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Коротка інструкція
LeaksProtect

Бездротовий датчик раннього виявлення затоплення
Бездротовий датчик LeaksProtect виявляє мінімальне протікання,
дозволяючи вчасно зреагувати та усунути проблему. До системи
безпеки Ajax приєднується через захищений протокол Jeweller,
дальність зв'язку — до 1300 метрів за відсутності перешкод.
Працює датчик до 5 років від батареї і використовується
всередині приміщень.

ТЕСТУВАННЯ ТА ВИБІР МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчик повинен бути розміщений у місці ймовірного протікання
води із систем водопостачання, опалення, каналізації: на підлозі
під ванною, під умивальником, під пральною машиною та ін.
Кріпити датчик на поверхні не обов'язково.
При виборі місця розміщення LeaksProtect враховуйте
обмежений радіус дії радіосигналу.
Не встановлюйте датчик:
1. За межами приміщення (на вулиці).
2. Поблизу металевих предметів і дзеркал, які викликають
загасання радіосигналу або які екранують його.
3. У приміщеннях з температурою та вологістю, які виходять за
межі допустимих.
Для перевірки якості зв'язку з хабом, протягом не менше
хвилини протестуйте рівень сигналу в додатку Ajax Security
System.

ФУНКЦІОНАЛЬНі ЕЛЕМЕНТИ

Статус індикатора
Світиться, перериваючись
раз на 1,5 секунди

2

Мигає 5 разів на секунду
Мигає 2 рази на секунду
1

3

4

1 - Світловий індикатор.

2 - Контакти сенсора
вологи.
3 - QR код.

Короткочасно
засвічується раз на 1,5 секунди

Рівень сигналу
Відмінний
рівень сигналу
Добрий
рівень сигналу
Поганий
рівень сигналу
Немає сигналу

LeaksProtect підіймає тривогу, якщо
замикається хоча б одна пара контактів.
Перевірте працездатність датчика,
доторкнувшись до пари контактів мокрим
пальцем на три секунди — індикатор
засвітиться червоним кольором. Потім
протріть контакти сухою серветкою —
виявивши припинення затоплення, датчик
повторить індикацію.

Діапазон частот
Максимальна потужність
радіосигналу
Модуляція
Радіосигнал
Живлення
Строк роботи від
елемента живлення
Клас пило-,
вологозахисту

868,0–868,6 МГц
До 20 мВт
GFSK
До 1300 м
(за відсутності перешкод)
2 х ААА, 3 В
До 5 лет
IP65

Діапазон робочих
температур

От 0°С до +50°С

Робоча вологість

До 100%

Габарити
Вага

60 х 60 х 14 мм
38 г

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Гарантія на пристрої Ajax діє протягом двох років від дати
покупки і не поширюється на комплектну батарею. Якщо пристрій
не працює належним чином, рекомендуємо спочатку звернутися
в службу підтримки — в половині випадків технічні питання
можуть бути вирішені віддалено!

4 - Кнопка увімкнення /
вимкнення.
ПРИЄДНАННЯ ДАТЧИКА
Датчик підключається до хабу і налаштовується через мобільний
додаток Ajax Security System. Розмістіть датчик в зоні дії мережі
хабу та слідуйте процедурі підключення.
Для приєднання датчика до сторонньої охоронної централі за
допомогою модуля інтеграції Ajax uartBridge або Ajax ocBridge
Plus, дотримуйтесь рекомендацій інструкції відповідного
пристрою.

КОМПЛЕКТАЦІЯ
1. LeaksProtect.
2. Елементи живлення ААА (попередньо встановлені)
– 2 шт.
3. Коротка інструкція.
www.ajax.bezpeka.systems
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Краткая инструкция
LeaksProtect

Беспроводной датчик раннего обнаружения затопления
Беспроводной датчик LeaksProtect определяет минимальную
протечку, позволяя вовремя среагировать и устранить проблему.
К системе безопасности Ajax подключается по защищенному
протоколу Jeweller, дальность связи — до 1300 метров при
отсутствии преград. Работает датчик до 5 лет от батареи и
используется внутри помещений.

ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫБОР МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ
Датчик должен быть размещен в месте вероятной протечки
воды из систем водоснабжения, отопления, канализации: на полу
под ванной, под умывальником, под стиральной машиной и др.
Крепить датчик на поверхности не обязательно.
При выборе места размещения LeaksProtect учитывайте
ограниченный радиус действия радиосигнала.
Не устанавливайте датчик:
1. За пределами помещения (на улице).
2. Вблизи металлических предметов и зеркал, вызывающих
затухание радиосигнала или экранирующих его.
3. В помещениях с температурой и влажностью, выходящими за
пределы допустимых.
Для проверки качества связи с хабом, на протяжении не менее
минуты протестируйте уровень сигнала в приложении Ajax
Security System.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Статус индикатора
Горит, прерываясь
раз в 1,5 секунды

2

Мигает 5 раз в секунду
Мигает 2 раза в секунду
1

3

4

1 - Световой индикатор.

2 - Контакты сенсора
влаги.
3 - QR код.

Кратковременно
загорается раз в 1,5 секунды

Уровень сигнала
Отличный
уровень сигнала
Хороший
уровень сигнала
Плохой
уровень сигнала
Нет сигнала

LeaksProtect поднимает тревогу, если
замыкается хотя бы одна пара контактов.
Проверьте работоспособность датчика,
прикоснувшись к паре контактов мокрым
пальцем на три секунды — индикатор
загорится красным. Затем протрите
контакты сухой салфеткой — обнаружив
прекращение затопления, датчик повторит
индикацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон частот

868,0–868,6 МГц или 868,7–869,2 МГц
в зависимости от региона продажи

Максимальная мощность
радиосигнала
Модуляция
Радиосигнал
Питание
Срок работы от
элемента питания
Класс пыле-,
влагозащиты
Диапазон рабочих
температур
Рабочая влажность
Габариты
Вес

До 20 мВт
GFSK
До 1300 м
(при отсутствии преград)
2 х ААА, 3 В
До 5 лет
IP65
От 0°С до +50°С
До 100%
60 х 60 х 14 мм
38 г

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантия на устройства Ajax действует на протяжении двух лет с
даты покупки и не распространяется на комплектную батарею.
Если устройство работает ненадлежащим образом, рекомендуем
вначале обратиться в службу поддержки — в половине случаев
технические вопросы могут быть решены удаленно!

4 - Кнопка включения /
отключения
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА
Датчик подключается к хабу и настраивается через мобильное
приложение Ajax Security System. Расположите датчик в зоне
действия сети хаба и следуйте процедуре подключения.
Для подключения датчика к сторонней охранной централи с
помощью модуля интеграции Ajax uartBridge или Ajax ocBridge
Plus, следуйте рекомендациям инструкции соответствующего
устройства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. LeaksProtect.
2. Элементы питания ААА (предустановлены) – 2 шт.
3. Краткая инструкция.
www.ajax.bezpeka.systems

