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Základné informácie o produkte 

Dverový kontakt pre interiéry IDC200/601/701 je bezdrôtový kontakt 
určený pre montáž na okná a dvere, ktorý je navrhnutý pre použitie 
spoločne so zabezpečovacím systémom Videofied. Kontakt sa skladá 
z nasledujúcich častí:

• 1 x Lithiová batéria Duracell CR123A pre dlhú výdrž

• Duálna funkcia proti neoprávnenej manipulácii poskytuje  
 detekciu odstránenia krytu a zároveň celého zariadenia  
 umiestneného na stene

• Prihlásenie zariadenia/prenos signálu so stavom každých 8 minút 

Pravidlá pre inštaláciu 
Pre jednoduchšiu inštaláciu odporúčame vopred urobiť test rádi-
ovej komunikácie (RF testovanie) a programovanie tak, aby bola  
otestovaná komunikácia medzi kontrolným panelom a všetkými sys-
témovými zariadeniami pred inštaláciou týchto zariadení. Detektory 
a ďalšie systémové zariadenia je potrebné inštalovať nasledujúcim 
spôsobom:

• Programovanie a RF testovanie – naprogramujte detektory  
 a ďalšie zariadenia do kontrolného panelu a otestujte RF  
 komunikáciu z plánovaných miest inštalácie zariadení smerom  
 ku kontrolnému panelu

• Umiestnite detektory na plánované a otestované miesta  

Pravidlá pre montáž zariadení 
• Používajte vhodné náradie a nástroje

• Zariadenie umiestnite do interiéru s kontrolovanou teplotou

• Detektory inštalujte na pevný rám dverí/okien a magnet inštalujte  
 na pohyblivú časť dverí/okien

• Medzera medzi detektorom a magnetom by nemala prekročiť  
 20 mm

• Aby bolo zaistené správne umiestnenie a funkčnosť zariadení, musí  
 byť pod magnetom použitá podložka správnej veľkosti. Magnet 
 musí byť umiestnený v rovnakej výške (úrovni) ako detektor

• Produkt neumiestňujte na feromagnetický povrch (magnetické  
 povrchy, kovové zárubne dverí) 
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Programovanie/RF testovanie/pripevnenie na stenu 
Nasledujúci odstavec poskytuje návod, ako krok za krokom postupo-
vať pri programovaní, testovaní a pripevňovaní zariadení na stenu. 
Viac detailov nájdete v manuály pre inštaláciu kontrolného panelu.  

 1. Uvoľnite spodnú šraubu a oddeľte základňu od detektora.  

 2. Vložte 1 Lithiovú batériu Duracell CR123; dodržte správnu  
  polaritu.   *Uistite sa, že LED bliká pred tým, než sa ustáli  
  a zostane svietiť na červeno

 3. Prepnite kontrolný panel do programovateľného/ 
  konfiguračného módu  

 4. Prejdite menu nastavenia pomocou programovateľnej  
  alfanumerickej klávesnice, dokiaľ sa na displeji nezobrazí text  
  PŘIDEJTE  NOVÉ ZAŘÍZENÍ 

 5. Stlačte ÁNO/OK. Na displeji sa objaví text ZMÁČKNĚTE PROGRA- 
  MOVACÍ TLAČÍTKO ZAŘÍZENÍ 

 6. Stlačte a uvoľnite programovacie tlačidlo na detektore. LED  
  detektora začne blikať. Počkajte, až sa na displeji objaví text  
  DETEKTOR (1 – 25) NAHRÁN 

 7. Stlačte ANO/OK. Pokiaľ sa na displeji objaví text TEST RADIO  
  DOSAHU, stlačte znovu ANO/OK. LED detektora začne blikať  
  a klávesnica zobrazí text PROBÍHAJÍCÍ TEST 

 8. Vezmite detektor na jeho miesto upevnenia a uistite sa, že LED  
  neustále bliká, čím indikuje dobrú komunikáciu s kontrolným 
  panelom 

 9. Stlačte ANO/OK k ukončeniu testu rádiového dosahu a zvoľte 
  ZRUŠIT/NE. Minimálna hodnota pre spoľahlivú komunikáciu  
  je 8/9 

 10. Na displeji sa objaví text OBLAST URČENÍ OBLAST: 1. Opakovane  
  stlačte jedno z tlačidiel so šípkou, pokiaľ sa neobjaví číslo poža- 
  dovanej oblasti, potom stlačte ANO/OK  

 11. Na displeji sa objaví HLÍDÁ PŘÍSTUP Z VENKU (zariadenie typu 
   perimeter)? Stlačte ANO/OK alebo ZRUŠIT/NE podľa toho, čo je 
   pre toto zariadenie vhodné. Poznámka: Iba kontakty chrániace 
   vonkajší prístup by mali byť nastavené ako perimeter 

  12.  Na displeji sa objaví JMÉNO + LOKALITA: Vložte správne meno/ 
  lokalitu (max. 16 znakov), potom stlačte ANO/OK. Na displeji sa 
  ukáže číslo a meno zariadenia. Overte ich správnosť  

 13.  Stlačte ANO/OK. Na displeji sa objaví text FUNKČNÍ TEST 
  ZAŘÍZENÍ? Znovu stlačte ANO/OK a overte funkčnosť detektora. 
  Napr. priblížte k detektoru magnet, čím prestane LED svietiť,  
  potom magnet oddiaľte od detektora. LED začne opäť svietiť  
  a indikovať detekciu 

14.  Stlačte ANO/OK k ukončeniu overenia detekcie  

15.  Na displeji sa objaví text VKLÁDÁNÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ? 
  Opakujte kroky 1 – 14 pre zvyšné detektory 

16.  Po ukončení nastavenia odíďte z konfiguračného režimu  
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Regulačné informácie FCC (Federal Communications 
Commission) pre USA a Kanadu 

Časť regulácií FCC číslo 15.21  
Zmeny a úpravy vykonané na zariadení bez jasného súhlasu spoloč-
nosti RSI Videofied môžu viesť k zrušeniu platnosti FCC autorizácie 
pre užívanie zariadenia.  

FCC Časť 15.105 Trieda B 
Uvedené zariadenia boli testované a spĺňajú limity pre triedu B - Di-
gitálne zariadenia v súlade s Pravidlami FCC, Časť 15. Tieto limity sú 
navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivým 
vplyvom pri inštalácii v obytných priestoroch. Zariadenie generuje, 
využíva a môže vyžarovať energiu prostredníctvom rádiových frek-
vencií, a pokiaľ nie je nainštalované a používané v súlade s nariade-
niami, môže rušiť rádiovú komunikáciu. Avšak nie je zaručené, že  
v prípade určitého typu inštalácie k narušeniu nedôjde. Pokiaľ zaria-
denie ruší príjem rádiového alebo televízneho signálu, čo sa dá zistiť 
vypnutím a znovu zapnutím zariadenia, odporúčame, aby užívateľ 
použil jeden alebo viacero z nasledujúcich krokov: 

> Zmeňte polohu zariadenia alebo premiestnite prijímaciu anténu

> Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom

> Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky, ktorá je na inom obvode  
 než zásuvka, do ktorej je pripojený prijímač

> Poraďte sa s vaším dodávateľom alebo požiadajte o pomoc  
 skúseného technika – špecialistu na rádio/TV technológie 

Informácie podľa správy 2.1091 / 2.1093 / OET bulletin 
65 o vystavení sa radiácii z rádiovej frekvencie  
Zariadenia sú v súlade s limitmi pre radiáciu podľa pravidiel FCC. Za-
riadenie musí byť nainštalované a používané tak, aby medzi zariade-
ním, ktoré vysiela radiáciu a vaším telom, bola dodržaná vzdialenosť 
20 cm.

Vysielač nesmie byť umiestnený v blízkosti alebo fungovať v spojení 
s inými anténami alebo vysielačmi.  

Zariadenia sú v súlade s Pravidlami FCC, Časť 15 a so 
štandardmi RSS-210 vystavenými organizáciou Indu-
stry Canada.  
Používanie zariadenia by malo byť podmienené nasledujúcimi pod-
mienkami: 

1 Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a  

2 Toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, aj také, ktoré môže 
 spôsobiť nechcenú funkčnosť zariadenia. 

Slovensky / Bezpečnostné poznámky 

English / Security notes

Deutsch / Hinweise zur Sicherheit

> Pred údržbou vždy vyberte batérie!

> UPOZORNENIE – zariadenie môže  
 explodovať v prípade, že je použitý  
 nesprávny typ batérií!

> Pri vkladaní batérií zachovajte správnu 
 polaritu!

> Nevyhadzujte použité batérie! Vráťte ich 
 späť vášmu dodávateľovi/technikovi. 

> Remove batteries before any maintenance!

> WARNING, there is a risk of explosion if a 
 battery is replaced by an incorrect type!

> Observe polarity when setting up the 
 batteries!

> Do not throw used batteries! Bring them to 
 your installer or a collection point.

> Batterien vor jeglichen Wartungsarbeiten 
 entfernen!

> Vorsicht, es besteht Explosionsgefahr, 
 wenn eine Batterie durch eine Batterie 
 falschen Typs ersetzt wird!

> Achten Sie beim Einsetzen der Batterien 
 auf die Polung!

> Entsorgen Sie Batterien nicht im 
 normalen Haushaltsmüll! Bringen Sie Ihre 
 verbrauchten Batterien zu den öffentlichen 
 Sammelstellen.
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Vlastnosti 
Kompatibilný s ústredňami XL, XLL, Visio, XT, XV, W a 
ich variantmi 

Požiadavky na napájanie  
Napätie - 3.0V 
Minimálne napätie batérie - 2.7V 
Typ Batérie – Lithium 
Množstvo – 1 
Výrobca a výrobné označenie - Duracell, CR123A 
Životnosť batérie – až 4 roky 

Spotreba prúdu  
Pohotovostný režim - 35 μA 
Maximálny - 35 mA 

Detekcia magnetu  
Detekčné osy (X1, X2, Y, Z) 
Detekčná vzdialenosť pre rozopnutie 
- 20 / 20 / 29 / 41 (mm) 
Detekčná vzdialenosť pre zopnutie 
- 4 / 6 / 16 / 24 (mm) 
Oneskorenie inicializácie - 10s 
Oneskorenie obnovy - 2s 

Technológie RF - S2View®  
Typ rádia - Spread Spectrum Bidirectional RF 

Pracovná frekvencia:  
868MHz : IDC200 & (Európa, Afrika, Ázia) 
915 MHz FHSS : IDC601 
(USA, Kanada, Južná Amerika) 
920MHz FHSS : IDC701 
(Austrália, Južná Amerika)

Prenos zabezpečenia – šifrovací algoritmus AES 
Dohľad – Kontrolná komunikácia s ústredňou kaž-
dých 8 minút 
Anténa – Integrovaná

Neoprávnená manipulácia (sabotáž) – ochrana pro-
ti odobratiu krytu a zloženiu zariadenia zo steny 

Inštalácia / Pripevnenie na stenu 
Detektor  
Krytka detektoru pripevnená jednou šraubou
Pripevnenie detektoru dvomi šraubami 

Magnet  
Bezpečná montáž magnetu k zvolenému povrchu 
pomocou dvoch šraub 

Základné údaje  
Prevádzková teplota od -10°C do +55°C  
Maximálna relatívna vlhkosť – 75 %, nekonden-
zovaná 
Materiál – Plast: ABS-ULV0 
Magnet - Alnico 5 

Rozmery
Rozmery: dĺžka x šírka x hĺbka  
Telo - 95 x 25.8 x 22mm 
Podložka - 64 x 15 x 10mm 
Magnet - 64 x 15 x 11mm 

Normy a certifikáty 
868MHz - IDC200 & IDC210 
Certifikáty -  CE / EN50131 / NF&A2P
Normy -  EN60950-1:2006+/A11:2009+/A1:2010
 EN300220-1 V2.4.1
 EN300220-2 V2.4.1
NF&A2P – zariadenie je v súlade s normami NF324-H58  
pre elektronické zabezpečovacie zariadenia na detekciu narušenia 
DVEROVÝ KONTAKT 
Obchodná značka: Videofied
Produktové označenie: IDC200 (biela), IDC210 (hnedá)
Číslo certifikácie: 2123200004A0, 2123200004B0 
Normy
NF EN50131-2-6:  2008 stupeň 2
RTC 50131-2-6: 2011
NF EN50131-5-3:  2005
NF EN50130-4:  2011
NF EN50130-5:  2011 trieda II

Certifikačná agentúra: 
AFNOR Certifikace
11, rue François de Pressensé
93571 Saint Denis La Plaine Cedex
Tel: +33(0)1.41.62.80.00
Fax: +33(0)1.49.17.90.00
www.afnor.org
www.marque-nf.com
Email: certification@afnor.org

2013 RSI Video Technologies
Videofied® a MotionViewer®

sú obchodnou značkou spoločnosti
RSI Video Technologies.

Špecifikácie môžu byť zmenené bez
predchádzajúceho upozornenia. 

Váha 
Detektor – 38 g bez batérie

Stupeň ochrany - IP31 a IK04 

CNPP Cert.
Route de La Chapelle  
Réanville CS22265
F–27950 SAINT MARCEL
Tel: +33(0)2.32.53.63.63
Fax: +33(0)2.32.53.64.46
www.cnpp.com
Email: certification@cnpp.com

Ďalšie certifikáty    
Netherlands  NCP
Singapour  IDA
South Africa  ICASA

915MHz FHSS - IDC601
Certifikácia USA FCC Part 15C   
(FCC47 CFR Part 15)
Kanada IC (RSS-210 Issue 8)

920MHz FFHS - IDC701
Certifikácia Austrálie C-Tick   
(AS-NZS4268)

OFICIÁLNE ZASTÚPENIE PRE SR 

NAM Slovakia, a.s.
Zvolenská cesta 179
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel.: (+421) 48/611 22 66
E-mail: info@nam.sk 
www.nam.sk; www.onisystem.sk 
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