Funkce umlčení

cs

Pomocí funkce umlčení můžete manuálně na určitou dobu snížit citlivost kouřové detekce.
Je to účelné, například když byl spuštěn očividně chybný poplach nebo když očekáváte
hodně kouře nebo prachu a chcete zabránit poplachu.
Stisknutím funkčního tlačítka se kouřový detektor na přibližně devět minut přepne do
režimu umlčení. Tím se výrazně zvýší poplachová mez a nedojde ke spuštění poplachu.
Během této doby kontrolka bliká každých 10 s.

ARGUS kouřový hlásič RF Duo
Návod k obsluze

1,5 sec
3x

Když kouřový detektor je v režimu umlčení, tak je detekce tepla aktivní.
Jakmile teplota prostředí rychle stoupne nebo po dosažení určité teplotní hodnoty, vyvolá
kouřový detektor poplach. Poplachové signály jsou totožné se signály pro detekci kouře.

• Možno v kuchyních sloužících jako úniková cesta
• Vzdálenost od stropu: 0,3–0,5 m
• Vertikální vzdálenost od nábytku: nejméně 1 m

0,5 sec

1/2

Kontrolka bliká červeně
(každých 0,5 s)

1/2
≥ 0,5 m

0,

1/2
1/2

1x

45 sec

Signální tón 1 x krátce
(každých 45 s)

6 Min

Kontrolka bliká červeně
(přibližně každých 6 min)

1x

< 20°

5-

1m

> 20°

– Sealing pin for ARGUS smoke detector (Art. no. MTN547000)

Dálkový poplach spuštěný lokálním poplachem z kouřového detektoru v síti se do paměti
neukládá.

– System relay FM for ARGUS Smoke Detectors (Art. no. MTN5493-3190)

6 Min

≤ 60 m2

60 - 120 m2

Chybná funkce (autotest neúspěšný)
45 sec
3x

45 sec

Signální tón 3 x krátce
(každých 45 s)

6 Min

Kontrolka bliká červeně
(přibližně každých 6 min)

45 sec

Signální tón 3 x krátce
(každých 45 s)

max. 7,5 m

Příslušenství

Můžete tak vidět, že kouřový detektor během vaší nepřítomnosti spustil poplach a můžete
zjistit jeho příčinu.

3x

Inteligentní signál výpadku baterie

Návod k obsluze

Kouřový detektor je vybaven pevně zabudovanou baterií s minimální životností 10 let při
normálním použití. Četnost poplachů a provozní podmínky mají dopad na životnost.

Tento návod k obsluze pro kouřové detektory pokrývá následující témata:
• Popis funkce
• Instalace
• Provoz
• Údržba a péče
• Technické údaje
Je zaměřený na následující cílové skupiny:
• projektanti/architekti/ systémoví integrátoři
• montéři
• odborníci na kouřové detektory
• majitelé domů
• nájemníci

Signál výpadku baterie začne s dostatečným předstihem před koncem životnosti baterie
(nejméně 30 dní). Tím máte dostatečně čas vyměnit kouřový detektor za nový.
Z výroby je signál výpadku baterie kouřovými detektory v noci automaticky potlačován,
aby osoby nebyly v noci rušeny. Série krátkých signálních tónů zazní pouze v osmihodinovém intervalu:
1x krátký akustický signál - 8hodinová přestávka - 3x krátký akustický signál - 8hodinová
přestávka - 10x krátký akustický signál - 8hodinová přestávka - regulární akustický signál
(každých 45 s).

6 Min

45 sec
3x

> 20 cm
6 Min

> 20 cm

Přípoje, displeje a provozní prvky
> 36 m2

A

49 mm

E

• Spolehlivá detekce kouře funguje pouze tehdy, když je zvoleno vhodné místo instalace a když jsou kouřové detektory v pravidelných intervalech podrobeny
údržbě.
• Kouřové detektory nenatírejte!

|

• Pomáhejte zejména dětem, starším a postiženým osobám.

D

V případě delších dob nepřítomnosti se může stát, že zmeškáte signál výpadku baterie.
Abyste se tomuto riziku vyvarovali, provádějte funkční test bezprostředně po
vašem návratu!

• Kouřové plyny jsou vysoce jedovaté. Už několik vdechů vede ke ztrátě vědomí a
za krátkou dobu ke smrti!
• V případě požáru vyhledejte vy i ostatní osoby co nejrychleji místo bezpečí.

>1m

Zajistěte, aby osoby v domácnosti s poškozením sluchu byly okamžitě o poplachu
informovány a byly s to se dostat do bezpečí.

|

NEBEZPEČÍ
Riziko vážného zranění důsledkem otrávení kouřem!

Následující akustické a LED-signály vás informují o různých stavech kouřového detektoru.

112 mm

1/2

C

B
A Montážní základ

• Poté co nejrychleji zavolejte požární službu!

B Funkční klávesa a kontrolka (červená/žlutá)

• Předem přemýšlejte o tom, jak v případě požáru postupovat (úniková a
evakuační opatření), a o prevenci proti požáru.

D Připojovací svorka pro síťový kabel

C DIP spínač pro rádiovou síť
E Znak pro instalační polohu

Volba místa montáže

Seznámení s kouřovým detektorem
Normální režim

Rozsah dodávky

Beze zvuku

C

0,3 - 0,5 m

Zajistěte, aby všechny osoby v budově signály kouřového detektoru poznaly a dokázaly identifikovat nebezpečí a správně zareagovat.

2x
D

½

E

NEBEZPEČÍ
Riziko vážného zranění důsledkem nevhodného místa instalace!
Špatně zvolené místo instalace může vést k tomu, že v případě požáru bude
poplach spuštěn příliš pozdě nebo že budou spouštěny chybné poplachy.
Vždy dodržujte následující instalační pokyn a technická data kouřového detektoru.

A Kouřový detektor

6 Min

B Montážní základ

6 Min

Kontrolka bliká červeně
(každých 6 min)

V případě pochybností nechte instalaci kouřových detektorů provést certifikovaným odborníkem.

C Ochranná fólie proti prachu
D Montážní materiál

Lokální poplach (detekce kouře)

E Návod k obsluze
1,5 sec

Popis funkce
Kouřový detektor ARGUS RF (následně pouze zvaný kouřový detektor) je bateriový
kouřový detektor pro soukromé domácnosti v souladu se standardy EN14604 a vfdb14/
01.
Rozpozná ihned kouř z doutnání a z otevřeného ohně. Intenzivní akustický signál a blikající kontrolka varuje osoby včas před kouřem, aby mohly opustit nebezpečnou zónu. Detekce kouře pracuje na základě principu rozptylu světla (Tyndallův efekt). Detektor měří
rozptyl světelných paprsků v kouřové komoře. Když se v ní důsledkem kouře nachází vysoký podíl paprsků, jsou paprsky silněji odráženy a dosahují tak snímač, který spustí
poplach.
Kouřový detektor je vybaven pevně zabudovanou baterií s minimální životností 10 let při
normálním použití.
Kouřový detektor průběžně monitoruje funkci detekování kouře v kouřové komoře a napětí
baterie. Chybné funkce nebo slabá baterie jsou signalizovány akustickými signály a LED
signály.

3x

Kouřový detektor můžete pomocí zabudovaného rádiového modulu zapojit do sítě s jinými
rádiovými kouřovými detektory ARGUS. Přístroj také můžete zapojit do sítě s dalšími
kouřovými detektory ARGUS pomocí dvoujádrového vedení.
Připojení do sítě je účelné, když kouřovými detektory vybavíte byt nebo celý dům.
Kouřový detektor, který rozpozná kouř, spustí poplach (lokální poplach) a přenese tento
poplachový signál do všech kouřových detektorů připojených do sítě. Ty pak také spustí
poplach (dálkový poplach). Tím je zajištěno, že všechny osoby v bytě nebo budově budou
varovány včas.
Jakmile je poplach lokálního kouřového detektoru ukončen, skončí také přenos poplachového signálu. Ostatní kouřové detektory v síti pak také poplach ukončí.

|

Kouřový detektor lze také připojit do sítě se stávajícími kouřovými detektory ARGUS Connect.

|

Kouřové detektory zapojené do sítě nemohou nahradit požární poplachový systém!
Kouřové detektory nesplňují požadavky stavebních předpisů pro kouřové detektory zapojené v síti. Tam, kde stavební předpisy vyžadují pro specifické stavby povinnou instalaci kouřových detektorů zapojených v síti, tam je nutno nainstalovat
požární poplachový systém.

Poplachový tón 3x dlouze přestávka - 3x dlouze - ...

3x

0,5 sec

Kontrolka bliká červeně
(každých 0,5 s)

Dálkový poplach (detekce kouře)
1,5 sec
3x

Nevhodná místa instalace
• Kuchyně, které jsou často vystaveny páře nebo výparů z vaření. Zde by se měly
používat speciální detektory (např. tepelné detektory).
• V bezprostřední blízkosti otevřených krbů nebo kamen, z nichž může vystupovat kouř.
• Koupelny, které jsou často vystaveny vodní páře.
• Garáže, které bývají vystaveny výfukům z aut.
• V bezprostřední blízkosti lamp, elektronických přeřadníků, transformátorů nebo jiných
elektromagnetických polí, které by mohly rušit elektroniku kouřového detektoru.
• V bezprostřední blízkosti větracích otvorů (klimatizace, centrální větrací systém) a
větráků.
• V bezprostřední blízkosti zdrojů tepla nebo přímého slunečního záření.
• Prostory permanentně vystavené vysoké prašnosti (např. dílny).

|

V případě vysoké prašnosti (např. během renovačních nebo přestavbových prací)
byste měli kouřový detektor po dobu probíhajících prací odmontovat.
Bezprostředně po ukončení těchto prací kouřový detektor zase nainstalujte na
původní místo instalace a proveďte funkční test!
Přímé tepelné záření (např. přímé sluneční záření nebo blízkost k silným
reflektorům) může poškodit kouřový detektor i baterii. Kouřový detektor nainstalujte
na místo dostatečně vzdálené od silných zdrojů tepla.

Kouřový detektor je také vhodný pro instalaci do obytných vozidel (např. přívěsných obytných vozů).
Rozhodující pro zajištění optimální ochrany proti požárním plynům jsou počet kouřových
detektorů v budově, volba místa instalace a správné uvedení do provozu.

0,5 sec

1,5 sec

Poplachový tón 3x dlouze přestávka - 3x dlouze - ...

|

Kouřové detektory se musí instalovat tak, aby se kouř k nim dostal rychle už během
ranní fáze požáru.
Kouřový detektor monitoruje specifický prostor kolem svého místa instalace a nikoli bezpodmínečně jiné místnosti nebo jiná poschodí.

Prostor a vzdálenosti monitorování

3x

• Instalace na vodorovné stropy a zešikmené stropy s maximálním úhlem 20°.

6 Min

Kouřový detektor také nabízí různé komfortní funkce.
Zapojitelný do sítě

1,5 sec

Kouřový detektor je zamýšlený pro použití v soukromých obytných budovách a místnostech sloužících podobným účelům.

1/2

6 Min

Kontrolka bliká červeně
(přibližně každých 6 min)

• Maximální monitorovací prostor ne jeden kouřový detektor: 60 m², nezávisle na tvaru
místnosti
• Umístěte co nejvíc do středu místnosti (včetně rohových chodeb)
• Maximální výška stropu: 6 m

Paměť poplachu (lokální poplach)

• Vzdálenost od zdí, vysokých skříní nebo přepážek: min. 0,5 m
Beze zvuku

• Instalace na šikmé stropy s úhlem nad 20°, v horní části ve vzdálenosti 0,5-1 m od štítu
• Instalace na zavěšené podhledy (např. viditelné stropní trámoví nebo nosníky), v závislosti na výšce nosníku a velikosti úseku

45 s
3x

45s
3x

Kontrolka bliká žlutě (každých
45 s)

– Velikost úseku > 36 m2 a výška nosníku > 20 cm: jeden kouřový detektor na jeden
úsek

• Instalace v úzkých chodbách, co nejvíc v prostředku stropu. Pokud mohou být často vyvolávány chybné poplachy, lze detektor v malých místnostech také nainstalovat na
stěnu.

Režim umlčení
Beze zvuku

10 sec

– Velikost úseku ≤ 36 m2, jakákoli výška nosníku: Instalace na nosník nebo na panel,
co nejvíc v prostředku místnosti

10 sec

Kontrolka bliká červeně
(každých 10 s)

• V místnostech rozdělených galeriemi/platformami (platformy >16 m2 a délka a šířka
>2 m) instalujte kouřový detektor pod platformu.
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• Kouřové detektory nemohou rozpoznat oheň!

B

> 36 m2

Signály kouřového detektoru

• Kouřové detektory detekují kouř, ale nikoli plameny, horko či teplo

2x

> 36 m2

Kouřový detektor pozná, jak kouřová komora během času postupně stárne.

Významné znečištění kouřové komory ovšem může přesto vyvolat poplach.

POZOR

Kontrolka bliká červeně
(přibližně každých 6 min)

Kompenzace znečištění
Mez poplachu příslušně přizpůsobuje, aby tak zabránil nesprávným poplachům
způsobeným znečištěním a stárnutím.

Pro vaši bezpečnost

≤ 20 cm

3x

6 Min

Kouřový detektor v pravidelných intervalech provádí autotest detekce kouře. K tomuto
účelu jsou kouřová komora a evaluační elektronika průběžně testovány. Nastane-li během
testu chyba, tak kouřový detektor chybnou funkci zahlásí akustickým signálem. Kontrolka
bliká tak jako během normálního provozního stavu.

max. 15 m

Konec životnosti přístroje

Autotest kouřového detektoru

Tento návod k obsluze pro kouřové detektory je nedílnou součástí výrobku. Po instalaci a uvedení do provozu musí být předán uživateli.

A

• Na nenosných stropy

Paměť poplachu

Kouřový detektor signalizuje uložený poplach přibližně 24 hodin po ukončení alarmu blikající žlutou kontrolkou.

½

3x

45 sec

Když je spuštěn lokální poplach, tak se tento poplach uloží do paměti kouřového detektoru. Paměť poplachu můžete vynulovat pomocí funkční klávesy.

½

Poplachový tón 3x dlouze přestávka - 3x dlouze - ...

Výpadek baterie (slabá baterie)

Detekce tepla

|

1,5 sec

0,5 sec

Po uplynutí dané doby kouřový detektor režim umlčení automaticky opustí. Normální monitorovací funkce je pak zase aktivní a červená kontrolka zase bliká tak jako během normálního provozního stavu.

Art. no. MTN5480-11xx

Instalace na stěnu:

Testovací režim

max. 6 m

© Schneider-Electric 2014EAV56192-0107/15

Minimální a optimální ochrana

Zapojení do sítě

Vymazání rádiových skupin

Reset paměti poplachu

Váš byt nebo dům musí být vybaven minimálním počtem kouřových detektorů, aby v
případě požáru byla zajištěna minimální ochrana A.

Zapojení do sítě je umožněno zabudovaným rádiovým modulem v kouřovém detektoru.
Nastavuje se pomocí dvou DIP spínačů na zadní straně kouřového detektoru.

Chcete-li kouřový detektor od rádiové skupiny odpojit nebo ho naprogramovat do jiné rádiové skupiny, musíte nejprve vymazat uloženou adresu skupiny.

Uložený lokální poplach je signalizován po dobu cca. 24 hodin blikající žlutou kontrolkou.
Paměť poplachu můžete také ručně resetovat.

Nejméně jeden kouřový detektor (v závislosti na velikosti místnosti) je tudíž nutno nainstalovat do následujících místností:

V případě zapojení do rádiové sítě můžete vytvořit různé rádiové skupiny zapojující do sítě
pouze určité kouřové detektory (např. na jednom poschodí) a vymezující různé skupiny v
určitém přenosovém okruhu.

1 Přepněte DIP spínač 1 ve spínacím bloku "Teach-in mode" na ON.

1 Krátce stiskněte funkční klávesu.

Můžete také v jedné instalaci kombinovat kouřové detektory propojené kabelem s
kouřovými detektory zapojenými do rádiové sítě. Touto metodou můžete do celkové sítě
zapojit více linek propojených kabelem pomocí rádiového zapojení do sítě A nebo více
rádiových skupin pomocí kabelového zapojení do sítě B.

2 3x krátce stiskněte funkční klávesu. Žlutá kontrolka 4x rychle bliká. ID skupiny je vymazaný.
3 Vymazání proveďte pro každý kouřový detektor.

Červená kontrolka zase bliká tak jako během normálního provozního stavu.

• všechny dětské pokoje
• chodby sloužící jako únikové cesty
• schodiště: horní patro
Abyste pro případ požáru zajistili optimální ochranu B, měli byste kouřové detektory
nainstalovat také do následujících místností:
• obývací pokoje

1

V rámci jedné instalace můžete do sítě zapojit maximálně 40 kouřových detektorů. V
případě více než 40 kouřových detektorů bude přenos poplachu až k poslednímu detektoru trvat příliš dlouho.

1
0
1

|

• sklepy s permanentně vysokou prašností
• všechny chodby

Vždy proveďte funkční test před konečnou instalací kouřových detektorů, abyste
zkontroloval přenos poplachu.
Pokud poplach nevydají všechny do sítě zapojené kouřové detektory, zkontrolujte
délky kabelů a rádiové dosahy.

• schodiště: všechna patra

2

3

...

4

1
0
1

• podkrovní pokoje

Žlutá kontrolka zhasne.

2

3

4

A

B

2

C

3
4x

Platí následující základní principy:
• Pomocí DIP spínače lze vytvořit maximálně 16 rádiových skupin.

3x

A

• Více než 16 milionů rádiových skupin lze vytvořit pomocí režimu naučení (teach-in).

4x

B

... C

3x

Údržba a péče
Abyste zajistili spolehlivou funkci kouřového detektoru je nutno, ho v pravidelných intervalech zkontrolovat a očistit, nejméně jednou ročně.
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V případě potřeby uveďte, kdo zodpovídá za údržbu (např. v pronajatých bytech).
Všechny vámi zjištěné chyby bez prodlení sdělte majiteli.

• Do jedné rádiové sítě lze zapojit maximálně 10 kouřových detektorů.
• V jedné instalaci lze do rádiové sítě zapojit maximálně 40 kouřových detektorů.
• Rádiový dosah je uvnitř budovy cca. 30 m.
• Do jedné kabelové linky lze zapojit maximálně 1 kouřový detektor.
• Do jedné kabelové linky lze zapojit maximálně 2 rádiové skupiny.
A

B
1.1

B=

A=

1.4

B=
1.2

1.4

1.5

... max. 10

Montáž
Kouřový detektor lze instalovat pouze s dodaným montážním základem. Dodaná
montážní fólie s předvrtanými vrtacími otvory chrání zadní stranu kouřového detektoru
proti vrtnému prachu.

∅ ≤ 30 m

A=

1.1

2.1

3.1

1.3

1.2

2.2

3.2

1.4

1.3

2.4

2.3

3.3

3.4

Vytvoření rádiových skupin pomocí DIP spínačů

Jak používat kouřový detektor
Funkční test

Kontrola zahrnuje:

Funkční test slouží zkoušení správné funkce poplachových signálů kouřového detektoru.
Kouřový detektor pomocí autotestu v pravidelných intervalech testuje, zda detekce kouře
správně funguje. Ke zkoušení funkce nepoužívejte kouř nebo oheň, nýbrž jednoduše
funkční klávesu.

• vizuální inspekci kouřového detektoru (znatelné mechanické poškození, znečištění,
zejména vnější mřížky)

Díky zapojení do sítě pomocí DIP spínačů je kouřový detektor také kompatibilní s
dřívějšími kouřovými detektory ARGUS Connect.

|

Když se kouřový detektor sejme z montážního základu, kontakty baterie se rozpojí a
kouřový detektor je okamžitě deaktivovaný.

Potřebujete-li pro vaši instalaci maximum 16 rádiových skupin, můžete je vytvořit přímo
pomocí "skupinového ID" bloku DIP spínačů na kouřovém detektoru.

Baterie je v kouřovém detektoru trvale zabudovaná a nelze ji vyměnit.

K tomuto účelu přepněte DIP spínače na všech kouřových detektorech v rádiové skupině
do stejné polohy (např. 1010 nebo 0110). Z toho vyplývá 16 kombinací.

Při instalaci kouřového detektoru můžete použít těsnicí kolíky (lze objednat jako
příslušenství), které vám umožní poznat jakoukoli manipulaci nebo nepovolenou
demontáž.
Dbejte na to, aby kouřový detektor byl při montáži správně seřízen. Musí být nainstalován
tak, aby pravidelné blikání kontrolky nikoho v místnosti nerušilo.

|

V poloze “0000” (všechny DIP spínače dole) v obou blocích DIP spínače je rádiový
modul vypnutý. Ve všech ostatních polohách je rádiový modul zapnutý a v pravidelných intervalech přenáší rádiové telegramy.

Na kouřovém detektoru a montážním základu se nacházejí označení, která vám usnadní
jeho ideální seřízení. Kouřový detektor lze zafixovat v montážním základě a aktivovat pouze tehdy, když tato označení jsou po zašroubování seřízena.
1 Položte síťový kabel k místu instalace.

1
0

2 Seřiďte montážní základ. Šipka na montážním základu označuje finální polohu kontrolky na nainstalovaném kouřovém detektoru.
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3 Připevněte montážní fólii N a montážní základ ke stropu pomocí dvou šroubů.
Provlékněte síťový kabel skrz připravený otvor v montážní fólii.

A

4 Nastavte rádiovou síť na kouřovém detektoru.

B

• kontrolu instalace (montážní základ pevně upevněný, kouřový detektor pevně
připevněn k montážnímu základu)

• po instalaci a pokaždé po zasunutí přístroje do montážního základu

• Funkční test (akustické a vizuální poplachové signály)

• po delší nepřítomnosti (nad 30 dny)
• nejméně jednou ročně

V pravidelných intervalech očistěte vnějšek kouřového detektoru navlhčeným hadříkem a
odstraňte prach pomocí vysavače nebo kartáčku.

½

POZOR
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Funkční test můžete provést pouze se zapnutým kouřovým detektorem. Kouřový
detektor musí zaskočit do montážního základu.

Kouřový detektor nečistěte stlačeným vzduchem!

Nebezpečí poškození sluchu poplachovým tónem!
Funkční test vyvolá hlasitý poplachový tón detektoru kouře (nejméně 85 dB(A)).
Během probíhání testu zůstaňte v co největší vzdálenosti od kouřového detektoru
a chraňte svůj sluch.

1 Stiskněte funkční tlačítko na detektoru kouře nejméně 1 sekundu.
Poplachový tón zazní v krátkých intervalech a kontrolka bliká každých 0,5 s, a to dokud
držíte funkční tlačítko stisknuté. Tyto poplachové signály jsou totožné se skutečným
poplachem.

|

Jestliže se při provedení funkčního testu v paměti detektoru kouře již nachází
uložený poplach, tak se uložený poplach při stisknutí funkčního tlačítka nejprve
vymaže. Pak zazní tón vyvolaného poplachu.

|

Pokud poplachové signály nezazní, tak životnost baterie vypršela nebo přístroj je
vadný. V tomto případě bez prodlení kouřový detektor vyměňte.

|

Stisknutím funkčního tlačítka se kouřový detektor na přibližně devět minut přepne
do režimu umlčení. Během této doby kontrolka bliká každých 10 s.
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BOSEC certification
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Chcete-li vytvořit více než 16 rádiových skupin, můžete pomocí režimu naučení přidělit
více než 16 milionů různých skupinových adres pro vytvoření rádiových skupin.

5

2

K tomuto účelu postupujte následovně:

!

1 Přepněte DIP spínač 4 ve spínacím bloku "Teach-in mode" všech kouřových
detektorů na ON.

Funkční test provádějte na všech kouřových detektorech v síti, abyste vyzkoušel
přenášecí funkci každého jednotlivého kouřového detektoru.

Když zkušební poplach pro kouřové detektory v síti nefunguje, zkontrolujte, zda jsou
správně připojeny a zkontrolujte funkci každého jednotlivého kouřového detektoru. Bez
prodlení vadné kouřové detektory vyměňte.

2 Vytvořte rádiovou skupinu s dvěma kouřovými detektory. K tomuto účelu stiskněte do
100 sekund 3 x krátce funkční tlačítko na obou detektorech kouře.

4

Žlutá kontrolka pomalu bliká. Oba kouřové detektory nyní nastaví stejnou skupinovou adresu. Žlutá kontrolka na konci 4 x rychle bliká. Oba kouřové detektory jsou nyní vzájemně
zapojeny do sítě.

3

Žluté kontrolky pomalu blikají. Kouřové detektory přijímají přenesenou skupinovou adresu. Žluté kontrolky na konci 4 x rychle blikají. Kouřové detektory jsou nyní zapojené do rádiové sítě.

Platí následující základní principy:

Rádiovou skupinu vytvářejte buď pomocí DIP spínačů nebo pomocí režimu
naučení! Z důvodu odlišných skupinových adres nemůžete obě metody kombinovat.

• Je zapotřebí samostatné dvoujádrové vedení (např. telefonní kabel 0,8 mm).
• Do sítě lze zapojit maximálně 40 kouřových detektorů.

1

• Délka kabelu mezi dvěma kouřovými detektory: max. 25 m.
• Celková délka kabelu sítě: max. 500 m.
• Do sítě vzájemně spojujte pouze vhodné kouřové detektory ARGUS.

1

• Dbejte na polaritu kabelu.
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... (+)
... (-)
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C
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1.

max. 25 m

2.

max. 25 m

max. 500 m

B

yes, wire or radio-frequency

Suitable for installation in a recreational vehicle:

yes

Individual alarm indicator:

yes, LED (red)

Alarm prevention facility:

yes

1 Krátce stiskněte funkční klávesu.
Kouřový detektor se na přibližně devět minut přepne do režimu umlčení. Během této doby
kontrolka bliká každých 10 s.
V režimu umlčení, má detekce kouře pouze sníženou citlivost. Proto věnujte
zvláštní pozornost vzniku kouře v detekčním prostoru a možným příčinám. Pokud
vznikne velké množství kouře, zazní akustický poplach.

Po uplynutí dané doby kouřový detektor režim umlčení automaticky opustí. Normální monitorovací funkce je pak zase aktivní a červená kontrolka zase bliká tak jako během normálního provozního stavu.

< 0,5 sec

...

...max. 40

3x

Interconnectable device:

C

4x

3x

4
< 100 s

A

at least 10 years

... 9 Min

...
A

fix installed lithium battery

Autonomy:

Funkce umlčení

< 100 s

3x

ceiling and wall

Main power source:

www.schneider-electric.com
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0

Mounting type:

V případě technických dotazů se prosím obraťte na centrum zákaznické podpory ve vaší
zemi.

Kabelové zapojení do sítě

|

Characteristics certified by BOSEC brand

Schneider Electric Industries SAS

4 Do 100 sekund stiskněte 3 x rychle funkční tlačítko na dalších detektorech kouře.

Kabelové zapojení do sítě se provádí přes síťové bloky (+/-) na zadní straně kouřového
detektoru.

868 MHz
max. 30 m uvnitř budovy
max. 100 m vně budovy
0 °C až +60 °C
112x49 mm (ø x v)
54S40
dle DIN EN 14604 (odpovídá EN 14604)
dle směrnice vfdb 14/01
dle standardu DIN 14676

>5s

Žlutá kontrolka pomalu bliká a kouřový detektor přenáší svou skupinovou adresu.

Jak připojit kouřový detektor do sítě

Rozptylové světlo (Tyndallův efekt)
Kouř nebo teplo
lithiová baterie, pevně zabudovaná
10 let
10 let
Min. 30 dní, každých 45 s
červená/žlutá kontrolka
EN 14604
cca. 85 dB(A) ve vzdálenosti 3 m
max. 40 kouřových detektorů
např. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0.8 mm
max. 500 m
max. 25 m

Přístroj nelikvidujte spolu s domovním odpadem, nýbrž předejte ho oficiálnímu
sběrnému místu pro elektrický odpad. Odborná likvidace šetří rezervy surovin
a zajišťuje dodržení všech předpisů ohledně ochrany zdraví a životního
prostředí.

3 Rozšiřte rádiovou skupinu (přidejte další kouřové detektory). K tomuto účelu rychle
stiskněte 3 x funkční tlačítko na detektoru kouře, který jste již naprogramoval.
6

Princip funkce:
Druh detekce:
Napájení:
Životnost baterie:
Životnost přístroje"
Signál výpadku baterie:
Optický displej:
Citlivost:
Hlasitost vysílače signálu:
Zapojení do sítě:
Síťový kabel:
Celková délka kabelu:
Délka kabelu mezi dvěma kouřovými detektory:
Rádiová frekvence:
Rádiový rozsah:

U kouřových detektorů zapojených do sítě se také testuje přenášení poplachu.

1
Vytvoření rádiových skupin pomocí režimu naučení (teach-in)

Technické údaje

Když se na lokálním kouřovém detektoru provede funkční test, je zkušební poplach
přenesen také do všech kouřových detektorů v síti. Ty pak také spustí zkušební poplach.

5 Připojte síťový kabel (dbejte na polaritu).

7 Proveďte funkční test.

Životnost kouřového detektoru činí 10 let. Po vypršení životnosti se kouřový detektor musí vyměnit.

Rozsah provozních teplot:
Rozměry (bez montážního základu):
Typ č.:
Zkoušený:
Značka kvality:
Zamýšlené použití:

C

6 Zatlačte kouřový detektor do montážního základu (značky musí lícovat) a otočte jím
ve směru hodinkových ručiček. Kouřový detektor vnímatelně zaskočí do polohy.

• kontrolu místa instalace (vzdálenost od stěn, nábytku, atd., změna využití místnosti)

Funkční test provádějte vždy v těchto případech:

Při instalaci používejte pouze s výrobkem dodaný instalační materiál!
Zašroubováním kouřového detektoru do montážního základu se spojí kontakty baterie.
Tím je aktivována baterie a začíná životnost baterie. Kouřový detektor musí být pevně zafixovaný v montážním základu.

Je účelné vést knihu o údržbě a údržby v ní zaznamenávat. Měli byste zaznamenávat přesné místo instalace, datum, veškeré vámi zjištěné chyby a provedená nápravná opatření.

3x

4x
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• všechny ložnice

