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A füstérzékelő meglévő ARGUS Connect füstérzékelőkkel is hálózatba kapcsolható.
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A hálózatba kapcsolt füstérzékelők nem képesek pótolni a tűzjelző rendszert!

ARGUS Duo rádiófrekvenciás
füstérzékelő

Megfigyelt terület és távolságok

Néma mód
Nincs hang

10 sec

10 sec

Használati utasítás
A némítás funkcióval kézzel beállíthatja a füstérzékelést úgy, hogy kevésbé legyen érzékeny a megadott ideig. Ez olyankor hasznos, ha nyilvánvalóan téves riasztás történt, vagy
ha nagy mennyiségű füstre és porra számít, és szeretné elkerülni a riasztást.
A funkciógomb megnyomásával a füstérzékelő körülbelül kilenc percre némított módra
vált. Ez jelentősen megemeli a riasztási küszöböt, és nem szólal meg a riasztás. Ez alatt
az idő alatt a LED 10 másodpercenként felvillan.

Tesztüzemmód
1,5 sec
3x

A füstérzékelő automatikusan kilép némított módból az idő lejárta után. Újra a normál
megfigyelő üzemmód aktív, és a LED ugyanúgy villog, mint a normál üzemállapotában.
Hőérzékelés
Ha a füstérzékelő némított módban van, bekapcsol a hőérzékelés.

Tartozékok

Ha a környezeti hőmérséklet hirtelen emelkedik, vagy egy adott hőmérsékleti érték elérése után a füstérzékelő riaszt. A riasztásjelzés ugyanaz, mint füstérzékelésnél.

– Retesz az ARGUS füstérzékelőhöz (Cikkszám MTN547000)
– Süllyesztett rendszerrelé ARGUS füstérzékelőkhöz (Cikkszám MTN5493-3190)

Riasztás memória

Használati útmutató

Az aktivált helyi riasztást a füstérzékelő tárolja. A riasztás memória a funkciógombbal
alaphelyzetbe állítható.

• Működési leírás

Ebből láthatja, hogy távollétében a füstérzékelő riasztást aktivált, és kiderítheti az okát.

• Telepítés

A hálózatba kapcsolt füstérzékelő helyi riasztása által aktivált távoli riasztást a készülék
nem tárolja.

• Kezelés
• Karbantartás és ápolás

• Tervezők/építészek/rendszerintegrátorok
• Kivitelezők
• Háztulajdonosok
• Bérlők
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1x

A használati útmutató a termék elválaszthatatlan részét képezi. Felszerelés és
üzembe helyezés után át kell adni a felhasználónak.

0,5 sec

45 sec

½

• A füstérzékelők érzékelik a füstöt, de nem érzékelik a lángot, a hőt vagy a meleget
• A füstérzékelő nem képes kioltani a tüzet!
• A megbízható füstérzékelés csak akkor működik, ha a felszerelési helyet megfelelő választották ki, és a füstérzékelőket rendszeresen karbantartják.
• Ne fesse le a füstérzékelőt!

½

Figyelmeztető hang 1x röviden (45 másodpercenként)

6 Min

A LED pirosan felvillan (kb. 6
percenként)

• A füstgázok nagyon mérgezőek. Már néhány lélegzetvétel is eszméletvesztéshez és rövid időn belül halálhoz vezethet!

45 sec

• Tűz esetén mielőbb menjen a többi jelenlévővel együtt biztonságos helyre.

45 sec

6 Min

6 Min

A LED pirosan felvillan (kb. 6
percenként)

45 sec

45 sec

Figyelmeztető hang 3x röviden (45 másodpercenként)
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• Függőleges távolság berendezési tárgyaktól: legalább 1 m
1/2

6 Min

1/2

< 20°

6 Min

A LED pirosan felvillan (kb. 6
percenként)

B

C

A

49 mm

E
> 20 cm

D

112 mm

> 36 m2

> 36 m2

C

B
A Szerelőaljzat

0,3 - 0,5 m

D Csatlakozókapocs hálózati kábel számára

A felszerelési hely kiválasztása

A Füstérzékelő
Normál üzemmód
Nincs hang

D Szerelési anyagok
E Használati útmutató

½

Működési leírás
Az ARGUS RF füstérzékelő (a továbbiakban füstérzékelő) az EN14604 és a vfdb14/01
előírásaival összhangban, akkumulátorról működtethető, magánlakásokban használható
füstérzékelő.
Azonnal észleli a parázsló és nyílt tűzből származó füstöt. Egy intenzív akusztikus jelzés
és villogó LED kellő időben figyelmezteti a jelenlévőket a füstgázokra, hogy el tudják
hagyni a veszélyes területet. A füstérzékelés a fényszórás elvén működik (Tyndall-hatás).
Az érzékelő méri a fénysugarak szórását a füstkamrában. Ha a levegőben füst miatt nagy
arányban vannak jelen részecskék, a sugarak erősebben verődnek vissza, és amikor elérik az érzékelőt, az riaszt.
A füstérzékelő tápellátását véglegesen beszerelt akkumulátor biztosítja, amelynek üzemi
élettartama normál használat esetén legalább 10 év.

6 Min

Hálózatba kapcsolhatóság
A füstérzékelőt a hálózatban lévő más ARGUS rádiós füstérzékelőkhöz csatlakoztathatja
a beépített rádiómodul segítségével. A készüléket más ARGUS füstérzékelőkkel is hálózatba kapcsolhatja egy kéteres vezeték segítségével.
A hálózati kapcsolat olyankor hasznos, ha egy lakást vagy teljes házat felszerelnek füstérzékelőkkel.
Amikor a füstérzékelő füstöt érzékel, riaszt (helyi riasztás), és továbbítja a riasztásjelzést
az összes többi füstérzékelőnek a hálózatban. Ezek szintén riasztanak (távoli riasztás).
Ezáltal a lakásban vagy házban tartózkodó összes személy kellő időben figyelmeztetést
kap.

6 Min

Nem megfelelő felszerelési hely miatti halálos sérülés veszélye!
Nem megfelelően megválasztott felszerelési hely miatt késhet a figyelmeztetés tűz
esetén, vagy előfordulhat téves riasztás.
Mindig vegye figyelembe a felszerelésre vonatkozó alábbi információkat és a füstérzékelő műszaki adatait.

A LED pirosan felvillan (6 percenként)

1,5 sec
3x

1,5 sec
3x

0,5 sec

0,5 sec

Figyelmeztető hang 3x hosszan – szünet – 3 x hosszan –
...

A LED pirosan felvillan (0,5
másodpercenként)

Távoli riasztás (füstérzékelés)
1,5 sec
3x

1,5 sec

Figyelmeztető hang 3x hosszan – szünet – 3 x hosszan –
...

Kétség esetén bízza a felszerelést füstérzékelő képesítéssel rendelkező szakemberre.

6 Min

A LED pirosan felvillan (kb. 6
percenként)

3x

6 Min

A füstérzékelő magán lakóépületekben és hasonló célra használt helyiségekben történő
használatra készült.
A füstérzékelő alkalmas szabadidős lakójárművekben (pl. lakókocsikban) történő felszerelésre is.
A tűz esetén keletkező gázok elleni optimális védelem szavatolásában döntő szerepe van
az épületben lévő füstérzékelők számának, a felszerelési hely kiválasztásának és a megfelelő üzembe helyezésnek.
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VESZÉLY

Helyi riasztás (füstérzékelés)

A füstérzékelő folyamatosan figyeli a füstérzékelő funkciót a füstkamrában, valamint az
akkumulátor feszültségét. A hibás működést vagy a gyenge akkumulátort hangjelzés és
LED-jelzések mutatják.
A füstérzékelő számos kényelmi funkciót is kínál.

>1m

E Felszerelési helyzet jelölése

E

C Porvédő fólia

> 36 m2

A kockázat elkerülése érdekében visszatérésekor azonnal hajtson végre működési
próbát!

C DIP-kapcsoló rádióhálózathoz

B Szerelőaljzat

> 20°

≤ 20 cm

Hosszabb távollét esetén előfordulhat, hogy nem hallja meg az akkumulátorhiba
jelzését.

2x
D

1m

max. 15 m

B Funkciógomb és LED (piros/sárga)

A

5-

60 - 120 m2

Csatlakozások, kijelzők és kezelőfelületek

Gondoskodjon arról, hogy az épületben tartózkodók mindannyian felismerjék a
füstérzékelő jelzéseit, hogy azonosítani tudják a veszélyeket, és megfelelően viselkedjenek.

A következő LED-ek és akusztikus jelzések a füstérzékelő különböző állapotait jelzik.

2x

0,

1/2

> 20 cm

A füstérzékelő ismertetése
Szállítási tartozékok

• Nem teherhordó mennyezetekre

3x

Gondoskodjon arról, hogy a háztartásában élő, csökkent hallóképességű személyek azonnal értesüljenek a riasztásról, és biztonságba kerülhessenek.

• Ezután minél gyorsabban hívja a tűzoltókat!
• Már előre gondolja át, hogyan kell viselkedni tűz esetén (menekülés és kiürítés),
valamint a tűzmegelőzési teendőket.

Fali szerelés:

≤ 60 m2

A riasztás küszöbértékét ennek megfelelően korrigálja, hogy elkerülhető legyen a szennyeződés és az öregedés miatti téves riasztás.

• Segítsen a gyermekeknek, időseknek és különösen a fogyatékkal élőknek.

• Függőlegesen (>16 m2 alapterületű és >2 m hosszúságú és szélességű) emelvénnyel
vagy galériával elválasztott helyiségekben az emelvény alá füstérzékelőt kell felszerelni.

Figyelmeztető hang 3x röviden (45 másodpercenként)

3x

3x
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• Felszerelés szűk folyosókon, a lehető legközelebb a mennyezet közepéhez. Ha fennáll
a gyakori téves riasztások lehetősége, akkor kis helyiségekben falra történő felszerelés
is lehetséges.

≥ 0,5 m

Füstérzékelő jelek

VESZÉLY
Füstmérgezés okozta halálos sérülés veszélye!

– Mezőméret ≤ 36 m2, bármely gerenda magassága: Felszerelés gerendára vagy mezőben, a lehető legközelebb a helyiség közepéhez

Hibás működés (sikertelen önteszt)

1x rövid hangjelzés – 8 óra szünet – 3x rövid hangjelzés – 8 óra szünet – 10x rövid hangjelzés – 8 óra szünet – rendszeres hangjelzés (45 másodpercenként).

A füstkamra túlzott szennyeződése azonban riasztáshoz vezethet.

• Felszerelés kazettás mennyezeteken (pl. látszó födémáthidalók vagy -gerendák esetén), a gerenda magasságától és a mezőmérettől függően
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Üzemi élettartam vége

A füstérzékelő észleli, hogy a füstkamra az évek múltán folyamatosan öregszik.

• Felszerelés 20°-nál nagyobb lejtésű mennyezeteken, a felső részen, 0,5–1 m távolságban az oromzattól

• Távolság a mennyezettől: 0,3–0,5 m

A füstérzékelők kezdetben automatikusan elnyomják az akkumulátorhiba jelzést, hogy éjszaka ne zavarják a jelenlévőket. Csak egy rövid hangjelzésekből álló sorozat szólal meg
nyolc órás időközönként:

Szennyezés kiegyenlítése

• Távolság falaktól, magas szekrényektől vagy válaszfalaktól: legalább 0,5 m

• Menekülési útvonalként szolgáló konyhákban lehetséges

6 Min

A füstérzékelő rendszeres időközönként elvégzi a füstérzékelés öntesztjét. Ehhez folyamatosan teszteli a füstkamrát és a kiértékelő elektronikát. Ha hiba történik a teszt során,
a füstérzékelő akusztikus jelzéssel jelzi a hibás működést. A LED normál üzemállapotában villog.

VIGYÁZAT

A LED pirosan felvillan (0,5
másodpercenként)

1x

A füstérzékelés öntesztje

Az Ön biztonsága érdekében

• A mennyezet magassága legfeljebb: 6 m

– Mezőméret > 36 m2 és gerendamagasság > 20 cm: mezőnként egy füstérzékelő

45 sec

Az akkumulátorhiba jelzése az akkumulátor élettartamának vége előtt időben (legalább
30 nappal korábban) megkezdődik. Így elegendő idő marad a füstérzékelő cseréjére.

• Füstérzékelő specialisták

Figyelmeztető hang 3x hosszan – szünet – 3 x hosszan –
...

Akkumulátor meghibásodása (gyenge akkumulátor)

A füstérzékelőbe véglegesen beszerelt akkumulátor üzemi élettartama normál használat
esetén legalább 10 év. A riasztások gyakorisága és az üzemi körülmények kihatnak az
üzemi élettartamra.

Az útmutató célközönsége:

3x

3x

Intelligens akkumulátorhiba jelzés

• Műszaki adatok

1,5 sec

0,5 sec

A füstérzékelő a tárolt riasztást a riasztás végét követően kb. 24 órán keresztül kijelzi a
sárga LED villogásával.

A füstérzékelő használati útmutatóban tárgyalt témakörök a következők:

A LED pirosan felvillan (10
másodpercenként)

A füstérzékelőket úgy kell felszerelni, hogy a füst a tűz korai szakaszában, gyorsan
elérje őket.
A füstérzékelő a felszerelési hely környezetét figyeli, és nem feltétlenül figyel más
helyiségeket vagy más emeleteket.
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Nem megfelelő felszerelési helyek
• Konyhák, amelyekben gyakori a gőz vagy a főzés során keletkező pára. Ilyen helyeken
további speciális érzékelőket (pl. hőérzékelőket) célszerű használni.
• Nyílt lánggal működő tűzhelyek vagy alkalomszerűen füstöt kibocsátó sütők közvetlen
környezete.
• Fürdőszobák, ahol gyakori a vízpára.
• Garázsok, ahol kipufogógázok vannak jelen.
• A füstérzékelő elektronikáját adott esetben zavarni képes lámpák, elektronikus előtétek, transzformátorok vagy más elektromágneses mezők közvetlen környezete.
• Szellőzőnyílások (légkondicionáló, központi szellőzőrendszer) és ventilátorok közvetlen környezete.
• Hőforrások vagy közvetlen napsugárzás közvetlen környezete.
• Állandó magas porszintnek kitett helyiségek (pl. műhelyek).
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Magas porszint esetén (pl. felújítás vagy átépítés során) a füstérzékelőt le kell szerelni a munka időtartamára. A munka befejeztével a füstérzékelőt vissza kell szerelni az eredeti helyére, és ellenőrizni kell a működését!
A közvetlen hősugárzás (pl. közvetlen napfény vagy közeli erős reflektorok) károsíthatják a füstérzékelőt és az akkumulátort. Válasszon az erős hőforrásoktól elegendően távoli felszerelési helyet.

Riasztás memória (helyi riasztás)

Amikor a helyi füstérzékelő riasztása véget ér, többé a riasztásjelzést sem továbbítja. A
hálózatban lévő többi füstérzékelő riasztása is véget ér.

Nincs hang

45 s
3x

45s
3x

A LED sárgán felvillan (3x 45
másodpercenként)

EAV56192-01 07/15

Cikkszám MTN5480-11xx

• Az egy füstérzékelővel megfigyelhető legnagyobb terület: 60 m² a helyiség alakjától
függetlenül
• Elhelyezés a helyiség közepéhez minél közelebb (a sarkokból kiinduló folyosókat is beleértve)

Az ARGUS füstérzékelők nem minősülnek hálózatba kapcsolt füstérzékelőknek az
építőipari előírások rendelkezései értelmében. Ha az építőipari előírások adott
épületekre kötelezően előírják a hálózatba kapcsolt füstérzékelők felszerelését,
akkor tűzjelző rendszert kell felszerelni.

Némítás funkció

• Vízszintes vagy legfeljebb 20° lejtésű mennyezetekre történő felszerelés

max. 7,5 m

hu

max. 6 m
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Minimális és optimális védelem

Rádiós hálózat

Lakásában vagy otthonában fel kell szerelni egy minimális számú füstérzékelőt, hogy tűz
esetén biztosított legyen a minimális védelem A.

A füstérzékelő beépített rádiómodulja segítségével rádiós hálózat hozható létre. Ez a füstérzékelő hátoldalán lévő két DIP-kapcsoló blokkal állítható be.

Ezért (helyiségmérettől függően) legalább egy füstérzékelőt fel kell szerelni a következő
helyiségekben:

Rádiós hálózat esetén különböző rádiócsoportokat hozhat létre, amelyek csak a megadott (pl. azonos emeleten lévő) füstérzékelőkkel kapcsolódnak össze a hálózatban, és
különböző csoportok határolhatók be egy adósugáron belül.

• Minden hálószoba

Némítás funkció

Lehetőség van egy telepített berendezésen belül vezetékes füstérzékelők és rádiós hálózatba kapcsolt füstérzékelők vegyes használatára is. Ezáltal egy átfogó hálózatban vegyesen használható több vezetékes vonal rádiókapcsolaton A keresztül, vagy több
rádiócsoport a vonalak hálózatba kapcsolásával B.

• Minden gyerekszoba
• Menekülési útvonalként szolgáló folyosók
• Lépcsőházak: a legfelső szinten
Az optimális védelem B szavatolásához tűz esetén ajánlott füstérzékelőt felszerelni a
következő helyiségekben is:
• Nappali
• Padlás

Egy telepített berendezésen belül legfeljebb 40 füstérzékelő kapcsolható össze hálózatban. 40-nél több füstérzékelő esetén a riasztás továbbítása az utolsó füstérzékelőhöz túl
sokáig tart.
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• Állandó magas porszintnek kitett pince
• Minden folyosó

Mindig hajtson végre működési tesztet a füstérzékelők végső felszerelése előtt a
riasztástovábbítás tesztelése céljából.

1
1
0
1

1

2

• Legfeljebb 10 füstérzékelő kapcsolható hálózatba egy rádiócsoporton belül
• Legfeljebb 40 füstérzékelő kapcsolható hálózatba egy telepített berendezésen belül
• A rádió hatótávolság kb. 30 m beltérben
• Legfeljebb 1 füstérzékelő egy vezetékes vonalon

1.2

1.4

1.5

... max. 10

A füstérzékelő felszerelése
A füstérzékelő kizárólag a tartozék szerelőaljzattal együtt szerelhető fel. Az előlyukasztott
furatnyílásokkal ellátott tartozék szerelőfólia megóvja a füstérzékelő hátoldalát a fúrás során keletkező portól.

2.1

1.2

2.2

1.3

2.3

...
A
3

4
< 100 s

3.1

3.2

3.3

3x

C

4x

4x

1 Kapcsolja az 1. DIP-kapcsolót a „betanítás üzemmód” kapcsolóblokkban bekapcsolt
(ON) állásba.

2

3

...

4

2

3

4

A

B

2

Ehhez állítsa a DIP-kapcsolót a rádiócsoporton belüli összes füstérzékelőn azonos (pl.
1010 vagy 0110) állásba. Ez 16 kombinációt ad eredményül.
A „0000” állásban (az összes DIP-kapcsoló lent) mindkét DIP-kapcsoló blokkban
kikapcsol a rádiómodul. Minden más állásban a rádiómodul bekapcsol, és rendszeres időközönként rádiótáviratokat továbbít.

C

3

A DIP-kapcsolók segítségével történő hálózatba kapcsolásnak köszönhetően a
füstérzékelő a korábbi ARGUS Connect füstérzékelőkkel is kompatibilis.

4x

A

3x

B

... C

A füstérzékelő kezelése
Működési teszt
A működési teszt a füstérzékelő által adott riasztásjelzések megfelelő működésének ellenőrzésére szolgál. A füstérzékelő egy önteszt segítségével rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy a füstérzékelés megfelelően működik-e. Ne füsttel vagy tűzzel ellenőrizze a
működést; egyszerűen nyomja meg a funkciógombot.

• hosszabb (több, mint 30 napos) távollét után

1 Fektesse a hálózati kábelt a felszerelési helyre.
3

4

3 Erősítse a szerelőfóliát és a szerelőaljzatot a mennyezethez két csavar segítségével.
Vezesse át a hálózati kábelt az előkészített nyíláson a szerelőfólián.

1

2

3

4

• legalább évente egyszer.

1
0

...

1
0

4 Állítsa be a rádióhálózatba kapcsolást a füstérzékelőn.
5 Csatlakoztassa a hálózati kábelt (ügyeljen a polaritásra).

A

6 Nyomja a füstérzékelőt a szerelőaljzatba (a jelöléseknek egy vonalba kell esniük), és
forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban. A füstérzékelő érezhetően
a helyére ugrik.

B

7 Hajtson végre működési tesztet.

1
0
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4

1

2

3

4

1
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Ha 16-nál több rádiócsoport szükséges, akkor több mint 16 millió különböző csoportcím
betanítás üzemmódban történő hozzárendelésével is létrehozhat rádiócsoportokat.
Ehhez:

!

1 Kapcsolja a 4. DIP-kapcsolót az összes füstérzékelő „betanítás üzemmód” kapcsolóblokkjában bekapcsolt (ON) állásba.

4

½

VIGYÁZAT

|

A működési teszt csak bekapcsolt füstérzékelővel végezhető el. A füstérzékelőt a
szerelőaljzatba kell erősíteni.

C

Rádiócsoportok létrehozása betanítás üzemmódban
5

2 Hozzon létre egy rádiócsoportot két füstérzékelővel. Ehhez tartsa lenyomva mindkét
füstérzékelőn a funkciógombot 3x röviden 100 másodpercen belül.

A figyelmeztető hangjelzés halláskárosodást okozhat!
A működési teszt bekapcsolja a füstérzékelő hangos (legalább 85 dB(A) erősségű) figyelmeztetési hangjelzését. Működés közben maradjon minél távolabb a füstérzékelőtől, és védje a fülét.

1 Tartsa lenyomva a füstérzékelőn lévő funkciógombot legalább 1 másodpercig.
Rövid időközönként megszólal a figyelmeztető hangjelzés, és a LED 0,5 másodpercenként felvillan mindaddig, amíg lenyomva tartja a funkciógombot. Ezek a riasztásjelzések
azonosak a valós riasztással.

|

Ha a füstérzékelő már tárolt egy riasztást a működési teszt végrehajtásakor, akkor
a funkciógomb megnyomásával elsőként a tárolt riasztás törlődik. Ezután megszólal a bekapcsolt figyelmeztető hang.

|

Ha a figyelmeztető hang nem szólal meg, akkor az akkumulátor élettartama lejárt,
vagy a készülék meghibásodott. Ebben az esetben haladéktalanul cserélje ki a
füstérzékelőt.

|

A funkciógomb megnyomásával a füstérzékelő némított módra vált kb. kilenc percig. Ez alatt az idő alatt a LED 10 másodpercenként felvillan.

A sárga LED lassan villog. Ezzel beállította ugyanazt a csoportcímet a két füstérzékelőn.
Végül a sárga LED 4x gyorsan felvillan. Ezzel a két füstérzékelő hálózatba kapcsolódik
egymással.

3

3 Bővítse a rádiócsoportot (adjon hozzá további füstérzékelőket). Ehhez nyomja meg
a funkciógombot 3x röviden egy korábban már programozott füstérzékelőn.

6

4 Nyomja meg a további füstérzékelőn a funkciógombot 3x gyorsan 100 másodpercen
belül.

Füstérzékelő hálózatba kapcsolása
A vezetékes hálózatba kapcsolás a füstérzékelő hátoldalán található hálózati csatlakozókapcsok (+/-) segítségével lehetséges.
A következő alapelvek érvényesek:

A sárga LED-ek lassan villognak. A füstérzékelők fogadják a továbbított csoportcímeket.
Végül a sárga LED-ek 4x gyorsan felvillannak. Ezzel a füstérzékelők hálózatba kapcsolódnak a rádiócsoporttal.

|

• Külön kéteres vezeték (pl. 0,8 mm-es telefonvezeték) szükséges
• Legfeljebb 40 füstérzékelő kapcsolható hálózatba
• Kábelhossz két füstérzékelő között: max. 25 m
• Teljes kábelhossz a hálózatban: max. 500 m
• Csak arra alkalmas ARGUS füstérzékelőket kapcsoljon egymáshoz hálózatban

A piros LED normál üzemállapotában újra villog.

Hozzon létre egy rádiócsoportot vagy a DIP-kapcsolók segítségével, vagy betanítás üzemmódban! A kétféle módszer nem használható együtt, az eltérő csoportcímek miatt.

Karbantartás és ápolás
A füstérzékelőt megbízható működésének szavatolásához rendszeres időközönként ellenőrizni kell és meg kell tisztítani, legalább évente egyszer.

|

Célszerű karbantartási naplót vezetni a karbantartások nyilvántartására. Jegyezze
fel a pontos felszerelési helyet, időpontot és a megállapított hibákat, valamint a hibák elhárítására tett intézkedéseket.
Szükség esetén nevezze meg a karbantartás felelősét (pl. bérlakásokban). A megállapított hiányosságokat haladéktalanul jelezze a bérbeadónak.

Az ellenőrzés tartalma:
• A felszerelési hely ellenőrzése (távolság falaktól, berendezési tárgyaktól stb., a helyiség
használatának változása)
• A füstérzékelő szemrevételezése (szemmel látható mechanikai sérülés, szennyeződés,
különösen a külső rácson)
• A telepített berendezés ellenőrzése (a szerelőaljzat szoros rögzítése, a füstérzékelő
szoros rögzítése a szerelőaljzathoz)
• Működési teszt (akusztikus és vizuális riasztásjelzés)
Tisztítsa meg a füstérzékelő külsejét egy megnedvesített kendő segítségével rendszeres
időközönként, és távolítsa el a port porszívóval vagy kefével.
Ne használjon sűrített levegőt a füstérzékelő tisztításához!

|

A füstérzékelő üzemi élettartama 10 év. Az üzemi élettartam végét követően a füstérzékelőt ki kell cserélni!

Műszaki adatok
Működési elv:
Érzékelés típusa:
Tápegység:
Akkumulátor élettartama:
Készülék üzemi élettartama:
Akkumulátorhiba jelzés:
Optikai kijelző:
Érzékenység:
Jeltovábbító hangereje:
A hálózat felépítése:
Hálózati kábel:
Kábelhossz összesen:
Kábelhossz két füstérzékelő között:
Rádiófrekvencia:
A rádió hatótávolsága:
Üzemi hőmérséklet-tartomány:
Méretek (szerelőaljzattal):
Típusszám:
Bevizsgálva:
Minőségi címke:
Rendeltetésszerű használat:

A sárga LED lassan villog, és a füstérzékelő elküldi saját csoportcímét.

Vezetékes hálózatba kapcsolás

A sárga LED jelzése kialszik.

3x

• felszerelés után, és minden alkalommal, amikor a készüléket a szerelőaljzatba helyezik

2

1 Nyomja meg röviden a funkciógombot.

4x

Mindig végezze el a működési tesztet:

1

Riasztás memória visszaállítása
A tárolt helyi riasztást kb. 24 óráig jelzi a sárga LED villogása. A riasztás memóriát kézzel
is visszaállíthatja.

3x

Ha szeretne eltávolítani egy füstérzékelőt egy rádiócsoportból, vagy másik rádiócsoportba programozni, akkor először törölnie kell a tárolt csoportcímet.

1

Rádiócsoportok létrehozása DIP-kapcsolók segítségével

2 Igazítsa el a szerelőaljzatot. A nyíl alakú jelölés a szerelőaljzaton a LED végső helyét
mutatja a felszerelt füstérzékelőn.

... 9 Min

< 0,5 sec

3.4

Ha egy telepített berendezésen belül legfeljebb 16 rádiócsoport szükséges, akkor azok
közvetlenül létrehozhatók a „csoportazonosító” DIP-kapcsoló blokk segítségével a füstérzékelőn.

2

...

1
0

Ha a füstérzékelőt eltávolítják a szerelőaljzatból, az akkumulátor érintkezői lecsatlakoznak, és a füstérzékelő azonnal kikapcsol.

A füstérzékelőn és a szerelőaljzaton lévő jelölések megkönnyítik az ideális beállítást. A
füstérzékelő csak azután rögzül a helyén a szerelőaljzatban, és kapcsol be, ha ezek a jelölések egy vonalban vannak a becsavarás után.

A füstérzékelő automatikusan kilép némított módból az idő lejárta után. Újra a normál
megfigyelő üzemmód aktív, és a LED ugyanúgy villog, mint a normál üzemállapotában.

3x

1
0

1.3

|

B

1

|

Ügyeljen a füstérzékelő megfelelő irányban történő felszerelésére. Úgy kell felszerelni,
hogy a rendszeres időközönként felvillanó LED ne zavarjon senkit a helyiségben.

3x

2.4

A füstérzékelő szerelőaljzatba csavarozásával csatlakoznak az akkumulátor érintkezői.
Ezzel működésbe lép az akkumulátor, és megkezdődik az üzemi élettartam. A füstérzékelőnek szorosan rögzülnie kell a helyén a szerelőaljzatban.

A füstérzékelő felszerelésekor (tartozékként kapható) tömítőcsapok helyezhetők el a manipuláció vagy az engedély nélküli szétszerelés észlelése céljából.

C

1.4

A felszereléshez kizárólag a mellékelt szerelési segédanyagokat használja!

Az akkumulátor véglegesen be van szerelve a füstérzékelőbe, és nem cserélhető.

B

Némított módban a füstérzékelés alacsony érzékenységű. Emiatt fokozottan
ügyelni kell az érzékelési területen keletkező füstre és lehetséges okára. Ha nagy
mennyiségű füst keletkezik, mindenképpen megszólal a riasztás.

1
1.1

1.4

B=

|

4

3 Ismételje meg a törlési műveletet az egyes füstérzékelőkkel.

B

∅ ≤ 30 m

A=

3

A füstérzékelő némított módra vált kb. kilenc percig. Ez alatt az idő alatt a LED 10 másodpercenként felvillan.

2 Nyomja meg 3x röviden a funkciógombot. A sárga LED 4x gyorsan felvillan. A csoportazonosító törlődik.

• Legfeljebb 2 rádiócsoport egy vezetékes vonalon

B=

2

Rádiócsoportok törlése

• Több mint 16 millió rádiócsoport hozható létre betanítási üzemmódban.

1.1

...

4

< 100 s

A

A

3

A

A következő alapelvek érvényesek:
• Legfeljebb 16 rádiócsoport hozható létre DIP-kapcsoló segítségével.

2

1
0

Ha a riasztás nem szólal meg a hálózatban lévő összes füstérzékelőn, akkor ellenőrizze a kábelhosszakat és a rádió hatótávolságokat.

• Lépcsőház: minden szinten

A=

1 Nyomja meg röviden a funkciógombot.

Szórt fény (Tyndall-hatás)
Füst vagy hő
lítium elem, véglegesen beszerelt
10 év
10 év
min. 30 nap, 45 másodpercenként
piros/sárga LED
EN 14604
kb. 85 dB(A) 3 m távolságban
max. 40 füstérzékelő
pl. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm
max. 500 m
max. 25 m
868 MHz
max. 30 m beltérben
max. 100 m kültérben
0 °C – +60 °C
112x49 mm (ø x magasság)
54S40
a DIN EN 14604 szerint (megfelel az
EN 14604 szabványnak)
a vfdb 14/01 irányelv szerint
a DIN 14676 szerint

BOSEC certification
Hálózatba kapcsolt füstérzékelők esetén a riasztástovábbítás is ellenőrzött.
A működési teszt helyi füstérzékelőn történő végrehajtásakor a tesztriasztás az összes
füstérzékelőre továbbítódik a hálózatban. Ezek szintén tesztriasztást hajtanak végre.

|

A működési tesztet a hálózatban az összes füstérzékelőn végrehajtva tesztelje az
egyes füstérzékelők továbbító funkcióját.

Ha a tesztriasztás nem működik egy hálózat füstérzékelőin, akkor ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatták-e őket, és egyenként ellenőrizze az egyes füstérzékelők működését. A hibás füstérzékelőket haladéktalanul cserélje ki.

Characteristics certified by BOSEC brand
Mounting type:

ceiling and wall

Main power source:

fix installed lithium battery

Autonomy:

at least 10 years

Interconnectable device:

yes, wire or radio-frequency

Suitable for installation in a recreational vehicle:

yes

Individual alarm indicator:

yes, LED (red)

Alarm prevention facility:

yes

A készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve, elektromos hulladékok hivatalos gyűjtőhelyén ártalmatlanítsa. A szakszerű újrahasznosítás révén megóvhatók a nyersanyagkészletek, és szavatolható valamennyi olyan előírás
betartása, amelyek az egészség és a környezet védelmére irányulnak.

• Ügyeljen a vezeték polaritására.
... (+)
... (-)

Schneider Electric Industries SAS
>5s

Műszaki problémák esetén vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő ügyfélszolgálatunkkal.

1.

max. 25 m

2.
max. 500 m

max. 25 m

...max. 40
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