
    Instrukcja obsługi

UNIWERSLANY MODUŁ POMIAROWY FGBS

Moduł pomiarowy FGBS jest bezprzewodowym modułem 
umożliwiającym zwiększenie funkcjonalności dowolnego czujnika z 
wyjściem napięciowym o możliwość komunikacji z bezprzewodową 
siecią zestawów inteligentnego budynku Smart 868 w oparciu o 
protokół z-wave.

Dodatkowo moduł umożliwia bezprzewodową komunikację systemu 868 z 
czujnikami temperatury pracującymi na magistrali 1-wire. Moduł pomiarowy 
FGBS może obsłużyć do dwóch dowolnych czujników binarnych i do 4 
czujników temperatury DS18B20. Sensor został przystosowany do montażu 
w dowolnej obudowie czujnika lub innego urządzenia, którego 
funkcjonalność chcemy rozszerzyć. 
Jeżeli istnieje potrzeba by moduł pracował w środowisku wilgotnym oraz w 
wysokiej temperaturze należy go dodatkowo odpowiednio zabezpieczyć.  

Dane techniczne

Napięcie zasilania: 9-30V DC ±10%
Wejścia: dwa wejścia napięciowe, jedno wejście 1-wire
Wyjścia: dwa wyjścia bez napięciowe
Moc sygnału radiowego:  1mW
Maksymalna Obciążalność prądowa wyjść: 150mA
Maksymalne napięcie na stykach wyjściowych: 36VDC / 24VAC
Ilość obsługiwanych czujników temperatury: cztery
Zakres pomiarowy: -55 do 1+26 stopni Celsjusza
Temperatura pracy: 0 do 40 stopni Celsjusza
Protokół radiowy: Z-Wave
Częstotliwość radiowa: 868MHz
Zasięg: do 30 m w budynku
Wymiary (wys. x szer. x wys):  14,5 x 27,3 x 12 mm

Zestawy automatyki Smart 868 nie wymagają dodatkowych przewodów 
komunikacyjnych, 
Zaletą protokołu z-wave który jest podstawą komunikacji elementów z 
zestawach smart 868 jest fakt, że urządzenia oprócz tego, że są 
odbiornikiem i nadajnikiem sygnału stanowią także "przekaźnik" sygnału. 
Jeżeli bezpośrednia ścieżka połączenia pomiędzy nadajnikiem, a 
odbiornikiem nie może być ustanowiona, połączenie może zostać 
zrealizowane dzięki wykorzystaniu innych pośredniczących w transmisji 
urządzeń tzw. sieć kratowa.
Komunikacja odbywa się dwukierunkowo.
Oznacza to, że sygnał jest nie tylko wysyłany do odbiorników ale dodatkowo 
odbiorniki wysyłają potwierdzenie jego odebrania. Tym samym potwierdzają 
swój stan dzięki czemu możemy stwierdzić czy urządzenie faktycznie zostało
włączone. 

Montaż modułu i uruchomienie

1. Odłącz zasilanie od urządzeń do których będziesz montować 
moduł FGBS.

2. Podłącz moduł wg jednego z poniższych schematów.
3. Podłącz napięcie zasilania.
4. Podejdź do modułu FGBS z centralką uruchomioną w tryb 

dodawania urządzeń -powoli miga pomarańczowa dioda.
5. Na module FGBS trzykrotnie szybko naciśnij mikroprzełącznik.
6. Pomarańczowa dioda na centralce szybko zamiga kilkanaście 

razy, zatwierdź operację przyciskiem „+” na centralce”.
7. Po zalogowaniu do panelu w przeglądarce w zakładce 

URZDZENIA pojawią: trzy moduły o nazwie _Czujnik Ruchu, oraz
od 1 do 4 modułów w zależności od ilości podłączonych czujników 
temperatury o nazwie _Ogólne IO.

8. Zweryfikuj które wejście układu pomiarowego odpowiada za 
wyświetlany moduł na stronie przeglądarki. W tym celu wejście 
WE1 (przewód żółty) zewrzyj do masy. W oknie przeglądarki jeden
z modułów zmieni kolor z czerwonego na zielony. Zmień jego 

nazwę na np. Wejście 1. Następnie z  wejście WE2 
(przewód zielony) zewrzyj do masy. W oknie przeglądarki 
kolejny z modułów zmieni kolor z czerwonego na zielony. 
Zmień jego nazwę na np. Wejście 2.

9. Pozostał jeden moduł o nazwie _Czujnik Ruchu, zmień 
jego nazwę na np. Moduł pomiarowy. W tym module w 
przyszłości możesz zmienić ustawienia dodatkowe jak np. 
częstotliwość odczytów temperatury czy też konfiguracji 
wejść napięciowych – więcej na ten temat w ustawieniach 
zaawansowanych.

10. Aby moduły czujników temperatury oznaczone Ogólne IO 
pokazywały temperaturę, wejdź w ustawienia każdego z 
modułów i w zakładce ZAAWANSOWANE  w polu NAME 
nadaj mu własną nazwę a w polu device_file wpis 
D_GenericO1.xml zastąp wpisem 
D_TemperatureSensor1.xml a następnie zamknij okno i 
zapisz zmiany. Po chwili na ekranie wygląd modułów 
zostanie zaktualizowany i pojawią się tam odczyty 
temperatury.

11. Przypisanie modułów na stronie do pomieszczenia należy 
przeprowadzić jednocześnie dla wszystkich jednocześnie – 

12. należy przypisać je do tego samego pomieszczenia.
 

UWAGA: każda zmiana ilości czujników temperatury wymaga 
ponownego dodania modułu pomiarowego FGBS do centralki.

Ustawień zaawansowanych dokonuje się wyłącznie w module 
głównym który nazwaliśmy w przykładzie „Moduł pomiarowy”.
Wejdź w ustawienia do zakładki Opcje urządzenia i kliknij Dodaj 
ustawienia konfiguracji. Wprowadź 
Zmienną liczbę, Rozmiar Danych, Żądaną Wartość.

Zmienna 1
Opóźnienie odwołania alarmu i wejścia.
Dodatkowe opóźnienie po ustąpieniu naruszenia dla wejścia We1. 
Parametr umożliwia zadeklarowanie dodatkowego czasu po jakim alarm dla 
wejścia nr 1 zostanie odwołany po tym jak ustąpi jego 
naruszenie.
wartość domyślna: 0
Możliwość zmiany parametru: 0 - 65535 sek

Zmienna 2
Opóźnienie odwołania alarmu II wejścia.
Dodatkowe opóźnienie po ustąpieniu naruszenia dla wejścia We2. 
Parametr umożliwia zadeklarowanie dodatkowego czasu po jakim alarm dla 
wejścia nr 2 zostanie odwołany po tym jak ustąpi jego naruszenie.
wartość domyślna: 0
Możliwość zmiany parametru: 0 - 65535 sek

Zmienna 3
Wejście nr 1:
wartość domyślna: 1 - INPUT_NC (Normal Close)
Możliwość zmiany parametru:
0 - INPUT_NO (Normal Open)
1 - INPUT_NC (Normal Close)
2 - INPUT_MONOSTABEL
3 - INPUT_BISTABLE

Zmienna 4
Wejście nr 2:
wartość domyślna: 1 - INPUT_NC (Normal Close)
Możliwość zmiany parametru:
0 - INPUT_NO (Normal Open)
1 - INPUT_NC (Normal Close)
2 – INPUT_MONOSTABLE



Zmienna 5
Typ  wysyłanej  ramki  sterującej  dla  1   grupy  asocjacyjnej, uruchamianej  poprzez  
Wejście 1.  Parametr  umożliwia zadeklarowanie typu ramki alarmowej bądź 
wymuszenie wysyłania 
komend sterujących (BASIC_SET) wartość domyślna: 255 - BASIC SET
Możliwość zmiany parametru:
0 - Ramka ALARM GENERIC
1 - Ramka ALARM SMOKE
2 - Ramka ALARM CO
3 - Ramka ALARM CO2
4 - Ramka ALARM HEAT
5 - Ramka ALARM WATER
255 - Ramka sterująca BASIC_SET

Zmienna 6
Typ  wysyłanej  ramki  sterującej  dla  2   grupy  asocjacyjnej, 
uruchamianej  poprzez  Wejście 2.  Parametr  umożliwia zadeklarowanie typu ramki 
alarmowej bądź wymuszenie wysyłania komend sterujących (BASIC_SET) wartość 
domyślna: 255 - BASIC SET
Możliwość zmiany parametru:
0 - Ramka ALARM GENERIC
1 - Ramka ALARM SMOKE
2 - Ramka ALARM CO
3 - Ramka ALARM CO2
4 - Ramka ALARM HEAT
5 - Ramka ALARM WATER
255 - Ramka sterująca BASIC_SET

Zmienna 10
Przerwa pomiędzy kolejnymi odczytami temperatury ze wszystkich 
czujników podłączonych do urządzenia .
wartość domyślna: 20 sek
Możliwość zmiany parametru:
1 - 255 sek
Uwaga:  odczytanie  temperatury  z  czujnika  nie  skutkuje 
wysłaniem raportu ze stanem temperatury do centrali

Zmienna 11
Interwał  pomiędzy  kolejnymi  wymuszeniami  wysłania  raportu  o 
stanie temperatury. Wymuszony raport wysyłany jest bezpośrednio 
po  najbliższym  odczycie  temperatury  z  czujnika  niezależnie  od 
ustawień parametru nr 12.
wartość domyślna: 200 sek
Możliwość zmiany parametru:
0 - 255 sek
0 - wyłączenie funkcji

Zmienna 12
Nieczułość  na  zmiany  temperatury.  Jest  to  maksymalna 
dopuszczalna różnica pomiędzy temperaturą ostatnio raportowaną 
a  obecnie  odczytaną  z  czujnika.  Jeżeli  temperatura  różni  się  o 
zadaną  wartość  lub  więcej  to  wysyłany  jest  raport  z  obecną 
temperaturą  do  urządzenia  wpisanego  do  trzeciej  grupy 
asocjacyjnej.  Interwały  pomiędzy  odczytami  temperatury  z 
czujników określa parametr nr 10.
wartość domyślna: 8 [ 0,5C]
Możliwość zmiany parametru: 0 - 255 [0C do 16C]
W celu wyznaczenia odpowiedniej wartości parametru należy użyć 
wzoru:
x = delta T x 16
x - wartość parametru
delta T - maksymalny dopuszczany gradient temp
ustawienie  wartości  0  skutkuje  każdorazowym  wysyłaniem 
informacji o temperaturze bezpośrednio po odczycie z czujnika.

Warunki gwarancji
1. Gwarantem jakości Urządzenia jest FIBAR GROUP Sp. z o.o.  (dalej „Producent”) z siedzibą w 
Poznaniu, ul. Lotnicza 1; 60-421  Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego 
Rejestru  Sądowego  pod numerem: 370151, NIP 7811858097, REGON: 301595664, kapitał 
zakładowy 1 000 000 zł.
2.  Producent  ponosi  odpowiedzialność  za  wadliwe  działanie Urządzenia  wynikające  z  wad 
fizycznych  (materiałowych  bądź produkcyjnych) tkwiące w Urządzeniu w okresie:
- 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych, 
- 12 miesięcy od daty sprzedaży dla klientów biznesowych.
3. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. W okresie Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia  ujawnionych  wad  
poprzez  dokonanie  naprawy  lub wymiany  (według  wyłącznego  uznania  Gwaranta)  wszelkich 
wadliwych elementów Urządzenia na części nowe lub regenerowane wolne od wad. W przypadku 
niemożności dokonania naprawy, Gwarant zastrzega sobie prawo do wymiany Urządzenia na nowy lub
regenerowany egzemplarz wolny od wad, którego stan fizyczny nie  będzie  gorszy  od  stanu 
Urządzenia  będącego  własnością Klienta.
5. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak Urządzenia w ofercie handlowej)  wymiana  Urządzenia 
na  ten  sam  typ  jest  niemożliwa Gwarant  może  wymienić  Urządzenie  na  inny  o  najbardziej 
zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie uważa się za wykonanie obowiązków Gwaranta.

Gwarant nie zwraca pieniędzy za zakupione Urządzenie.
6.  Posiadacz  ważnego  dokumentu  gwarancyjnego  zgłasza roszczenia z tytułu gwarancji 
za pośrednictwem serwisu gwarancyjnego.  Pamiętaj:  zanim  dokonasz  zgłoszenia  
gwarancyjnego 
skorzystaj  z  naszej  telefonicznej  lub  internetowej  pomocy technicznej. W więcej niż 
połowie przypadków problemy użytkowników udaje się rozwiązać zdalnie co pozwala uniknąć
straty czasu i  kosztów  z  tytułu  niepotrzebnie  uruchamianej  procedury gwarancyjnej.  Jeśli 
zdalne  rozwiązanie  problemu  nie  będzie możliwe,  Klient  zostanie  poproszony  o  
wypełnienie  formularza zgłoszeniowego  w  celu  uzyskania  autoryzacji  poprzez  stronę 
internetową  www.fibargroup.com  W  przypadku  poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego 
otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia oraz unikalny numer zgłoszenia (RMA).
7.  Istnieje  także  możliwość  telefonicznego  zgłoszenia  reklamacji. W takim przypadku 
rozmowa zostanie nagrana o czym konsultant uprzedzi  Klienta  przed  przyjęciem  
zgłoszenia  reklamacyjnego. Bezpośrednio  po  dokonaniu  zgłoszenia,  konsultant  
poinformuje Państwa o numerze zgłoszenia (tzw. numer RMA).
8. W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego, przedstawiciel 
Autoryzowanego Serwisu Gwarancyjnego (dalej 
„ASG”) skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia możliwości oddania urządzenia do 
serwisu.
9. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 30 dni, licząc od 
daty dostarczenia Urządzenia do ASG. Okres  trwania  gwarancji  ulega  przedłużeniu  o  
czas,  w  którym 
Urządzenie było do dyspozycji ASG.
10.  Reklamowane  Urządzenie  winno  być  udostępnione  przez Klienta  wraz  z  
kompletnym wyposażeniem  standardowym 
i dokumentami potwierdzającymi jego zakup.
11.  Części  wymienione  w  ramach  gwarancji  stanowią  własność Producenta. Wszystkie 
części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca okresu 
gwarancji podstawowej 
Urządzenia.  Okres  trwania  gwarancji  na  wymienioną  część  nie ulega przedłużeniu.
12.  Koszt  dostarczenia  reklamowanego  Urządzenia  do  serwisu ponosi  Klient.  W  
przypadku  nieuzasadnionego  zgłoszenia reklamacyjnego,  Serwis  ma  prawo  obciążyć  
Klienta  kosztami związanymi z wyjaśnieniem sprawy.
13. ASG odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku: 
- stwierdzenia użytkowania Urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
-  udostępnienia  przez  Klienta  Urządzenia  niekompletnego,  bez osprzętu, bez tabliczki 
znamionowej, 
- stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w 
Urządzeniu, 
-  nieważnego  dokumentu  gwarancyjnego  oraz  braku  dowodu zakupu,
14. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwe  Urządzenie.  
Gwarant  nie  ponosi  odpowiedzialności  za straty  pośrednie,  uboczne,  szczególne,  
wynikowe  lub  za  straty moralne, ani za szkody, w tym także między innymi za utracone 
korzyści,  oszczędności,  dane,  utratę  pożytków,  roszczenia  stron trzecich oraz wszelkie 
szkody majątkowe lub osobowe wynikające lub związane z korzystaniem z niniejszego 
Urządzenia.
15. Gwarancja jakości nie obejmuje:
-  uszkodzeń  mechanicznych  (pęknięcia,  złamania,  przecięcia, przetarcia,  fizyczne  
odkształcenia  spowodowane  uderzeniem, upadkiem bądź zrzuceniem na Urządzenie innego
przedmiotu lub eksploatacją niezgodną z przeznaczeniem Urządzenia określonym 
w instrukcji obsługi);
-  uszkodzeń  wynikłych  z  przyczyn  zewnętrznych  np:  powodzi, burzy,  pożaru,  uderzenia  
pioruna,  klęsk  żywiołowych,  trzęsienia ziemi, wojny, niepokojów społecznych, siły wyższej, 
nieprzewidzianych wypadków,  kradzieży,  zalania  cieczą,  wycieku  baterii, warunków  
pogodowych;  działania  promieni  słonecznych,  piasku, wilgoci,  wysokiej  lub  niskiej  
temperatury,  zanieczyszczenia powietrza;
-  uszkodzeń  spowodowanych  przez  nieprawidłowo  działające oprogramowanie,  na  
skutek  ataku  wirusa  komputerowego,  bądź nie stosowanie aktualizacji oprogramowania 
zgodnie z zaleceniami Producenta;
-  uszkodzeń  wynikłych  z:  przepięć  w  sieci  energetycznej  lub/i telekomunikacyjnej  lub  z  
podłączenia  do  sieci  energetycznej  w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub z powodu 
przyłączenia innych  produktów  których  podłączanie  nie  jest  zalecane  przez Producenta.
-  wywołane  pracą  bądź  składowaniem  Urządzenia  w  skrajnie niekorzystnych  warunkach 
tzn.  dużej  wilgotności,  zapylenia,  zbyt niskiej  (mróz)  bądź  zbyt  wysokiej  temperatury  
otoczenia. Szczegółowe  warunki  w  jakim  dopuszczalne  jest  użytkowanie Urządzenia 
określa instrukcja obsługi;
-  z  uszkodzeniami  powstałymi  na  skutek  wykorzystywania akcesoriów nie zalecanych 
przez Producenta
- spowodowane wadliwą instalacją elektryczną użytkownika, w tym zastosowaniu 
niewłaściwych bezpieczników;
-  uszkodzenia  wynikłe  z  zaniechania  przez  Klienta  czynności konserwacyjnych  i  
obsługowych  przewidzianych  w  instrukcji obsługi;
-  uszkodzenia  wynikłe  ze  stosowania  nieoryginalnych, 
niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw 
i przeróbek przez osoby nieupoważnione;
-  usterki  powstałe  wskutek  kontynuowania  pracy  niesprawnym Urządzeniem czy 
osprzętem.
16.  W  zakres  napraw  gwarancyjnych  nie  wchodzą  okresowe konserwacje  i  przeglądy  
Urządzenia,  a  w  szczególności czyszczenia,  regulacje,  sprawdzenia  działania,  korekta  
błędów obsługi  lub  programowania  parametrów  oraz  inne  czynności,  do których  
wykonania  powołany  jest  użytkownik  (Kupujący). Gwarancja  nie  obejmuje  naturalnego  
zużycia  elementów Urządzenia  oraz  innych  części  wymienionych  w  instrukcji 
użytkowania  oraz  dokumentacji  technicznej  posiadających określony czas działania.
17.  Jeśli  rodzaj  uszkodzenia  produktu  nie  jest  objęty  gwarancją, Producent zastrzega 
sobie prawo usunięcia takiej usterki zgodnie z  własnym  uznaniem,  dokonując  naprawy  
uszkodzonej  lub zniszczonej  części  lub  umożliwiając  wejście  w  posiadanie koniecznych 
do naprawy lub wymiany podzespołów. 
18. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


