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1. Įvadas 

WK160 yra 2-jų kripčių PowerG su jautriu ekranu ir kortelių skaitytuvu. Skirta veikti su 
WP8010/30 centralėmis. Su WK160 įrenginiu galima atlikti visas šias funkcijas: 

 Įjungti ir išjungti apsaugą.  

 Inicijuoti sveikatos, priešgaisrinius ir panikos pavojus. 

 Valdykiti namų automatikos įrenginius. 

 Peržiūrėkiti sistemos būseną. 

 Atlikiti programuojamas iš anksto nustatytas funkcijas. 

WK160 yra valdomas RFID kortelių pagalba. Kai autorizacija reikalinga vartotojas 
prideda kortelę prie skaitytuvo. 
Taip pat, WK160 įrenginiu galima valdyti sritis. Skirstymas leidžia pasirinkti iki trijų sričių. 
Kiekviena sritis gali būti įjungta ir išjungiama nepriklausomai nuo kitų.

WK160 gali būti montuojamas ant sienos naudojant pridedamą laikiklį arba  naudojamas kaip 
nešiojamas įrenginys. Kad atitiktų įvairius tarptautinius standartus, WK160 yra sumontuoti du 
"tamper" jungikliai, kurie generuos pavojo signalą kai pašalintas akumuliatoriaus skyriaus 
dangtelis arba pašalintas įrenginys iš montavimo laikiklio.

Pastaba: Pagal "UL" standartą įrenginys nėra skirtas nešioti
Kitos WK160 savybės: 

 Lengva naudoti. Intuityvi grafinio lietimo vartotojo sąsaja 

 Naudojamas "proximity-tag", vartotojui nereikia prisiminti kodų.
 Centralė gali būti paslėpta saugioje vietoje. 
 8 arba 32 vienetai gali būti pridėtos prie sistemos (priklauso nuo centralės)

 Būsenos, signalizacijos, atminties, gedimų indikacija. 

 Automatinis išsikrovusios baterijos pranešimas. 

 Pašvietimas. 

 Varpelio funkcija
 Pridėjimas naujų kortelių tiesei prie centralės arba per skaitytuvą. 

 Ilga baterijos veikimo trukmė (tipiniam naudojimui). 
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2. Montavimas 

2.1 Baterijos montavimas   

ATSARGIAI!  
Sprogimo rizika, jei 
baterija pakeista 
netinkamu tipu. 
Išmesti panaudotą 
akumuliatorių pagal 
gamintojo 
instrukcijas. 

Pav. 1
 Idėkite dvi 1,5V baterijas į kiekvieną lizdą ir atkreipkite dėmesį į akumuliatoriaus poliškumą. 

2.2 Baterijos dangtelio uždarymas 

Nešiojamas įrenginys (Akumuliatoriaus dangtelio naudojimas be " 
tamperio" angos) 

 

Pav. 2 
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Sieninis montavimas (Akumuliatoriaus dangtelio naudojimas su 
"tamperio" anga - žr "A") 

 
Pav. 3 

A. Tamperis B. DC maitinimo jungtis 

2.3 Sienos montavimo parinktys 
WK160 montavimo variantai parodyta toliau pateiktuose brėžiniuose.
Prie Sienos Montavimas 

1. Gręžkite 3 montavimo angas         3. Pritvirtinkite įrenginį prie laikiklio
2. Pritvirtinti laikiklį  3 varžtais        4. Užfiksuokite įrenginį varžtu
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Pav 4a 



 

 

 

Sieninis montavimas su elektros dėžute

Pav. 4b  

1. Laikiklis tvirtinamas su dviem varžtais, kaip parodyta dviejuose brėžiniuose aukščiau. 
2. Prijunkite prietaisą prie laikiklio. 

3. Užfiksuokite įrenginį varžtu 
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02.ZONES/DEVICES 

 

MODIFY 

DEVICES 

 

ADD NEW 

DEVICES 

 

ENTR ID:XXX-XXXX 

 

ENROLL NOW 

or 

ID No. 374-XXXX 

 

K07: LCD Keypad 

 

K07.DEV SETTINGS 

 

K07.DEV SETTINGS  

TAMPERS 

SUPERVISION 

2.4 WK160 Pririšimas

 

Punktas Veiksmas LCD rodymas
 

Žiūrėkite "WP8010 / 30" centralės "Installer Guide" ir įėjus į "Installer Menu" menių punkte 
"02: ZONES / DEVICES" atlikite pridėjimą. 

1 Įėjus į "Installer Menu" menių pasirinkti
“02:ZONES/DEVICES”  

2      Pasirinkti "ADD NEW DEVICE" 

menių punktą 

3 Užregistruoti įrenginį arba įvesti 7 
skaitmenų kodą, kuris yra ant 
įrenginio lipduke.

4 Pasirinkite norimą "keyprox" numerį

 

5 Konfigūruokite įrenginio nustatymus

6 Konfigūruoti "Keyprox" Žiūrėti punktą 2.5 

Pastaba: jei WK160 jau yra užregistruotas, galite konfigūruoti WK160 parametrus 
pasirinkdami "Modify Devices" - žr. 2 žingsnį.

2.5 WK160 parametrų konfigūravimas 

Įjunkite                                        valdymo pulto WP8010 / 30 pagrindinį meniu, pasirinkite 
sensorinio ekrano "keyprox" įrenginio numerį, kad sukonfigūruotumėte ir atliktumėte 
"WK160" jutiklinio ekrano "keyprox" konfigūracijos instrukcijas.
Pasirinkimas Konfigūracijos instrukcijos  

Nustatyti tamperio parametrus.  

           Nurodykite, ar centralė stebės įrenginį. 
  

 Nustatymai:  Disabled  (gamykliškai);  All  Tampers  ir  Battery 

Cover. 
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Pastaba: UL standartui naudijama parinktį: “All Tampers”. 

Nustatymai: ON (gamykliškai) ar OFF. 



 

 

 

EXIT-ENTRY Beeps 

Trouble Beeps 

Sounder Volume 

Screen Saver 

BUTTON () 

valdymo pultu (ty "Supervision signalas"), kad patikrintų radijo 
ryšio stiprumą ir kokybę. Jei komunikacija bent kartą per 
nustatytą laiką nepavyksta atsiranda gedimas.  

 
Nustatykite, ar įrenginys pypsės kai bus skaičuojamas išėjimo 
laikas, ar pypsės tik tada, kai sistema priduota tik Išvykęs režimu.

 
Esant klaidai, skydelis skleidžia 3 trumpus pyptelėjimus kartą per 
minutę. Čia galite nustatyti, ar įjungti arba išjungti šį priminimą, ar 
tiesiog jį išjungti naktį. "Nakties" valandos yra nustatytos 
sistemoje, bet paprastai yra nuo 8 iki 20 val. Iki 7 val.

 Nustatymai: ON; OFF (gamykliškai) ir OFF @ Home. 

2. UL standartui naudijama parinktį: “ON”. 

Nurodykite garsiakalbio garsumo lygį.   

 
Įjungus funkciją, ekranas išsijungs, jei daugiau nei kelias 
sekundes nebus paspaudžiamas joks mygtukas. 

 Nustatymai:  Medium (gamykliškai); Maximum ir Minimum 

 Nustatymai:  ON;  OFF  (gamykliškai)  and  OFF  @  night. 

Pastaba: UL standartui naudijama parinktį: “ON”. 

Pastaba: 
1) Kai "SCREEN SAVER" meniu WP8010/30 

valdymo skydas yra sukonfigūruotas kaip "atnaujinti pagal 
raktą", paliesdami dešinę ekrano pusę, WK160 prietaisas 
sugrąžins prietaisą į įprastą ekraną (žr. WP8010 / 30 "Installer 
Guide", 3.5.6 skyrių). 

2) Kai meniu "SCREEN SAVER" WP8010 / 30 valdymo skydelyje
 sukonfigūruotas kaip "atnaujinti pagal kodą", palieskite dešinįjį
 ekrano pusę ant WK160 įrenginio ir tada, kai skaitytuvas 
nuskaitys kortelę, ekranas bus aktyvus (žr. WP8010 / 30 
montuotojo vadovą, 3.5.6 skyrius).

Pasirinkite (*) klavišo funkciją               : 

Not used: Funkcijos (*) klavišui išjungtos. 

Status: Valdymo pultas rodo ir praneša * sistemos būseną.
Stop Beeps: Centralė ir kiti sistemos įrenginiai, (pvz. 

Nustatymai: Disabled (gamykliškai) ir Enabled. 
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 Pastaba: 

1. Kas 5 minutes įrenginys atlieka komunikacijos testo sesiją su 



 

 

1 

 

 

 
3 

 

4 

 

AC POWER Connect 

02.ZONES/DEVICES 

 

MODIFY 

DEVICES 

 

ADD NEW 

DEVICES 

 

ENROLL NOW 

or 

T01:Tag (Prox) 

 

DEVICE 

ENROLLED 

 

korteliu skaitytuvas, sirena.) išėjimo laiko skaičiavimas, nebepypsės.
 Skip exit delay: Iš karto sustabdo išėjimo laiką. 

X-10 (PGM): Įjunkite prietaisą, valdomą pasirinktu  X-10 moduliu

exit delay; ir X-10 (PGM). 

 *  Taikoma  tik  valdymo  skydams,  palaikantiems  balso  parinktį. 
Pastaba: X-10 / PGM negalima įjungti pagal UL standartą.

arba PGM išėjimu. Daugiau informacijos apie X-10 / PGM 
išvesties funkcijų konfigūravimą rasite atitinkamuose centralės 
aprašime "Installer Guide" ("OUTPUTS" meniu) ir "User Guide" 
("SCHEDULER" meniu) skyriuose.
Nustatymai: Not Used, Status (gamykliškai); Stop Beeps,Skip 

Nurodykite, ar pranešti apie maitinimo gedimą.  

Nustatymai: NOT Connected (gamykliškai) ir Connected to  

AC. 

2.6 Kortelių pririšimas 

Galite pririšti RFID korteles  prie WP8010 / 30 centralės naudodamiesi WK160 jutiklinio 
ekrano klavišais, kaip aprašyta toliau, arba per WP8010 / 30 centralės valdymo skydelį, kaip 
aprašyta atitinkamame centralės vartotojo arba montuotojo vadove.

 

2 

Kiekviena RFID kortelė atitinka jo vartotojo kodą. Todėl įsitikinkite, kad kiekvienai 
užregistruotai kortelei yra užprogramuotas atitinkamas vartotojo kodas (kodas "0000"
neleidžiamas). Pavyzdžiui, "T02: kortelė Prox" priskirta 2-am. vartotojui, o "T14: kortelė " 
priskirta 14-am. vartotojui. Kiekvienos RFID kortelės leidimas bus toks pat kaip
ir atitinkamo vartotojo. Pvz., Jei Vartotojo kodas 3 yra priskirtas 1 ir 3 sričiai, "T03: Kortelė 
<Prox>" taip pat galės valdyti tas sritis.
 Veiksmas LCD Ekranas 

Įeikite į valdymo skydo meniu "Installer" ir eikite į
 “02:ZONES/DEVICES” 

Pasirinkite"ADD NEW DEVICE" punktą  

Kai "ENROLL NOW" yra rodomas, paspauskite 

"AWAY" mygtuką (               )  WK160 įrenginyje. 

"AWAY" mygtuką ir paspauskite  kortelių mygtuką 

       (          ) pradės mirksėti

Padėkite kortelę prie WK160 kol nesibaigė laikas. 

 Jei registracija sėkminga, ekrane pasirodo 
"DEVICE ENROLLED", o tada rodo duomenis.
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atsakas  
Žingsnis         Veiksmas     Vartotojo Veiksmai        Klaviatūros ir       

  centralės 
Bet  koks  derinys  iš Pasirinktas 

mygtukas mirksi. 

 Įjungimas NAMUOSE 
 + [ ] 

Apsaugos išjungimas
+ [ ] 

Greitas įjungimas 
NAMUOSE 

Greitas įjungimas IŠVYKĘS  
 ( 2 s.) 

 ( 2 s.)  

 (Jei  greitas  įjungimas 
suaktyvintas) 

4          Greitas įjungimas                Po įjungimo NAMUOSE 

 

Įjungimas IŠVYKĘS
 + [ ] 

Priglauskite kortelę  

ir indikatorius

( ) pradės 

mirksėti. Tai reiškia 
kad kortelė 
nuskaityta.
Klaviatūros šviesos 
diodas mirkteli vieną 
kartą
raudonai, norėdamas
 nurodyti kad 
siunčiama
komanda į centralę.  
Centralės atsakas 
pranešamas
šviesos diodo ir 
signalo pagalba.

 

"LATCHKEY" Po Įjungimo IŠVYKĘS

  Pasirinkite SRITĮ (Jei
 sritys įjungtos) 

Pastaba: 
1. Jei centralėje sritys išjungtos, praleiskite 1 žingsnį.
2. "Quick Arm" veikia tik tada, jei ši funkcija įjungta valdymo skydelyje.
3.  Surinkus neteisingą kodą, centralė nevykdo komandos.
4. Jei veiksmas nebaigtas, kai mirksi pasirinktas valdymo mygtukas, norima funkcija nebus 
vykdoma.
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3. KLAVIATŪROS NAUDOJIMAS 

3.1 Apsaugos įjungimas ir išjungimas 



 

 

 
 

Buzzer Indication LED Indication Panel Response 

 

Žiurėti 
punktą 3.3. 

Žiurėti 
punktą  3.3. 

Žiurėti 
punktą  3.3. 

  
( 2 s.) 

 
( 2 s.)

( 2 s.) 

Sveikatos 
pavojus 
 

  
Gaisro pavojus 

Panikos pavojus 

Paspaudus "Fire" arba "Emergency" 
piktogramas, WK160 pradeda pypsėti. 
Praėjus 2 s. po mygtuko paspaudimo, 
WK160 siunčia komandą.

Paspaudus "Fire" ir "Emergency" 
piktogramas kartu, WK160 pradeda 
pypsėti. Praėjus 2 s. po mygtuko 
paspaudimo, WK160 siunčia komandą.

Vykdant  komandą,  klaviatūros  šviesos  diodas  mirksi  vieną  kartą raudonai, kad būtų 
nurodyta perduoti komandą į valdymo skydą. Jei operacija
sėkmingai  baigta,  žalias  šviesos diodas šviečia  trumpai  ir  girdimas "laimingas melodija". 
Jei operacija nepavyksta arba jos negalima užpildyti, pavyzdžiui, kai sistema
"nepasirengusi", raudona lemputė šviečia nuolat ir girdimas "liūdna melodija".

 
"laimingas melodija"

 "liūdna melodija" Momentinis RAUDONAS

Momentinis ŽALIAS Pavyko: operacija 
sėkmingai baigta 

Jokio Jokio Nėra ryšio: valdymo 
skydelis neatsako.

Neveikia: operacija nepavyko
 arba netinkama kombinacija

10  WK160 

3.2 Pavojaus signalai 
Signalai Veiksmai Atsakas Pastabos 

3.3 Centralės atsakymas į komandas 



 

 

 

 

  

 
 

  

 

Apsaugos indikacijos 

Toliau esančioje lentelėje išvardyti indikacijų ir mygtų apibrėžimas. 
Piktogramos/Mygtuko Indikacija      Reikšmė 

Apsaugos įjungimas IŠVYKĘS

Apsaugos įjungimas NAMUOSE

Apsaugos išjungimas 

Kiekviena piktograma atsiranda viena          Skaičuojamas išėjimo laikas
 po kitos

Skaičuojamas įėjimo laikas +  Vienu  metu  mirksi  "Rakto"  piktograma  ir 
Išjungimo klavišas

Jei sritys yra įjungtos, pirmos srities suveikimo indikatorius rodomas kartu su atitinkamu 

 ir taip toliau. 

pirmuoju srities mygtuku     , tada antros srities indikacija rodoma kartu su 

antruoju mygtuku

 

Bendrosios Indikacijos 
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Pasirengus / nepasirengus, atmintis, trikdžiai ir žemos baterijos indikacijos pateikiamos 
lentelėje.: 

Nr. Indikacija Reikšmė 

RFID kortelių kaitytuvas pasirenges nuskaityti 
kortelę.

Garso reguliavimo režimas.

Sistema nėra pasirengusi. Viena iš zonų nėra 
uždara. Prieš priduodant apsaugą reikia 
uždaryti zoną arba ją išjungti. 

Sistema yra Pasirengusi, bet viena ar 
daugiau zonų yra išjungtos.

Nėra Simbolių           Sistema yra pasirengusi ir visos zonos yra saugomos. 

 +      Išjungtos                 ar atviros       Zonos numeris 



+  

+  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nr. Indikacija Reikšmė 

Rodomas PGM arba X-10 modulio išėjimo Nr. 

Garso Lygis 

PGM/X-10 valdymo menių. 

Sistema yra priduota "LATCHKEY" režimu. 

Išėjimo pypsėjimo išjungimas. Nustatymas 
išsijungs kai išėjimo laikas pasibaigs. 

[2]
 

Systema priduota momentiniu režimu. 

Sistemoje yra žinutė. 

Centralė yra programavimo režime. 

Atmintyje / Suveikimas srityse ar sistemoje. 

Sritys / sistema turi aktyvų bėdų, kurias reikia 
peržiūrėti ir išvalyti.  

AC gedimas. 

Ryšio nepakankamumas: WK160 per silpnas 
signalas iš centralės arba nėra ryšio.

Nurodo, kad WK160 prietaiso baterija yra 
išsikrovusi ir turi būti pakeista (žr. 2.1 skyrių).

[1] Indikacija rodoma po to, kai raudona lemputė mirkteli, nurodydama siunčia komandą.  
[2] Veikia tik išėjimo laiko metu. 

[3] Žiūrėkite atitinkamus skyrius valdymo skydo vartotojo ir diegimo vadovuose. 

[4] Jei vienu metu yra daugiau nei vienas būsenos indikatorius, rodomi klavišai  tuo pačiu 
metu.
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3.4 Zonų Atjungimas 

Zona gali būti atjungiama paspaudus mygtuką      kol zonos numeris rodomas ekrano zonoje #
 (pažymėta "4" piktograma "Piktograma ir raktiniai indikatoriai"), po kurios eina              raktas. 

1. Zoną atjungima galima valdyti tik tuo atveju, jei valdymo pulte buvo įjungta ši 
funkcija.

3.5 Namų automatikos įrenginių valdymas 

PGM  ir  X-10  išėjimų  funkcijos  sukonfigūruotos  atitinkamuose  centralės  "Installer  Guide" 
skyriuose (žr. "IŠĖJIMO" meniu) ir Vartotojo vadovas (žr. "SCHEDULER"meniu).

        X-10 Įjungti         PGM Įjungti           X-10 ar PGM 

Išjungti 
X-10 ar  PGM 

Pakeisti Būseną 

    

2 

(~2s.)

…  

[P0 iki P9]

…  

[00 iki 99]
  [PGM  

P0 iki P9] arba 

[X-10 01 iki 99]

 [PGM  

P0 iki P9] arba 

[X-10 01 iki 99]

Pastaba: 



 
 

 

379 g (13 oz). 

 

3.6 Kitos funkcijos 

Išėjimo funkcija Veiksmas Atsakas 

Žvaigždutės 
funkcijos  

Garso valdymas
 

Registracija: ilgai paspauskite (daugiau nei 5 
sekundes), kol pradės šviečia žalios šviesos diodas, 
tada atleiskite raktą. 
Atstatyti gamyklinius nustatymus: Ilgai 
laikykite mygtuką (daugiau nei 7 s.) 

Atšaukti Esamą Operacija: Trumpai paspausti 
 Pakeičia garsumo lygį po kiekvieno klavišo 
paspaudimo. Lygis pakaitomis yra 1, 2, 3, 0

Nutildyti išėjimo 
laiko pypsėjimą 

Nutildyti išėjimo laiko pypsėjimą ; mažas taškas 
atsiranda kai įjungiama funkcija. Paspauskite dar 
kartą, kad išjungtumėte funkcija. 

SPECIFIKACIJOS 

Dažnių juosta (MHz) Europa ir kitos šalys: 433-434, 868-869 USA: 912-919 

Ryšio protokolas                PowerG
Baterijos tipas Keturios 1.5V AA Alkaline baterijos (GP) 

Baterijos tarnavimo laikas         4 metai (tipiniam vartojimui). 
Išsirovusios baterijos riba 3.8 V 

Maitinimo šaltinis (papildoma) 5-12V DC 

Apšvietimas Mėlina/Balta arba Juoda/Balta 

Darbinė temperatūra 0C iki 55C (32F iki 131F) 

Santykinė drėgmė  93%. 

Dydis (YxPxH) 150x100x20mm 

Svoris (su baterija)
Tvirtinimas  Tvirtinamas prie sienos arba nešiojamas. 
Spalva              Juoda arba Balta-Sidabrinė 
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