but only a part thereof, 
Texecom cannot accept responsibility or liability for any damages whatsoever based 
on a claim that the Impaq SC-W failed to function correctly. Due to our policy of 
continuous improvement Texecom reserves the right to change specification without 
prior notice. 
 
Domestic Use: If this product is installed within reach of children the screw cover 
should not be fitted as this could cause a choking hazard. 
 
Hereby, Texecom declares that the equipment type : GJAA1000 and GJAA3000, is 
in compliance with the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU and the 
Electo-magnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU. The full EU declaration 
of conformity is available here. 
 
Certified by Telefication B.V. 

https://www.texe.com/cert/doc/DEC-T00291(1).pdf
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