
KASUTUSJUHEND 

UPUTUSEANDUR 

FGFS-101 v2.1 – v2.3 

 
Fibaro Uputuseandur on universaalne, Z-Wave protokolliga ühilduv uputuse- ja 
temperatuuriandur. Seade töötab akutoitel (aku eluiga kuni 2 aastat) või alalisvoolul 
(12V või 24VDC). Uputusehäire edastatakse Z-Wave võrku ühendatud seadmetele ja 
soovi korral ka anduri normaalselt suletud kontakti avamisega valvesüsteemi 
juhtseadmele.  

Seadmel on sisseehitatud temperatuuriandur, mis jälgib nt põranda temperatuuri.  
Fibaro Uputuseandurit on võimalik paigaldada põrandale või juhtmega pikendatavate 
sondidega seinale.  Seadmel on sisseehitatud LED-näidik ja akustiline signaal. 
Lisaks on seade varustatud nihkeanduriga, mis teavitab juhtseadet anduri asendi 
väikseimastki muutumisest – näiteks juhul, kui andurit üritatakse selle algsest asuko-
hast eemaldada. LED-diood teavitab uputusest, seadme töörežiimist ja Z-Wave 
võrgu leviulatusest. Fibaro Uputuseandur on uppumiskindel - upututuse korral jääb 
see veepinnale hulpima, jätkates häiresignaalide edastamist juhtseadmele. 

  Tehnilised andmed 
 
Toide                                                  12-24 VDC  

Aku liik                                                CR123A 

Energiakulu (alalisvoolurežiimis)        0,4W 

Väljundklemmi maksimaalne              25mA 
koormusvool 
 
Väljundvõimsus                                   40V (alalisvool või vahelduvvool) 
 
Kooskõlas EL standarditega                   EMC 2004/108/EC 
                                                              R&TTE 199/5/WE 
 

Raadioprotokoll                                    Z-Wave 
 
Raadiolainesagedus                            868,4 MHz EU; 
                                                             908,4 MHz US; 
                                                             921,4 MHz ANZ; 
                                                             869,2 MHz RU 
 
Raadiolaine leviala                              välitingimustes kuni 50m 
                                                            sisetingimustes kuni 30m 
                                                          (sõltub ehitise struktuurist) 
 
Töötemperatuur                                 0-40°C* 
 
Mõõdetav temperatuurivahemik        -20°C kuni 100°C 
 
Temperatuurimõõtmise täpsus          0,5°C (vahemikus 0-40°C) 



 
Mõõdud (läbimõõt x kõrgus )       72 x 28 mm 
 
*Töötemperatuur alalisvoolurežiimis: -20 kuni 70°C 
 

  Tehniline informatsioon 
 

         Ühilduv kõikide Z-Wave protokolli peajuhtseadmetega. 

         Ühendatav kõikide turulolevate valvesüsteemidega (potentsiaalivaba väljund). 

         Lihtsalt paigaldatav – asetage see pinnale, kus on tõenäosus uputuse tekkeks.      

         Paigaldatav mistahes soovitud asukohta – uputuseanduri kontaktid on juhtme                 
          abil pikendatavad. 

         Andur on vargakindel – igast nihkest teavitatakse koheselt Z-Wave võrku või       
          valvesüsteemi juhtseadet.  

         Kaks töörežiimi – uputuse-/temperatuuriandur või ainult temperatuuriandur. 
 
 

         

                               ETTEVAATUST! 
                    Ühendamisel järgige käesolevas kasutusjuhendis esitatud joonist. 
                    Ebaõige ühendus on ohtlik ja võib kaasa tuua seadme riknemise. 

 

          

  I FIBARO süsteemi üldinformatsioon 

 
Fibaro on Z-Wave tehnoloogial põhinev juhtmevaba süsteem. Samalaadsete süstee-
midega võrreldes on Fibarol mitmeid eeliseid. Raadiosüsteemides üldiselt luuakse 
raadiosignaalide otseühendus vastuvõtja ja saatja vahel.  Raadiosignaali tugevust 
vähendavad aga arvukad erinevad takistused (seinad, mööbel jne) ning halvimal 
juhul võib esinev takistus viia soovitud andmeedastuse katkemiseni. Fibaro süsteemi 
eeliseks on, et lisaks süsteemiseadmete toimimisele saatjate ja vastuvõtjatena, nad 
ka paljundavad signaale. Olukorras, kus saatja ja vastuvõtja vahelise otseühenduse 
loomine pole võimalik, saavutatakse ühendus vahendavate seadmete kaudu. 
 
Fibaro on kahesuunaline juhtmevaba süsteem. See tähendab, et signaal mitte ainult 
ei saadeta vastuvõtjateni, vaid ka vastuvõtjad saadavad saatjatele vastuvõtukinni-
tuse. See toiming kinnitab vastuvõtjate staatust - kas nad on aktiivsed või mitte. Fiba-
ro süsteemi ülekande turvalisus on võrreldav data bus juhtmetega süsteemidega. 
 
Fibaro töötab vaba ülekandekiirusega andmeedastuslainealas. Lainesagedus oleneb 
konkreetses riigis kehtivatest raadioregulatsioonidest. Igal Fibaro võrgustikul on 
unikaalne võrgu identifitseerimisnumber (kodu ID), mistõttu on  ühes ehitises võimalik 
kasutada samaaegselt, igasuguste häireteta, kaht või enamat iseseisvat süsteemi.  
 
Kuigi Z-Wave tehnoloogia on võrdlemisi uus, on see sarnaselt Wi-Fi´le muutunud 
tunnustatud ja ametlikuks, siduvaks standardiks. Mitmed, erinevate tööstusharude 
tootjad  pakuvad Z-Wave tehonoloogial baseeruvaid lahendusi, tagades nende oma-
vahelise ühilduvuse. See tähendab, et süsteem on avatud ja võib tulevikus levida. 
Rohkem informatsiooni www.indome.ee. 
 

http://www.indome.ee/


Fibaro loob dünaamilise võrgustruktuuri. Süsteemi sisselülitamisel kinnitatakse 
„silmvõrgus“ olevate seadmete staatus ja uuendatakse nende asukohad reaalajas 
automaatselt.  
 

  II Z-Wave võrku ühendamine 

 
Fibaro Uputuseanduri lisamiseks Z-Wave võrku kasutage TMP nuppu.  Alalisvoolutoi-
tega ühendatud seadet on võimalik võrku lisada ka automaatse lisamise režiimiga 
(režiim on võimalik, kui sisseehitatud aku on lahti ühendatud).  
 
Fibaro Uputuseanduri automaatne lisamine: 

1) Veenduge, et alalisvoolu toiteallikas on lahti ühendatud ning andur paikneb 
peajuhtseadme levialas. Aku peab olema eemaldatud. 

2) Avage kaas. 
3) Seadistage peajuhtseade õpirežiimi (vt: peajuhtseadme kasutusjuhend). 
4) Ühendage anduriga alalisvoolu toiteallikas. 
5) Fibaro Uputuseandur tuvastatakse ning lisatakse Z-Wave võrku. 

 

 
Märkus! 
Juhul, kui andurit ei tuvastata, lisage seade käsitsi (kirjeldus allpool) või 
lähtestage andur ja korrake automaatse lisamise režiimi.  

 

 
Automaatse lisamise režiimi väljalülitamiseks vajutage pärast alalisvoolu toiteallikaga 
ühendamist Fibaro Uputuseanduri TMP nuppu. 
 
Manuaalne lisamine: 

1) Ühendage Fibaro Uputuseandur alalisvooluvõrku või sisestage aku. 
Veenduge, et andur paikneb Z-Wave võrgu peajuhtseadme levialas. 

2) Seadistage peajuhtseade õpirežiimi. 
3) Vajutage kolm korda TMP nuppu. 
4) Fibaro Uputuseandur tuvastatakse ja lisatakse võrku. 

 

  III Fibaro Uputuseanduri eemaldamine Z-Wave võrgust 

 
Fibaro Uputuseanduri eemaldamiseks Z-Wave võrgust järgige alltoodud samme: 
 
1) Eemaldage anduri kaas. 
2) Veenduge, et andur on ühendatud akuga või alalisvooluvõrguga.  
3) Seadistage peajuhtseade õpižiimi.   
4) Vajutage kolm korda Uputuseanduri TMP nuppu. 
 

  IV Anduri paigaldamine 

 
1) Eemaldage anduri kaas. 
2) Lisage andur Z-Wave võrku (vt: ptk II). 
3) Paigutage andur uputusohtlikule pinnale. Veenduge, et kõik kolm seadme 

põhjal olevat elektroodi (sondi) on pinnaga otseses kontaktis. 



4) Kui soovite andurit alalisvooluvõrku lisada, puurige selle korpusesse avad ning 
ühendage juhtmed vastavalt alltoodud joonisele nr 2. 

5) Sulgege anduri kaas. 
 

 
Märkus! 
Paigaldamise järgselt on soovitatav andurit testida – selleks asetage 
andur või selle sondiga juhe veepinnale.  
 

 
Märkus! 
Andur avastab elektroodide 1 ja 3, 1 ja 2 (vastavalt skeemile nr 4) ning 
kontaktidega ühendatud elektroodide vahel (SENS1 ja SENS2) takistuse 
(< 4 MΩ).  

 

 
Märkus! 
Kontaktide SENS1 ja SENS2 ülesandeks on üleujutuse tuvastamine. 
Ärge ühendage neid välisvooluvõrku.  
 

 

 
 Märkus! 
 Anduri asukoha muutmisel on soovitatav seade äratada ning Z-Wave  
 võrk TMP nupu kolmekordse vajutamisega ümber seadistada. 
 

 
Märkus! 
TMP nupul on kaks funktsiooni: 
1) Seadme lisamine/eemaldamine Z-Wave võrku/võrgust. 
2) 2. ühildamisrühma rikkumisvastane kontakt. Z-Wave võrku lisatud 

                    anduri kaane avamine käivitab häire (parameeter nr 74 seaded). 
 

 

  V Toiterežiimid 

 
Fibaro Uputuseanduril on kaks toiterežiimi. Vaikimisi on anduri toiteallikaks tehases 
paigaldatud aku, kuid kontakti +12 ja maanduse ühendamisel 12/24 V alalisvoolu 
toiteallikaga, töötab ta ka alalisvoolurežiimis (vt joonis nr 2). Toiterežiim konfigureeri-
takse automaatselt anduri ühendamisel Z-Wave võrku. Akutoitega andur ühendub Z-
Wave võrgu peajuhtseadmega perioodiliselt. Tuvastatud häiresignaalid edastatakse 
koheselt, kuid konfiguratsiooniparameetreid ning ühildumisseadeid edastatakse 
üksnes kindlaksmääratud äratusintervallidega või manuaalse äratusega (teenindus-
nupu TMP kolmekordne vajutus). Alalisvoolurežiimis edastatakse konfiguratsiooni- ja 
ühildumisparameetreid vajadusel ning andur toimib Z-Wave võrgusignaali kordajana.  
 
Alalisvoolurežiimi lülitumine: 
1) Eemaldage andur Z-Wave võrgust.  



2) Ühendage alalisvooluallikas (12/24V) kontaktklemmi +12 kontakti ja maandusega 
(vt joonis nr 2). 
3) Lisage uputuseandur Z-Wave võrku.   
 
Alalisvoolurežiimis on andur võimeline töötama ilma akuta. Aku olemasolu on aga 
soovitatav hädaolukorraks varutoiteallikana. Alalisvoolu kadumisel lülitub andur 
automaatselt hädaolukorra režiimi – so akutoitele. Kõik uputust ja temperatuuri 
puudutavad raportid edastatakse koheselt, kuid konfiguratsiooni- või 
ühildumisseadete muutmine on võimalik alles pärast alalisvoolu taastumist. Kui andur 
toimib teiste Z-Wave seadmete signaalikordajana, siis hädaolukorra režimis 
signaalikordamise režiim deaktiveeritakse. 
 

 
Märkus! 
Fibaro Uputuseandur väljub hädaolukorra režiimist automaatselt kui 
kontaktides +12 ja maandus tuvastatakse 12/24V alalisvool (vastavalt 
joonisele nr 2) ja seade ärkab nt uputusehäire, temperatuuriraporti, nihke 
või manuaalse TMP nupuga äratuse peale. 

 

 
 NÕUANDED AKU KASUTAMISEKS 

Fibaro Uputuseanduri aku eluiga on tehase vaikeseadete kasutamisel ca 
2 aastat. Aku laetuse tase kuvatakse Home Center 2 liideses. Punane 
akuikoon teavitab aku väljavahetamise vajadusest. Rikkumisvastase häire 
käivitamise vältimiseks aku vahetamise käigus tuleb 2. Ühildumisrühma 
parameetrid kustutada ning anduri parameetrite konfiguratsioon vaikesea- 

                  distada. Alternatiivina võib andur töötada ka alalisvoolul – sel juhul toimib 
                  aku hädaolukorra toiteallikana.    
 

 
Märkus! 
Joonisel 3 kujutatud kinnituskruvid pole komplektis. Kruvi valimisel 
lähtuge ehitusmaterjalist, mille külge soovite anduri kinnitada. 
  

 

 
JOONISTE SELGITUSED: 
 
+12V -  12/24V positiivne toiteklemm 
-GND – negatiivne (maandus-) klemm 
ALARM NC – potentsiaalivabad uputuseanduri klemmid (juhtmeühendusega 
süsteemidel) 
TAMP NC – potentsiaalivabad rikkumiskindlad klemmid (juhtmeühendusega 
süsteemidel) 
SENS1, SENS2 – uputuseanduri elektroodide klemmid.  
 
 
 
 



 

 
Märkus! 
ALARM NC ja TAMP NC konnektoreid on võimalik kasutada EOL 
kaitseahela klemmidena. 
 

 

  VI Fibaro Uputuseanduri lähtestamine 

 
Lähtestamine kustutab EEPROM`i mälu, sh kogu Z-Wave võrku ja peajuhtseadet 
puudutava informatsiooni. 
 
Fibaro Uputuseanduri lähtestamine: 

1) Veenduge, et andur on toiteallikaga ühendatud. 
2) Vajutage TMP nuppu ja hoidke seda 15-20 sekundi jooksul all. LED-diood 

süttib kollaselt, tähendades sisenemist 4. menüütasemele. 
3) Vabastage TMP nupp. 
4) Vajutage üks kord TMP nuppu. 

 
Eduka lähtestamise korral muutub LED-diood punaseks ja lülitub kahanevalt välja. 
Andur edastab lühikese helisignaali sarnaselt toiteallikaga ühendamisel. 
 

 
Märkus! 
Fibaro Uputuseanduri lähtestamine ei eemalda teda Z-Wave võrgu 
peajuhtseadme mälust. Enne lähtestamist tuleb andur Z-Wave võrgust 
eemaldada. 

 

 
 

 

 
 

Joonis 1 – ühendus häiresüsteemiga. 

 
 



 
 
 

Joonis 2 – ühendus alalisvooluallikaga. 

 
 
 
 
 

 
 

Joonis 3 – uputuseanduri kontaktide pikendamine juhtmega.            Joonis 4 – sondide tähistus. 

 
 
 
 
 
 
 



  VII Töötamine Z-Wave võrgus 

 
Fibaro Uputuseanduril on sisseehitatud uputuse- ja temperatuuriandur, mis teeb ta 
mitmekanaliliseks seadmeks. Home Center 2 kasutajaliideses kuvatakse andurit 
kahe seadmena. 

 
Joonis 5 – uputuseanduri ikoon peajuhtseadmes HC2. 

 
 

  VIII Ühildamine 

 
Ühildamine võimaldab Fibaro Uputuseanduril kontrollida teist Z-Wave võrgustikku 
kuuluvat seadet - näiteks dimmerit, on-off lülitit, ruloo moodulit, RGBW kontrollerit, 
nutipistikut või stseeni (stseeni on võimalik kontrollida vaid Home Center 2 kaudu). 
 

 
Märkus! 
Ühildamine võimaldab otsekäskluste edastamise erinevate seadmete 
vahel. Infovahetus toimub peajuhtseadme osaluseta. Tänu taolisele 
mehhanismile on Uputuseandur suuteline teiste seadmetega ühendu-  

                        ma isegi peajuhtseadme kahjustumise korral (nt tulekahjus). 
                       

 
Fibaro Uputuseandur võimaldab kolme erineva rühma ühildamist. 
 
1. rühm on määratud seadme olekule – BASIC SET (vaikimisi) või ALARM kontroll-
käsu edastamine teistele ühildatud seadmetele.  
 
2. rühm on määratud TMP nupule ja nihkealarmile. Rikkumiskatse või nihke tuvas-
tamisel edastatakse ühildatud seadmetele ALARM GENERIC häirekäsk (olenevalt 
parameetri 74 seadetest).  
 
3. rühm on anduri oleku teavitus ja lubatud ühildumine vaid ühe seadmega (vaikimisi 
peajuhtseadmega – andur teavitab oma olekust peajuhtseadet). Antud rühma seadis-
tusi on soovitatav mitte muuta. 
 
Fibaro andur võimaldab kontrollida igas rühmas kuni 5 tavaseadet ning 5 mitmekana-
list seadet. Iga rühma esimene väli on reserveeritud võrgu juhtseadmele.  
 



Ühildamise lisamiseks (HC2 juhtseadme abil) liikuge seadme seadetesse ja vajutage 
ikooni:   
 
Valige tabel „seadme valikud“. Seejärel määratlege ühildatavad seadmed ja rühm, 
millesse need ühildada soovite. Ühildatud rühmadesse lisatud seadmetele 
vastavasisulise info saatmiseks võib kuluda mõni tund.  
 

  IX LED-näidikud ja seaded  

 
Fibaro Uputuseandur on varustatud LED-näidikuga, mis teavitab kasutajat anduri 
töörežiimist ja häiretest. Lisaks võib näidik anda informatsiooni Z-Wave leviala ning 
hetketemperatuuri kohta. 
  
LED-näidiku signaalirežiimid: 

1) Uputus - LED-dioodi valge ja sinise tule vaheldumine. 

2) Temperatuuriandmed (akurežiimil - parameeter 63 on seadistatud astmele 1) -  

LED-diood näitab perioodiliselt (värv vastavalt parameetrite 50, 51, 61 ja 62  

seadetele). 

3) Temperatuuriandmed (alalisvoolu režiimis) – LED-diood näitab pidevalt (värv 

vastavalt parameetrite 50, 51, 61 ja 62 seadetele). 

4) MENÜÜ tasanditest teavitavad erinevat värvi märgutuled. 

MENÜÜ-sse sisenemiseks vajutage ja hoidke all TMP nuppu 3 sekundit.  

Menüü LED-dioodi värvimuutusskeem: 

VALGE – MENÜÜ-sse sisenemise kinnitus, 
ROHELINE – ühildatud seadmetele edastatava häire tühistamine, 
ROOSA – Z-Wave leviulatuse test, 
KOLLANE – anduri lähtestamine. 
 
 

  X Ühildatud seadmetele edastatava häire tühistamine 

 
Häiresignaali edastamist Z-Wave võrgu ühildatud seadmetele on võimalik tühistada – 
sisenege MENÜÜ-sse ja valige ROHELINE LED-dioodi positsioon. 
  

  XI Z-Wave leviulatuse mõõtmine 

 
Fibaro Uputuseanduril on sisseehitatud Z-Wave võrgu peajuhtseadme leviala testija. 

Leviulatuse mõõtmiseks järgige alltoodud juhtnööre: 

1) Vajutage TMP nuppu ja hoidke seda 10-15 sekundi jooksul all, kuni LED-diood 

muutub violetseks.   

2) Vabastage TMP nupp. 

3) Vajutage lühidalt TMP nuppu.  

4) LED- diood näitab Z-Wave leviulatust (vt alltoodud kirjeldus). 

5) Leviala testimisest väljumiseks vajutage lühidalt TMP nuppu.  



Z-Wave leviulatuse häirerežiimid: 

Rohelisena pulseeriv LED-diood – uputuseandur püüab luua otseühendust pea-
juhtseadmega. Kui otseühendust pole võimalik luua, püüab uputuseandur ühendust 
peajuhtseadmega ruutida – LED-dioodis kollasena pulseeriv valgus. 
  
Rohelisena helendav LED-diood – näitab õnnestunud otseühenduse loomist anduri 
ja peajuhtseadme vahel. 
 
Kollasena pulseeriv LED- diood – andur püüab peajuhtseadmega ühendust ruutida 
teiste Z-Wave seadmete kaudu.  
 
Kollasena helendav LED-diood – anduril õnnestus saada peajuhtseadmega ruudi-
tud ühendus. 2 sekundi möödudes asub andur taas peajuhtseadmega otseühendust 
looma – sellest teavitab rohelisena vilkuv LED-diood. 
 
Violetsena pulseeriv LED-diood – andur asub leviala piirimail. Ühenduse õnnestu-
misel muutub LED-diood kollaseks. Anduri kasutamine leviala piirimail pole soovita-
tav. 
  
Punasena helendav LED-diood – uputuseanduril ei õnnestu peajuhtseadmega 
otseühendust ega ruuditud ühendust luua.  
 

  XII Hoiatus 

 
Uputuseanduri tundlikkus on vaikimisi seatud 1 sekundile, mis tähendab, et 

uputusehäire edastatakse 1 sekund pärast selle tuvastamist.  

Nihkeandur ei reageeri nõrkadele vibratsioonidele ja pööretele. Häire aktiveerimise 
järel lülitatakse anduri tundlikkus 15 sekundiks välja. Peale seda käivitub anduri 
igasugusel liigutamisel kuuldav häire - kolm lühikest helisignaali.  
 

  XIII Aku kasutamise hoiatus 

 
Fibaro Uputuseandur on akutoitel töötav seade. Vale tüüpi aku kasutamine võib kaa-
sa tuua plahvatuse. Utiliseerige kasutuskõlbmatuks muutunud aku vastavalt kesk-
konnakaitsereeglitele.  

  XIV Täpsemad seaded 
 
Äratusintervall: (akurežiimis) 
 
Saadaolevad seaded: 0 või 5-86399 (5 sekundit kuni 24 tundi) 
Vaikeseade: 4000 (iga 66 minuti järel) 
 
Kui Uputuseandur töötab akurežiimis, on võimalik äratusaeg määrata sekundites. Igal 
äratusel ühendub andur peajuhtseadmega, uuendab parameetrite seadeid ning vaja-
dusel ka tarkvara. Andur ärkab kindlaksmääratud intervallidega ja ebaõnnestunud 
ühendumiskatse järel uut katset ei toimu (sellega välditakse aku tühjenemist pea-
juhtseadme purunemisel, anduri Z-Wave levipiirkonnast eemaldamisel või anduri töö-



tamisel leviala piirimail). Antud parameeter toimib üksnes akurežiimil. Ajaintervallide 
pikkus mõjutab aku eluiga – pikemad intervallid tähendavad harvemaid ühendumis-
katseid ja seetõttu aku pikemat eluiga.  
 
Õnnestunud ühendumiskatse järel lülitub andur ooterežiimile, uuendab parameetreid 
või asub tarkvarauuendusi paigaldama.  
Pärast ebaõnnestunud ühendumiskatset lülitub andur ooterežiimile kuni järgmise 
ajaintervalli möödumiseni. 
 
1. Uputusehäire tühistamise viivitus 

Uputuse lõppemise ja häiresignaali tühistamise vaheline aeg. 
  
Saadaolevad seaded: 0-3600 [iga sekundi järel] 
Vaikeseade: 0 – viivitust ei ole, tühistatakse koheselt 
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 

Määratleb ajaperioodi sekundites, mille vältel andur jätkab häiresignaali edastamist 
pärast uputuse lõppemist. Andur jätkab peajuhtseadme teavitamist. Antud parameetri 
seaded ei mõjuta akustilisi ega visuaalseid signaale, mis uputuse lõppemisel lülituvad 
koheselt välja.   
 
2. LED-näidiku ja helisignaali SISSE/VÄLJA lülitamine uputuse korral. 

Võimaldab uputuse tuvastamisel LED-näidiku ja helisignaali välja lülitada.    
 
Saadaolevad seaded:  
0 – LED-näidik ja helisignaal deaktiveeritud 
1 – LED-nädik aktiivne, helisignaal deaktiveeritud 
2 – LED-näidik deaktiveeritud, helisignaal aktiivne 
3 – LED-näidik ja helisignaal aktiivsed  
Vaikeseade: 3  
Parameetri väärtus: 1 [bait]  
 
Selle parameetri seadete muutmine ei mõjuta anduri kommunikatsiooni 
peajuhtseadmega – andur jätkab käskluste edastamist ühildatud seadmetele, saadab 
häiresignaale ja raporteid. Antud parameetri sätete muutmine võimaldab pikendada 
aku eluiga.  
 
5. 1. ühildumisrühma seadmetele edastatava häirekäsu tüüp (UPUTUS). 
 
Saadaolevad seaded:  
0 – ALARM WATER käsklus, 
255 – BASIC_SET käsklus. 
Vaikeseade: 255 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
Parameeter määrab anduri edastatava käsutüübi uputuse tuvastamisel või tühista-
misel.  
 



7. Sunnitud dimmerdamise aste / ruloode asend käskluse „lülita sisse / ava“ 
edastamisel 1. ühildumisrühma seadmetele.  
 
Väärtus 255 võimaldab seadet sisse lülitada. Dimmeri puhul tähendab väärtus 255 
seadme sisselülitamist viimasesse salvestatud olekusse. Nt kui dimmer seadistatak-
se 30% astmele, seejärel lülitatakse välja ning käskluse 255 abil taas sisse lülita-
takse, lülitub see automaatselt väljalülitamiseelsele astmele, so. 30%.  
 
Saadaolevad seaded: (1-99) või 255 
Vaikeseade: 255 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
9. Häire tühistamise või seadme väljalülitamise kontrollkäsu deaktiveerimine. 
 
Võimaldab deaktiveerida 1. ühildumisrühma seadmetel seadme väljalülitamise ja häi-
re tühistamise funktsiooni. 
 
Parameetri seadistamine väärtusele 0 peatab BASIC SET = 0 või ALARM WATER = 
0 kontrollkäskude edastamise. Pärast uputuseraporti saatmist, jätkab andur uputu-
sest teavitamist ka peale uputuse lõppemist. Antud oleku tühistamiseks valige ME-
NÜÜ-s häire tühistamine - roheline ROHELINE LED-dioodi positsioon. 
 
Saadaolevad seaded:  
0 – uputusehäire tühistamine deaktiveeritud 
1 – uputusehäire tühistamine aktiivne 
Vaikeseade: 1  
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
10. Temperatuurimõõtmiste intervall.  

Sisseehitatud temperatuurianduri järjestikuste mõõtmiste vaheline intervall 
sekundites. Uus temperatuurinäit edastatakse peajuhtseadmele vaid siis, kui see 
erineb eelmisest näidust (määratakse parameetriga 12).  
 
Saadaolevad seaded: 1-65535 (sekundites)  
Vaikeseade: 300 (5 minutit) 
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 
 
Antud parameeter määrab ajaintervalli sekundites, mille järel Fibaro Uputuseandur 
mõõdab õhutemperatuuri ja aku laetust ning edastab vastavad raportid.  Kui tempe-
ratuurinäit erineb eelnevalt mõõdetud näidust parameetriga 12 määratud väärtuse 
võrra, edastatakse uue näiduga raport. Kui aku laetuse tase muutub, edastab seade 
akuoleku muutuse – akuraporti.  
 
Antud parameeter toimib üksnes akurežiimis. Ajaintervallide pikkus mõjutab aku 
eluiga – pikemad intervallid tähendavad harvemaid ühendumiskatseid ja seetõttu aku 
pikemat eluiga.  
 
Pärast järjestikusi ebaõnnestunud ja edukaid ühendumiskatseid lülitub andur oote-
režiimile.  
 



12. Temperatuuriraporti hüsterees. 

Määrab minimaalse temperatuurimuutuse, mille tuvastamisel edastatakse 
peajuhtseadmele temperatuuriraport (parameeter 10).  
 
Saadaolevad seaded: 1 - 1 000 (samm 0,01oC) 
Vaikeseade: 50 (0,5°C)  
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 
 
13. Häire leviedastus. 

0-st erinev väärtus tähendab seda, et häiresignaalid edastatakse leviedastuse režii-
mis (prioriteedina muust kommunikatsioonist) kõigile Fibaro Uputuseanduri levialas 
olevatele seadmetele. 

Saadaolevad seaded:  
0 - häire edastamine deaktiveeritud 
1 - uputusehäire edastamine (1. ühildumisrühm) aktiivne, rikkumiskatse häire 

  edastamine (2. ühildumisrühm) deaktiveeritud 
2 - uputusehäire edastamine deaktiveeritud, rikkumiskatse häire edastamine aktiivne 
3 - uputusehäire ja rikkumiskatse häire edastamine aktiivne  
Vaikeseade: 0 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
50. Madala temperatuuri häire lävend.  

Saadaolevad seaded: -10 000 kuni +10 000 (samm 0,01°C) 
Vaikeseade: 1 500 (15,00°C) 
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 

Parameeter salvestab temperatuurianduri näidu, millest allapoole langemisel vilgub 
LED-diood parameetris 61 määratud värvitoonis. Vaikimisi on LED-dioodi värv sinine.  
 
51. Kõrge temperatuuri häire lävend.  

Saadaolevad seaded: -10 000 kuni +10 000 (samm 0,01°C) 
Vaikeseade: 1 500 (15,00°C) 
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 

Parameeter salvestab temperatuurianduri näidu, millest ülespoole tõusmisel vilgub 
LED-diood parameetris 61 määratud värvitoonis. Vaikimisi on LED-dioodi värv 
punane.  
                       

 
Märkus! 
Peajuhtseade ei loe negatiivseid väärtusi kümnendarvudena. Seetõttu 
võib kuvatav näit sisestatud väärtusest mõnevõrra erineda. 
Negatiivsed väärtusd kodeeritakse U2 standardi järgi.   

                         

 
 
 
 
 



Kümnendsüsteem 
Kuueteistkümnendsüsteem 

(U2) 
Väärtus 

peajuhtseadmes 

32767 0x7FFF 32767 

1 0x0001 1 

0 0x0000 0 

-1 0xFFFF 65535 

-10000 0xD8F0 55536 

-32768 0x8000 32768 

 
61. Madala temperatuuri häire värv LED-näidikus.  

Parameeter salvestab RGB värvi väärtuse.  

Saadaolevad seaded: 0 kuni 16777215  
Vaikeseade: 255 (sinine 0x000000FF) 
Parameetri väärtus: 4 [baiti] 
                       

 
Märkus! 
Peajuhtseade loeb värvitoone nende komponentvärvide väärtuste 
summana. Iga värvitooni väärtuseks on number 0-st kuni 255-ni. 

 

                 
Näide: 
LED-dioodi värvitoon = 65536 * PUNASE väärtus + 256 * ROHELISE väärtus + 
SINISE väärtus 
 
62. Kõrge temperatuuri häire värv LED-näidikus.  

Parameeter salvestab RGB värvi väärtuse.  
Saadaolevad konfiguratsiooniparameetrid: 0 kuni 16777215  
Vaikeseade: 16711680 (punane 0x00FF0000) 
Parameetri väärtus: 4 [baiti] 
                       

 
Märkus! 
Peajuhtseade loeb värvitoone nende komponentvärvide väärtuste 
summana. Iga värvitooni väärtuseks on number 0-st kuni 255-ni. 

 

                         
Näide: 
LED- dioodi värvitoon = 65536 * PUNASE väärtus + 256 * ROHELISE väärtus + 
SINISE väärtus 
 
 
 
 



Värvitoon Kümnendväärtus 

Punane 16711680 

Roheline 65280 

Sinine 255 

Kollane 16776960 

Türkiis 65535 

Oranž 16750848 

Valge 16777215 

LED-näidik on välja lülitatud 0 

 
63. LED-näidiku haldamine standardrežiimis. 

Parameeter määrab LED-näidiku töörežiimi. Seadistus väärtusele 0 lülitab näidiku 
välja, pikendades sellega aku eluiga.  
 
Saadaolevad seaded: 
0 – LED-näidik ei kuva temperatuurinäitu 
1 – LED-näidik kuvab temperatuurinäitu (dioodi plinkimine) igal mõõtmisel (para-
meeter 10, nii alalisvoolu- kui akurežiimis) või äratusel (akurežiimis). 
2 – LED-näidik kuvab pidevalt temperatuuri näitusid (ainult alalisvoolurežiimis)  
 
Vaikeseade: 2 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
73. Temperatuurimõõtmise kompenseerimine.  

Saadaolevad seaded: -10 000 kuni +10 000  
Vaikeseade: 0 (0,00oC) 
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 

Parameeter salvestab väärtuse, mis lisatakse või lahutatakse sisseehitatud tempera-
tuurianduri mõõdetud näidule(st), et kompenseerida temperatuuride erinevust õhus ja 
põrandapinnal.  
 
74. 2. ühildumisrühma aktiveerimiseks edastatav häirekäsk. 

(MOVEMENT_TAMPER – NIHKEHÄIRE / BUTTON_TAMPER – LÜLITI HÄIRE) (1 
bait) 
 
Saadaolevad seaded:  
0 – rikkumisvastased häired deaktiveeritud   
1 – lüliti häire aktiivne 
2 – nihkehäire aktiivne 
3 – lüliti häire ja nihkehäire aktiivsed  
Vaikeseade: 2 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 



Seade on võimeline käivitama häire vibratsiooni tuvastamisel (nt anduri liigutamisel) 
või TMP nupu vabastamisel. 2. Ühildumisrühma häireid ei saa tühistada.   
 
75. Visuaalsete ja akustiliste häiresignaalide kestvus. 

Kasutajal on võimalik uputuseandur vaigistada. Kuna anduri poolt edastatav häire-
signaal võib kesta kaua, on aku säästmiseks võimalik LED-näidik ja helisignaal välja 
lülitada.  
   
Saadaolevad seaded: 0-65535 (iga sekundi järel) 
Vaikeseade: 0 
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 
 
Antud parameeter määrab ajaintervalli, mille möödumisel signaal „vaikib“ – häire-
süsteem on endiselt aktiivne, kuid seade lülitub akusäästmise režiimi. Visuaalsed või 
akustilised häiresignaalid reaktiveeritakse vastavalt ajaperioodi seadingutele para-
meetris 76. Kui häireolukord lõpeb, lülitatakse häire koheselt välja.  
 
Väärtus 0 tähendab, et visuaalsed ja akustilised signaalid on määramata ajaks akti-
veeritud. Kuna sellisel juhul ei lülitu andur kunagi puhkerežiimile, võib see akurežiimis 
töötamisel lühendada märgatavalt aku eluiga.  
                       

 
Märkus! 
Parameetrit eiratakse kui Parameeter 2 on seadistatud väärtusele 0. 
 

                      
76. Häirekäsu / Basic Set käsu taasedastamine uputusehäire pideval edastami-
sel. 

Ajaintervall, mille järel häirekäsk taasedastatakse. Väärtus 0 tühistab häirekäsu 
taasedastuse. 
 
Saadaolevad seaded: 0-65535 (iga sekundi järel) 
Vaikeseade: 0 
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 
                       

 
Märkus! 
Juhul, kui antud parameetris sätestatud ajaperiood on lühem param-
eetris 75 seatust, seade häiresignaale ei vaigista - need jäävad aktiiv-
seks. 

 

 
77. Uputuseanduri funktsionaalsuse väljalülitamine. 

Võimaldab seadmel välja lülitada sisemise uputuseanduri. Rikkumisvastane andur ja 
temperatuuriandur jäävad aktiivseteks.   
 
Saadaolevad seaded:  
0  –  Uputuseandur töötab vaikeseadetel  



1 – sisseehitatud uputuseandur on välja lülitatud ( anduri olek peajuhtseadmes ei 
muutu; andur ei edasta uputuse oleku muutumisel Häire- ja Basic Set käske. 
Peajuhtseadmes kuvatakse andurit püsivalt väljalülitatuna )   
Vaikeseade: 0 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
                      

  IX Garantiitingimused 

 
1. Garantii eest vastutab tootja FIBAR GROUP Sp. S o.o. (edaspidi „Tootja“), 
asukohaga Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421, Poola. Reg nr. 370151, NIP 7811858097, 
REGON: 301595664. 
 
2. Tootja vastutab seadmete valmistamis- ja materjalidefektidest tulenevate 
tööhäirete eest 12 kuu jooksul peale ostu-müügitehingu sooritamist. 
 
3. Garantiiperioodi ajal on Tootjal kohustus kõik tekkinud vead tasuta kõrvaldada 
ning defektiga komponendid uute või taastatud defektita komponentide vastu välja 
vahetada. Juhul kui parandamine osutub võimatuks, jätab Tootja endale õiguse 
seade sama tüüpi uue või taastatud seadme vastu välja vahetada. Vahetatav seade 
peab olema töökorras ning selle seisukord ei või olla halvem kui kliendil olnud 
seadmel.   
 
4. Eriolukordades, kus talitlushäiretega seadet sama tüüpi seadmega asendada ei 
ole võimalik (nt pole antud mudel enam tootmises), on Tootjal õigus asendada see 
teise samaväärsete parameetritega seadmega. Taolist tegevust käsitletakse 
tootjapoolse kohustuse täitmisena. Ühtlasi Tootja vabaneb sellega rahalise kompen-
satsiooni maksmisest Kliendile.   
 
5. Garantiinõude esitamine toimub garantiiteeninduse kaudu. Võtke ühendust tootja 
esindajaga www.indome.ee ning küsige garantiitaotluse vormi. NB! Enne taotluse 
esitamist võtke kasutajatoega ühendust e-maili või telefoni teel. Praktika näitab, et 
enam kui 50% probleemidest on lahendatavad distantsilt, mis tähendab märkimis-
väärset raha ja aja kokkuhoidu. Kui kasutajatoe poolt osutatud abi osutub eba-
piisavaks, peab Klient täitma veebiaadressil www.indome.ee garantiinõude vormi. 
Korrektselt esitatud vormile vastatakse unikaalset RMA-numbrit kandva kättesaamise 
kinnitusega. 
 
6. Nõuet on võimalik esitada ka telefoni teel. Sel juhul kõne salvestatakse - Klienti 
informeeritakse sellest enne nõude esitamist. Nõude esitamise järel edastab konsul-
tant Kliendile tema individuaalse RMA-numbri.    
 
7. Kui garantiitaotlus on esitatud korrektselt, võetakse Kliendiga autoriseeritud edasi-
müüja poolt mõistliku aja jooksul ühendust.  
 
8. Garantiiperioodi jooksul ilmnenud defektid kõrvaldatakse hiljemalt 30 päeva 
jooksul, alates vigase seadme saabumisest edasimüüjale. Garantiiperiood pikeneb 
aja võrra, mil seade on edasimüüja või tootja käes. 
 
9. Vigane seade peab üleandmisel olema täielikus standardkomplektsuses, ühtlasi 
peab Klient esitama ostu-müügitehingut tõendavad dokumendid.  

http://www.indome.ee/
http://www.indome.ee/


 
10. Garantiikorras vahetatud komponendid kuuluvad Tootjale. Asendatud komponen-
tide garantii kestus on võrdne algseadme garantii kestusega. Väljavahetatud kompo-
nendi garantiiperiood pikendamisele ei kuulu.  
 
11. Seadme kohaletoimetamisega seotud kulud kannab täies ulatuses Klient. 
Põhjendamata kaebuste korral on edasimüüjal õigus juhtumiga seotud reisi- ja 
käitlemiskulud Kliendilt sisse nõuda. 
 
12. Edasimüüja võib keelduda garantiist järgmistel juhtudel: 

          seadet on käsitletud vääralt või vastuolus kasutusjuhendiga 

          seade tuuakse edasimüüjale mittekomplektsena ja/või tehasemärgistuseta 

          tehakse kindlaks, et seadme tööhäire põhjuseks ei ole valmistamis- ega             
           materjalidefekt 

          garantiitaotlus on ebakorrektne või puudub ostu-müügitehingut tõendav  
            dokument 
 
13. Tootja ei vastuta defektse seadme poolt tekitatud varalise kahju eest. Tootja ei 
vastuta kaudse, juhusliku, teisese, karistava ega erikahju eest, sealhulgas saamata-
jäänud tulu või kaotatud säästude, andmete või soodustuste eest, nagu ka seadme 
kasutamisest otseselt või kaudselt lähtuva  mistahes liiki isikliku või varalise kahju 
eest kolmandatele isikutele. 
 
14. Garantii ei laiene: 
 

         mehaanilistele vigastustele (praod, mõrad, lõiked, kõnealuse seadme või muu                
          objekti kukkumisest, mahapillamisest või seadme ja mõne objekti omavaheli- 
          sest kontaktist johtuvad füüsilised vigastused, väärkasutamine, kasutusjuhendi          
          mittejärgimine); 

         välistest põhjustajatest (üleujutus, torm, tulekahju, pikne, looduskatastroofid,         
          maavärinad, sõda, rahvarahutused, vääramatu jõud, ettenägematud õnnetus- 
          juhtumid, vargus, niiskuskahjustus, vedeliku leke, akuleke, ilmastikutingimu- 
          sed, liiv, niiskus, liiga kõrge või liiga madal temperatuur, õhusaaste) lähtuvatele 
          tööhäiretele;    

         tarkvaraprobleemidest, ründavast arvutiviirusest või uuenduste installeerimi- 
          sel Tootja poolt ettekirjutatu mittejärgimisest põhjustatud kahjule;  

         vooluringis või telekommunikatsioonivõrgus asetleidvatest kõikumistest,            
          kasutusjuhendi mittejärgimisest ja valeühendustest või ühendamisest Tootja  
          poolt heakskiitu mittesaanud seadmetega tingitud vigastustele; 

         seadme kasutamisest ja/või hoidmisest kasutusjuhendis kahjulike tingimuste- 
          na määratletud oludes, st liiga niiskes, tolmuses, külmas, kuumas keskkonnas, 
          põhjustatud tööhäiretele. 

         Tootja poolt mittesoovitatud tarvikute kasutamisest lähtuvale kahjule; 

         Kliendi poolt teostatud ebakorrektsetest elektriühendustest, sh valede  
          kaitsmete paigaldamisest, lähtuvale kahjule;    

         kasutusjuhendis ettekirjutatud hooldustööde tegematajätmisest Kliendi poolt 
         tingitud tööhäiretele; 

         antud mudeliga ühildamatute varuosade või tarvikute paigaldamisest,  
          autoriseerimata personali poolt teostatud parandustöödest ja sisseviidud 



          muutustest tingitud kahjule; 

         vigase seadme või vigaste tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjule. 
   
15. Garantii ei hõlma seadme edaspidist hooldamist ega järelevalvet –  puhastamine, 
seadistamine, töösoorituse kontrollimine, vigade kõrvaldamine, parameetrite prog-
rammeerimine ja muu taoline kuulub Kliendi kohustuste hulka. Garantii ei laiene 
seadme ning kasutusjuhendis ja tehnilises dokumentatsioonis loetletud kompo-
nentide loomulikule kulumisele, kuna kõnealuste elementide tööiga on piiratud.  
 
16. Kui defekt ei kuulu garantii alla, jätab Tootja endale õiguse otsustada, kas defekt 
eemaldada, kahjustatud või hävinenud komponendid parandada või varustada Klient 
parandus- või asendustööks vajaminevate komponentidega.   
 
17. Käesolev garantii ei välista, piira ega peata Kliendi õigusi, kui kõnealune toode on  
vastuolus ostulepinguga. 
 

 
Käesolevat seadet on võimalik kasutada kõikide, ka teiste tootjate 
poolt valmistatud, Z-Wave sertifikaati omavate seadmetega.  
Fibaro süsteemile on võimalik lisada mistahes, Z-Wave protokolliga 
ühilduv seade.  
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