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Handleiding

W2-Protector -630
Wi-safe2  intelligente wandhouder

http://www.weckx.nl/intelligente-wandhouder-w2-protector-630
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Speci�caties:

 

Alarm- en controlesysteem voor brandblussers. Verkort de responstijd bij brandbestrijding en integreert de 
brandblusser d.m.v. deze intelligente wandhouder met het wi-safe2 netwerk. De wandhouder heeft een 
wi-safe 2 module en kan hierdoor direct draadloos worden verbonden met o.a. de WST-630-BNLT rookmelder 
of andere Wi-safe2 producten. Via bekabeling is de W2 protector te verbinden met brandmeldcentrales en 
telecommunicatietoestellen. In geval van brand geeft de W2-protector zowel een optisch signaal d.m.v. van 
�itslicht als een akoestisch alarmsignaal en geeft hiermee aan waar zich een functionerende brandblusser 
bevindt. De geïntegreerde wegneembeveiliging werkt preventief tegen diefstal en ontvreemding.

•    Monitoring en alarmsysteem voor brandblussers
•    voor alle merken en modellen van brandblussers
•    Voor 6kg tot 9kg en 6L tot 9L brandblusser
•    Voeding via twee 9V batterijen. Een voor het optische en akoestisch signaal en een voor de  
      wi-safe2 module voor een draadloze verbinding
•    luid signaal generator voor akoestisch alarm
•    LED-flitser voor optisch alarm en status indicator (groen / geel / blauw)
•    Potentiaal vrij relais met normaal gesloten en normaal open (NO/NC) relais contact.
•    Wi-Safe2 geïntegreerde draadloos koppelbare module
•    Koppelbaar met max. 50 draadloze producten met Wi-Safe 2 technologie.
•    Pieptoon bij lage batterijspanning gedurende 30 dagen
•    2 jaar garantie



WERKWIJZE VOOR HET OPZETTEN VAN  
EEN WI-SAFE-NETWERK 

Plaatsing van de Wi-Safe 2-melders

•  Het is aan te raden doorgekoppelde Wi-Safe 2-melders niet verder dan 35 m van elkaar 
te plaatsen. Idealiter moeten zich binnen 35 m van de plaats van een melder drie of meer 
melders bevinden. Wanden en andere hindernissen in het gebouw kunnen het RF-bereik 
beperken. Als obstakels het RF-bereik beperken, moeten de melders dichter bij elkaar 
worden geplaatst.

•  Plaats de melders niet in de buurt van metalen balken. 

•  Voor een optimale werking is het aan te bevelen om meerdere netwerken of zones in te 
richten dan één groot netwerk. 

•  Installeer het Wi-Safe 2-netwerk niet in de buurt van een zendmast. 

•  Raadpleeg voor de inleerprocedure de handleiding bij uw product.

Deze installatiegids bevat instructies voor het opzetten van een netwerk met  de 
W2-protector-630 in combinatie met Wi-safe2 melders en biedt de beste werkwijze voor een 
snelle, probleemloze installatie. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding bij uw 
product. Raadpleeg de lokale normen inzake wettelijke verplichtingen. 
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Druk eenmaal op de inleerknop (4). LED (2) gaat 
branden. Druk dan binnen 5 seconde op de testknop van 
de WST-630 rookmelder. LED (2) zal kort knipperen als 
bevestiging dat het inleren (koppelen) is gelukt. Knippert 
de LED niet herhaal dan het proces. 

Om het Wi-Safe2 relais te resetten en terug te  brengen 
naar fabrieksstand, druk op de inleerknop (4) 1 keer kort 
en daarna meteen 1x lang ingedrukt houden, totdat de 
LED (2) uitgaat. Stop met drukken!! (dit kan 3 tot 4 
seconden duren). Vervolgens knippert de LED (2) 1x snel 
en 1x  normaal. De protector is nu weer gereset 
(ontkoppeld) en kan opnieuw worden geprogrammeerd. 

Installatiestappen inleren en resetten:

Het inleren van het W2-Protector met andere wi-safe2 
producten waaronder de WST-630 gaat als volgt:
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1. Voeding Wi-Safe2 module via 9V DC Ultralife Lithium blokbatterij
2. LED  indicatie bij inleren en resetten tijdens indrukken programmeertoets (4)
3. LED indicatie bij een alarm signaal. Knippert ook als de  batterij bijna leeg is.
4. Inleerknop
5. Alarmknop
6. Wi-Safe 2 Module (draadloos koppel signaal)
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