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Dear Customer, thank you for choosing Perenio® products!  
Our Smart Security Kit is specially designed to detect potentially 
dangerous situations in the area of installation. It is used as part of the 
Perenio Smart Building Management System. All devices are easily 
managed from a smartphone and allow you to receive immediate 
notifications of any emerging problems, as well as promptly response thereto. 
Your property and loved ones are under reliable protection now! 

BASIC FUNCTIONS AND KEY BENEFITS 
For indoor installation only 
Wi-Fi/Ethernet connection, ZigBee HA 1.2 support, iOS & Android 
compatibility, cloud platform support, collection and analysis of data from 
devices (up to 100 sensors), timely detection of leaks and smoke, control 
of door/window opening, PIR Technology of motion detection, low power 
consumption, low battery indication, tool-free installation, stylish design 

PACKAGE CONTENTS: 
Control Gateway (Power Adapter and RJ-45 Ethernet Cable 1.0 m incl.), Smoke 
Sensor (CR123A Battery, Screws, Reset Pin and 3M Mounting tape incl.), Leak Sensor 
(CR123A Battery incl.), Door & Window Sensor (CR2032 Battery, Screws, Reset Pin 
and 3M Mounting tape incl.), Motion Sensor (CR2450 Battery, Screws and 3M Mounting 
tape incl.), Quick Start Guide (1 pc.), Warranty Card (1 pc.) 

INSTALLATION AND CONFIGURATION 
1. Unpack the Control Gateway (CG) and plug it in with the power adapter. 
2. For new Users of the Perenio Smart app: Connect your smartphone to Wi-Fi, 
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download the Perenio Smart Building Management System app from 
the Google Play or Apple Store and sign up to enter the User account. 

For existing Users of the Perenio Smart app: 
Log in to your User account and click on the     
  icon in the right upper corner of the 
“Devices” tab. In the popup window, select 
“Add new device”, then click on the “Wi-Fi 
Devices” button in the list. 
3. The QR Code pre-scanning window for 
the CG activation will be displayed. Click on 
the “Scan QR Code” button and scan the QR 
Code on page 7 of this Quick Start Guide. 

NOTE. In the pop-up window, confirm the 
permission to access the CG (This option may not 
be available for certain models of smartphones). 

4. Connect the Control Gateway to the Wi-Fi 
network to which your smartphone is 
connected (Enter the Wi-Fi network password). 

NOTE. Click on the “Go to Wi-Fi Settings” button 
to select another network, if required. 

5. The smartphone will attempt to connect to the Server and the CG. 
NOTE. Before connecting, make sure that the CG is powered on and that the 
smartphone is at a distance of not more than 2 m from it. 
For failed connection, follow the instructions that will be displayed on the screen of 
your smartphone. 



 

 

Doc Date: September 13, 2018         Version: 1.3.0 
©Perenio IoT spol s r.o.            All Rights Reserved 3 

 

6. After successful connection, enter the 
desired CG name and add its Location. 

NOTE. If you connect for the first time, Home and 
Office Locations are available for you as presets. 
You can also create your own Location if needed. 

7. Power on the Sensor to be connected to the 
CG by removing its battery insulating strip and 
proceed with the following actions: 

Click on the  icon of the “Devices” tab and select 
“Add new device”. Click on the “Sensors” button 
and select the CG to which the Sensor shall be 
connected (if several CGs are within this location) 

8. As soon as the CG starts searching for 
sensors, press and hold the reset button on 
the Sensor for 5 seconds until the CG detects 
it. Upon successful connection, enter the 
Sensor name and select the room where it 
is to be installed (or create a new room). 

 
 

The Smart Kit is successfully connected! 
 

SAFETY OPERATION RULES 
1. The CG MUST NOT be switched off or disconnected from the mains for at least 5 minutes after the RESET button is pressed 
2. Devices must not be installed outdoors or exposed to moisture, dust, marine air, etc. 
3. Storage and transportation conditions, as well as working temperature ranges shall be observed. 
4. It is not allowed to drop, throw or disassemble devices, as well as attempt to repair them on one’s own. 

TROUBLESHOOTING 
1. Initial connection of the CG to Wi-Fi failed: Restore factory settings by pressing the reset button for 10 seconds when the CG is powered on. 
2. Short beeps after the Smoke Sensor is powered on, as well as absent or faint alarm: Low battery level of the sensor. 
3. The Leak Sensor changes status to “offline” unexpectedly: Low battery level of the sensor, or it is out of the ZigBee coverage. 
4. The Door & Window Sensor does not activate: The battery is improperly inserted or low battery level of the sensor. 
5. The delayed switching of the Motion Sensor doesn’t work properly: Further movements keep resetting the delay period. 

ADDITIONAL INFORMATION 
For details on the device description, operation, installation and connection, as well as the Perenio Smart Building Management System app 
functionality, see relevant Installation and Operation Manuals available for downloading at perenio.com  
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Благодарим за выбор продукции торговой марки Perenio®!  
Комплект устройств безопасности предназначен для обнаружения 
потенциально опасных ситуаций в месте установки и используется в 
составе системы управления зданием Perenio Smart. Все 
входящие в комплект устройства управляются с помощью смартфона 
и позволяют получать своевременные уведомления о возникающих 
проблемах, а также оперативно на них реагировать. 
Теперь Ваша собственность и близкие под надежной защитой! 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Для установки внутри помещения 
Подключение по Wi-Fi/Ethernet, поддержка ZigBee HA 1.2, совместимость 
с iOS/Android, поддержка облачных служб, сбор и анализ данных с 
устройств (до 100 датчиков), своевременное обнаружение протечек 
и дыма, контроль открытия двери/окна, PIR-технология обнаружения 
движения, низкое энергопотребление, уведомление о низком уровне 
заряда батарейки, установка без инструментов, стильный дизайн 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
Центр управления (адаптер питания и сетевой кабель RJ-45 в комп.), датчик 
дыма (батарейка CR123A, шурупы, штифт и лента 3M в комп.), датчик протечки 
(батарейка CR123A в комп.), датчик открытия (батарейка CR2032, шурупы, штифт 
и лента 3M в комп.), датчик движения (батарейка CR2450, шурупы и лента 3M в 
комп.), краткое руководство пользователя (1 шт.), гарантийный талон (1 шт.) 

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА 
1. Распаковать центр управления (ЦУ) и подключить его к 
электросети с помощью адаптера питания. 



 

 

Дата документа: 13 сентября 2018 г.   Версия: 1.3.0 
©Perenio IoT spol s r.o.     Все права защищены 5 

 

2. Для новых пользователей приложения Perenio Smart: подключить 
смартфон к сети Wi-Fi, скачать приложение Perenio Smart Building 
Management System в Google Play или Apple Store и зарегистриро-
ваться в нем, чтобы войти в кабинет пользователя. 

Для существующих пользователей приложе-
ния Perenio Smart: войти в кабинет пользо-
вателя и нажать на иконку  в правом 
верхнем углу вкладки «Устройства». В 
выпадающем окне выбрать «Добавить 
новое устройство» и затем нажать на 
кнопку «Устройства Wi-Fi» в списке. 
3. Отобразится экран подготовки к 
сканированию QR-кода для активации ЦУ. 
Нажать «Сканировать QR-код» и 
просканировать код на стр. 7 документа. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Во всплывающем окне подтвер-
дить разрешение на доступ к ЦУ (отображается 
не для всех моделей смартфонов). 

4. Подключить ЦУ к сети Wi-Fi, к которой 
подключен смартфон (ввести пароль от 
данной сети). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажать «Перейти к настройкам Wi-
Fi» и подключиться к другой сети, если необходимо 

5. Запустится процесс подключения смартфона к серверу и ЦУ. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед подключением проверить, чтобы ЦУ был включен, и 
смартфон находился на расстоянии не более 2 м от него. Если подключение не 
удалось, следовать инструкциям, которые будут указаны на экране смартфона. 
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6. После успешного подключения ввести 
название ЦУ и добавить его локацию. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При первом подключении 
отобразятся предустановленные локации 
«Дом» и «Офис». Также можно создать свою 
локацию, если необходимо. 

7. Извлечь изолирующую полоску батарей-
ки подключаемого к ЦУ датчика, чтобы 
включить его, и выполнить следующее: 

Нажать на иконку  во вкладке «Устройства» и 
выбрать «Добавить новое устройство». 
Нажать на кнопку «Датчики» и выбрать ЦУ, к 
которому следует подключить датчик (при 
наличии нескольких ЦУ в сети). 

8. Подождать пока запустится процесс 
поиска датчиков, после чего нажать и 
удерживать в течение 5 секунд кнопку 
сброса на датчике, чтобы ЦУ мог его 
обнаружить. После успешного подклю-
чения датчика ввести его имя и выбрать 
помещение установки (либо создать новое). 

 

Устройства успешно подключены! 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ выключать ЦК либо отключать его от сети в течение 5 минут после нажатия на кнопку сброса  
2. Не устанавливать устройства вне помещения и не подвергать их воздействию влаги, пыли, морского воздуха, т.д. 
3. Соблюдать условия хранения и транспортировки устройств, а также температурный режим эксплуатации. 
4. Не ронять, не бросать, не разбирать устройства и не пытаться починить их самостоятельно. 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
1. Ошибка первого подключения ЦУ к Wi-Fi: сбросить настройки, удерживая кнопку сброса нажатой в течение 10 сек при включенном ЦУ. 
2. Короткие звуковые сигналы после включения датчика дыма либо отсутствует/слабый сигнал: низкий заряд батарейки. 
3. Датчик протечки внезапно пропадает из сети: низкий уровень заряда батарейки, или датчик вне зоны действия ZigBee. 
4. Датчик открытия не срабатывает: неправильно установлена батарейка или низкий заряд батарейки. 
5. Не работает переключатель задержки датчика движения: в период отcчета времени задержки обнаруживается движение. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Подробное описание и принципы работы устройства, особенности его установки и подключения, а также функциональные возможности приложения 
Perenio Smart Building Management System содержатся в инструкциях, доступных для скачивания на веб-сайте perenio.ru 



 

 

QR Code for the Control Gateway Activation (PEKIT01)/ 
QR-код для активации центра управления (PEKIT01)/ 

QR-код для активації центру керування (PEKIT01) 

 
 
   

 
Place QR Code 

INSIDE THE OUTLINE 
35 mm x 35 mm 
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Дякуємо за вибір продукції торгової марки Perenio®!  
Комплект пристроїв безпеки призначений для виявлення потенційно 
небезпечних ситуацій в місці встановлення і використовується в складі 
системи керування будівлею Perenio Smart. Всі комплектні 
пристрої керуються за допомогою смартфона та дозволяють отримувати 
вчасні повідомлення про виникаючі проблеми, а також оперативно 
реагувати на них. 
Тепер Ваше майно та близькі під надійним захистом! 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ПЕРЕВАГИ 
Для встановлення в приміщенні 
З'єднання по Wi-Fi/Ethernet, підтримка ZigBee HA 1.2, сумісність з 
iOS/Android, підтримка хмарних служб, збір та аналіз даних з пристроїв 
(до 100 датчиків), своєчасне виявлення протікання та диму, контроль 
відкриття дверей/вікон, PIR-технологія виявлення руху, низьке 
споживання енергії, повідомлення про низький рівень заряду батареї, 
встановлення без використання інструментів, стильний дизайн 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
Центр керування (адаптер живлення та мережевий кабель RJ-45 в комп.), датчик 
диму (батарейка CR123A, шурупи, штифт та стрічка 3M в комп.), датчик протікання 
(батарейка CR123A в комп.), датчик відкриття (батарейка CR2032, шурупи, штифт 
та стрічка 3M в комп.), датчик руху (батарейка CR2450, шурупи та стрічка 3M в 
комп.), короткий посібник користувача (1 шт.), гарантійний талон (1 шт.) 

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ 
1. Розпакуйте центр керування (ЦК) та підключить його до 
електромережі за допомогою адаптеру живлення. 
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2. Для нових користувачів програми Perenio Smart: підключить смартфон 
до мережі Wi-Fi, завантажте програму Perenio Smart Building 
Management System у Google Play або Apple Store та зареєструйтеся у 
неї, щоб увійти до кабінету користувача. 

Для існуючих користувачів програми Perenio 
Smart: увійдіть до кабінету користувача та 
натисніть на іконку   в правому верхньому 
куті вкладки «Пристрої». У випадаючому 
вікні виберіть «Додати новий пристрій», а 
потім натисніть на кнопку «Пристрої Wi-Fi» 
у списку. 
3. З'явиться вікно підготовки до сканування 
QR-коду для активації ЦК. Натиснути 
«Сканувати QR-код» та просканувати код 
на стор. 7 документа. 

ПРИМІТКА. У спливаючому вікні підтвердить 
дозвіл на доступ до ЦК (відображається не для 
всіх моделей смартфонів). 

4. Підключить ЦК до своєї мережі Wi-Fi, 
до якої підключений смартфон (введіть 
пароль від даної мережі). 

ПРИМІТКА. Натисніть «Перейти до налаштувань Wi-
Fi» та з'єднатеся з іншою мережею, якщо необхідно. 

5. Почнеться процес підключення смартфона до ЦК та серверу. 
ПРИМІТКА. Перед підключенням слід перевірити, щоб смартфон знаходився на 
відстані не більше 2 м від працюючого ЦК. Якщо підключення не відбулося, слідуйте 
інструкціям, що з’являться на екрані смартфона. 
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6. Після успішного підключення введіть 
назву ЦК та додайте його локацію. 

ПРИМІТКА. При першому підключенні 
відображаються попередні налаштування 
локації «Оселя» та «Офіс». Так само можна 
створити свою локацію, якщо це необхідно 

7. Вилучить ізолюючу смужку батарейки 
підключаємого до ЦК датчика, щоб 
увімкнути його, та виконайте наступне: 

Натиснуть на іконку  у вкладці «Пристрої» і 
виберіть «Додати новий пристрій». Натисніть 
на кнопку «Датчики» та виберіть ЦК, до якого 
слід підключити датчик (при наявності 
декількох ЦК в мережі). 

8. Почекайте, поки розпочнеться процес 
пошуку датчиків, після чого натисніть та 
утримувайте протягом 5 секунд кнопку ски-
дання на датчику, щоб ЦК міг його виявити. 
Після успішного підключення датчика 
введіть його ім'я та виберіть приміщення 
для його встановлення (або створить нове). 

 

Пристрої успішно підключени! 
 

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
1. ЗАБОРОНЕНО вимикати ЦК або відключати його від мережі протягом 5 хвилин після натискання кнопки скидання  
2. Не встановлювайте пристроі поза приміщенням та не піддавайте їх дії вологи, пилу, морського повітря, та т.п. 
3. Дотримувайтеся умов зберігання та транспортування пристроїв, а також температурного режиму експлуатації. 
4. Не упускайте, не кидайте, не розбирайте пристроі та не намагатеся полагодити їх самостійно. 

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
1. Помилка першого підключення ЦК до Wi-Fi: скинути налаштування, натиснув на кнопку скидання протягом 10 сек при включеному ЦК. 
2. Короткі звукові сигнали після активації датчику диму або відсутній/слабкий сигнал: низький заряд батарейки. 
3. Датчик протікання раптово зникає з мережі: низький рівень заряду батареї, або датчик поза зоною дії ZigBee. 
4. Датчик відкриття не спрацьовує: невірно встановлена батарея або низький заряд батареї. 
5. Не працює перемикач затримки датчику руху: в період відліку часу затримки виявляється рух. 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
Детальний опис та принцип дії пристрою, його встановлення та підключення, а також функціональні можливості програми Perenio Smart Building 
Management System містяться в інструкціях, доступних для завантаження на веб-сайті perenio.com.ua 



 

 

Version/Версия/Версія: 1.3.0 
©Perenio IoT spol s r.o. All Rights Reserved/Все права защищены/Всі права захищені 11 

 

 
BUTTONS, INDICATORS & PORTS / КНОПКИ, 
ИНДИКАТОРЫ, ПОРТЫ / КНОПКИ, ІНДИКАТОРИ, ПОРТИ  
 

 

                

 
Control Gateway/  

Центр управления/ 
Центр керування 

Smoke Sensor/  
Датчик дыма/  
Датчик диму 

Leak Sensor/ 
Датчик протечки/ 
Датчик протікання 

Door & Window Sensor/ 
Датчик открытия/ 
Датчик відкриття 

Motion Sensor/ 
Датчик движения/ 

Датчик руху 
 

❶ WPS button/Кнопка WPS/ 
Кнопка WPS 

❷ Power button/Кнопка 
питания/Кнопка живлення 

❸ Mute button/Выкл. звука/ 
Вимик. звуку 

❹ Reset button/Кнопка 
сброса/Кнопка скидання 

❺ Speaker/Динамик/ 
Динамік 

❻ LED Indicator/Светодиод/ 
Світлодіод 

❼ Sensor/Датчик/Датчик ❽ Magnet/Магнит/Магніт 

❾ LED Indicator/Светодиод/ 
Світлодіод 

❿ PIR Sensor/PIR-сенсор/ 
PIR-сенсор 

 

Manufacturer: 
Perenio IoT spol s r.o. 
Na Dlouhem 79, Ricany - 
Jazlovice 251 01, Czech Republic 
Made in China 
perenio.com 

Сведения о производителе: 
«Перенио ИоТ спол с р.о.» 
Чехия, Ржичани - Яжловице 
251 01, На Длоухем 79 
Сделано в Китае 
perenio.ru 

Відомості про виробника: 
«Переніо ІоТ спол с р.о.» 
Чехія, Ржічані - Яжловіце 
251 01, На Длоухі 79 
Зроблено в Китаї 
perenio.com.ua  
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PEKIT01 
Smart Security Kit 
Комплект приборов 
безопасности 
Комплект пристроїв 
безпеки 
 
 

Quick Start Guide  
Краткое руководство 
пользователя 
Короткий посібник 
користувача  

 

 
For Complete Installation and Operational Manual please refer to perenio.com   
Полное руководство по установке и эксплуатации размещено на сайте perenio.ru 
Повне керівництво із встановлення та експлуатації розміщено на сайті perenio.com.ua  
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