pt

|

É ainda possível ligar em rede o detector de fumo com os detectores de fumo Connect ARGUS.

|

Os detector de fumo numa rede não podem substituir um sistema de alarme antiincêndios!

Manual de instruções

O detector de fumo sai automaticamente do modo silêncio, após o tempo expirar. A função de monitorização normal encontra-se novamente activa e o LED pisca novamente tal
como no seu estado de funcionamento normal.

Acessórios

Estas instruções de funcionamento para os detectores de fumo englobam os assuntos
seguintes:
• Descrição da função

Quando o detector do fumo se encontra em modo silêncio, a detecção do calor é activada.
Se a temperatura ambiente aumentar rapidamente ou se for atingido um valor de temperatura específico, o detector de fumo desencadeia um alarme. Os sinais do alarme são os
mesmos que na detecção de fumo.

• Instalação

O detector de fumo indica o alarme memorizado durante as 24 horas que se seguem ao
desligamento do alarme, piscando o LED amarelo.

• Funcionamento
• Manutenção e cuidados

Desta forma, pode observar que um detector de fumo desencadeou um alarme durante
a sua ausência e pode investigar a causa do mesmo.

• Informação técnica
Visam os seguintes grupos alvo:
• Técnicos de instalação

A bateria instalada de forma permanente num detector de fumo possui uma vida útil de
pelo menos 10 anos, em circunstâncias de utilização normais. A frequência dos alarmes
e as condições de funcionamento influenciam a vida útil.

• Titulares das casas
• Senhorios
Estas instruções de funcionamento são parte integrante do produto. Após a instalação e a colocação em funcionamento, devem ficar na posse do utilizador.

10 sec

O sinal de falha da bateria começa algum tempo antes de a vida útil da bateria esgotar
(pelo menos 30 dias antes). Tal proporciona-lhe tempo suficiente para substituir o detector de fumo por um novo.

1x tom de sinalização curto - 8 h de intervalo - 3x tom de sinalização curto - 8h de intervalo
- 10x tom de sinalização curto - 8h de intervalo - tom de sinalização normal (a cada 45 s).

CUIDADO
• Os detectores de fumo detetam fumo mas não detetam as chamas ou o calor
• Os detectores de fumo não podem extinguir incêndios!
• Uma detecção de fumo fiável só funciona se for escolhido um local de instalação
adequado e se for feita a manutenção dos detectores de fumo a intervalos regulares.
• Não pinte sobre o detector de fumo!
PERIGO Risco de lesão fatal devido a intoxicação por fumo!
• O fumo é altamente tóxico. Apenas algumas inspirações dão origem à perda da
consciência e à morte, num curto espaço de tempo!
• No caso de incêndio, desloque-se juntamente com as outras pessoas para um
local seguro, o mais rapidamente possível.
• Preste assistência às crianças, aos idosos e aos inválidos, em particular.
• De seguida, alerte os bombeiros o mais rapidamente possível!
• Pondere antecipadamente o seu comportamento em caso de incêndio (medidas de escape e evacuação) e protecção para a prevenção de incêndios.

Auto-teste da detecção de fumo
O detector de fumo leva a cabo um auto-teste de detecção de fumo a intervalos regulares.
Para tal, a câmara de fumo e os componentes electrónicos de avaliação são continuamente testados. Se ocorrer um erro durante este teste, o detector de fumo indica a avaria
com um sinal acústico. O LED pisca tal como no seu estado de funcionamento normal.

1,5 sec
3x

1,5 sec

Tom do alarme 3 x longo pausa - 3 x longo - ...

3x

• Instalação em tectos angulares com um ângulo superior a 20°, na área superior à distância de 0,5–1 m da aresta
• Instalação em tectos com divisórias (por ex., vigas ou vigas secundárias de tecto expostas), consoante a altura da viga e o tamanho do campo

– Tamanho do campo ≤ 36 m2, viga de qualquer altura: Instalado na viga ou no campo,
o mais próximo possível do centro da divisão

• Instalação em corredores estreitos, o mais próximo possível do tecto. Se existir a possibilidade de alarmes falsos serem desencadeados com frequência, também é possível montá-los na parede, em divisões pequenas.
• Em divisões que são separadas em altura por plataformas ou galerias: para plataformas >16 m2 e altura e largura >2 m, um detector de fumo deve ser instalado abaixo da
plataforma.
Montagem na parede:
• Em tectos não estruturais
• Possível em cozinhas que servem como via de evacuação

0,5 sec

0,5 sec

O LED pisca a vermelho (a
cada 0,5 s)

• Distância vertical à mobília: de pelo menos 1 m
1/2

45 sec
1x

45 sec

6 Min

6 Min

1/2

< 20°

≤ 60 m2

Avaria (o auto-teste falhou)
45 sec

1m

> 20°

45 sec

Tom de sinalização 3 x curto
(a cada 45 s)

6 Min

O LED pisca a vermelho (a
aprox. cada 6 min)

60 - 120 m2

3x

6 Min

max. 15 m

Fim da vida útil
45 sec
3x

45 sec

Tom de sinalização 3 x curto
(a cada 45 s)

3x

6 Min

6 Min

O LED pisca a vermelho (a
aprox. cada 6 min)

Ligações, displays e elementos de operação

≤ 20 cm

> 20 cm

> 20 cm

> 36 m2

Certifique-se de que todas as pessoas no edifício reconhecem os sinais do detector de fumo, com vista a identificar perigos e a actuar em conformidade.

5-

O LED pisca a vermelho (a
aprox. cada 6 min)

Sinais do detector de fumo

|

0,

1/2

Tom de sinalização 1 x curto
(a cada 45 s)

1x

3x

1/2
≥ 0,5 m

Falha da bateria (bateria fraca)

O detector de fumo reconhece que a câmara de fumo atua continuamente ao longo dos
anos.

Contudo, uma poluição excessiva da câmara de fumo pode desencadear um alarme.

• Distância a paredes, armários altos ou divisórias: mín. 0,5 m

• Distância ao tecto: 0,3–0,5 m

Compensação da poluição

Ajusta o limiar do alarme em conformidade, com vista a evitar alarmes falsos devido à poluição e ao desgaste.

O LED pisca a vermelho (a
cada 10 s)

Modo de teste

O sinal de falha da bateria é cessado inicialmente de forma automática pelos detectores
de fumo, com vista a não perturbar as pessoas à noite. Existe apenas uma sequência de
tons de sinalização curtos, cada um dos quais a intervalos de oito horas:

Para a sua segurança

A

> 36 m2

> 36 m2

49 mm

Certifique-se de que as pessoas no lar com deficiências auditivas são informadas
atempadamente de um alarme, e conseguem dirigir-se a um local seguro.

Conhecer o detector de fumo

|

Âmbito do fornecimento

2x
B

10 sec

Sinal de falha da bateria inteligente

• Especialistas em detectores de fumo

• Altura máxima do tecto: 6 m

– Tamanho do campo > 36 m2 e altura da viga > 20 cm: um detector de fumo por campo

Um alarme remoto desencadeado por um alarme local a partir de um detector de fumo
em rede não é memorizado.

• Técnicos de planeamento/arquitectos/técnicos de integração de sistemas

O LED pisca a amarelo (3 x a
cada 45 s)

Sem som

Memória do alarme
Se o alarme local for desencadeado, este alarme é memorizado no detector de fumo.
Pode repor a zeros a memória do alarme com a tecla de função.

• Área de monitorização máxima por detector de fumo: 60 m², independentemente da
configuração da divisão

max. 6 m

Instruções de utilização

A

3x

Detecção do calor

– Relé de sistema UP para detectores de fumo ARGUS (Art.º n.º MTN5493-3190)

½

45s

3x

Premir a tecla de função define o detector de fumo com o modo sem som durante cerca
de nove minutos. Este procedimento aumenta de forma significativa o limiar do alarme e
este não é desencadeado. O LED pisca a cada 10 segundos durante este período.

– Pinos de selagem para detectores de fumo ARGUS (Art.º n.º MTN547000)

½

45 s

A função silêncio permite-lhe definir manualmente a detecção do fumo para que seja menos sensível, durante um período específico. Tal é útil se tiver ocorrido um alarme falso
óbvio e se antecipar muito fumo ou poeira e pretender evitar que soe o alarme.

Art.º n.º MTN5480-11xx

• Instale em tectos horizontais ou em tectos angulares, com um ângulo máximo de 20°

• Coloque o mais centralmente possível na divisão (incluindo nas esquinas dos corredores)

Modo silêncio

Função silêncio

|

Sem som

Os detectores de fumo da ARGUS não são considerados detectores de fumo em
rede, segundo as disposições das regulamentações sobre fabrico. Sempre que as
regulamentações sobre fabrico exijam a instalação obrigatória de detectores de
fumo em rede para edifícios específicos, deve ser instalado um sistema de alarme
anti-incêndios.

Detector de Fumo ARGUS RF Duo

Área e distâncias de monitorização

Memória do alarme (alarme local)

max. 7,5 m

© Schneider-Electric 2014EAV56192-0107/15

C

E

Para evitar este risco, execute um teste à função directamente quando regressar!
0,3 - 0,5 m

2x
D

No caso de ausências mais longas, poderá não ouvir o sinal de falha da bateria.

E

Os sinais acústicos e de LED que se seguem indicam os vários estados do detector de
fumo.

D

>1m

112 mm

A Detector de fumo
B Base de montagem

E Instruções de utilização
Descrição da função
O Detector de Fumo RF ARGUS (doravante designado por detector de fumo) consiste
num detector de fumo operado a bateria para residências privadas, de acordo com as
normas EN14604 e vfdb14/01.
Deteta prontamente o fumo proveniente de incêndios de combustão lenta ou de chama
aberta. Um sinal acústico intensivo e um LED intermitente alertam as pessoas para os fumos em tempo oportuno, permitindo-lhes abandonar a área de perigo. A detecção do
fumo funciona usando o princípio de dispersão da luz (efeito Tyndall). O detector mede a
difusão dos feixes de luz numa câmara de fumo. Se existir uma grande proporção de partículas no ar devido ao fumo, os feixes são reflectidos mais fortemente e atingem um sensor que desencadeia um alarme.
O detector de fumo traz incluída a alimentação de uma bateria instalada de forma permanente, que tem uma vida útil de pelo menos 10 anos, numa utilização normal.
O detector de fumo monitoriza de forma contínua a função de detecção do fumo na câmara de fumo e a tensão da bateria. Avarias ou uma bateria fraca são indicadas por sinais
acústicos e por sinais LED.

Modo normal
Sem som

Se o alarme no detector de fumo local se desligar, o sinal de alarme deixa de ser reencaminhado. Também os outros detectores de fumo na rede desactivam então os seus alarmes.

• As cozinhas estão frequentemente sujeitas a vapor ou a fumos dos cozinhados. Aqui,
devem ser utilizados detectores especiais adicionais (por ex., detectores do calor).

D Ligar o terminal para o cabo de rede

6 Min

½

Alarme local (detecção do fumo)
1,5 sec
3x

1,5 sec

Tom do alarme 3 x longo pausa - 3 x longo - ...

O LED pisca a vermelho (a
cada 0,5 s)

1,5 sec

O detector de fumo destina-se a ser utilizado em edifícios residenciais privados e divisões
com um objectivo semelhante.

Tom do alarme 3 x longo pausa - 3 x longo - ...

Para garantir uma protecção óptima face a fumos de incêndio, o número de detectores de
incêndio no edifício, a escolha do local de instalação e a colocação em funcionamento
correta são fundamentais.

O LED pisca a vermelho (a
aprox. cada 6 min)

|

3x

6 Min

Um local de instalação mal escolhido pode dar origem a um alerta tardio, no caso
de um incêndio, ou a alarmes falsos.

O detector de fumo é também adequado para instalação em veículos de alojamento de
lazer (por ex. caravanas).

Alarme remoto (detecção do fumo)

3x

Risco de lesão fatal devido a local de instalação inadequado!

Em caso de dúvida, solicite a um especialista certificado em detectores de fumo
que efectue a instalação.
0,5 sec

1,5 sec

PERIGO

Respeite sempre as informações seguintes sobre a instalação e os dados técnicos do detector de fumo.

3x

0,5 sec

Capacidade de ligação em rede

Mal um detector de fumo detecta fumo, desencadeia um alarme (alarme local) e reencaminha este sinal de alarme para todos os detectores de fumo na rede. Desencadeia ainda
um alarme (alarme remoto). Tal assegura que todas as pessoas no apartamento ou na
casa foram alertadas em tempo oportuno.

Locais de instalação não adequados

Escolha do local de montagem
6 Min

6 Min

1/2

B Tecla de função e LED (vermelho/amarelo)

E Assinalar a posição de instalação

O LED pisca a vermelho (a
cada 6 min)

1/2

A Base de montagem
C Interruptor DIP para rede de rádio

O detector de fumo oferece ainda várias funções de conforto.
Pode ligar o detector de fumo a outros detectores de fumo com rádio ARGUS numa rede,
através do módulo de rádio incorporado. Pode ainda ligar em rede o dispositivo a outros
detectores de fumo ARGUS usando a linha de núcleo gémeo.
A ligação em rede é útil ao equipar um apartamento ou uma casa inteira com detectores
de fumo.

C

B

D Materiais de encaixe

• Nas proximidades directas a lareiras abertas ou a fornos que podem ocasionalmente
emitir fumo.
• As casas-de-banho que estão frequentemente sujeitas a vapores de água.
• As garagens que estão sujeitas ao tubo de escape do carro.
• Nas proximidades directas de lâmpadas, balastros electrónicos, transformadores ou
outros campos electromagnéticos que possam interferir com a electrónica dos detectores de fumo.
• Nas proximidades directas de aberturas de ventilação (ar condicionado, sistema de
ventilação central) e ventoinhas.
• Nas proximidades directas de fontes de calor ou de luz solar directa.
• Divisões sujeitas a níveis de poeira permanentemente altos (por ex., oficinas).

|

No caso de níveis de poeira altos (por ex., durante trabalhos de renovação ou de
reconstrução), deve desmontar o detector de fumo durante os trabalhos. Imediatamente após terem sido concluídos os trabalhos, reinstale o detector de fumo e o
seu local de instalação original e execute um teste à função!
A radiação de calor directa (por ex., luz solar directa ou proximidades a lâmpadas
fortes) pode danificar o detector de fumo e a bateria. Escolha um local de instalação com distância suficiente a fontes de calor fortes.

Os detectores de incêndio devem ser instalados de forma a que o fumo os atinga
rapidamente, durante as fases iniciais de um incêndio.
O detector de fumo monitoriza a área específica em torno do local da instalação e
não necessariamente as outras divisões ou os outros andares.
EAV56192-01 07/15

C Lâmina de protecção contra a poeira

Protecção mínima e óptima

Rede via rádio

O seu apartamento ou casa devem possuir um número mínimo de detectores de fumo,
para garantir uma protecção mínima A no caso de incêndio.

A ligação de rede por rádio é fornecida através do módulo de rádio incorporado no detector de fumo. Esta é configurada por dois blocos do interruptor DIP na traseira do detector
de fumo

Por conseguinte, pelo menos um detector de fumo (consoante o tamanho da divisão)
deve ser instalado nas divisões seguintes:
• Todas as divisões
• Todas as divisões das crianças
• Corredores que servem como vias de evacuação
• Escadas: último andar
Para garantir uma protecção óptima B no caso de incêndio, deve ainda instalar detectores de fumo nas divisões seguintes:
• Salas de estar

Função silêncio

1

1 Prima brevemente a tecla de função.
1
0

No caso de ligação de rede por rádio, pode criar diferentes grupos de rádio para ligar apenas detectores de fumo específicos em conjunto, em rede (por ex. um no chão) e para
delimitar diferentes grupos num rádio de transmissão.
Pode ainda associar os detectores de fumo ligados por cabo aos detectores de fumo ligados em rede por rádio, numa instalação. Desta forma, pode associar múltiplas linhas
ligadas por cabo através do rádio A ou múltiplos grupos de rádio através de rede em linha B, numa rede global.

1

1

2

|

• Escadas: em todos os andares

2

3

B

...

3

3x

4x

O detector de fumo sai automaticamente do modo silêncio, após o tempo expirar. A função de monitorização normal encontra-se novamente activa e o LED pisca novamente tal
como no seu estado de funcionamento normal.

B

3x

... 9 Min

4
< 100 s

...

Se nem todos os detectores de fumo em rede fizerem soar o alarme, verifique os
comprimentos dos cabos e os alcances do rádio.

A

Os princípios básicos que se seguem são aplicáveis:

C

No modo silêncio, a detecção do fumo tem apenas sensibilidade baixa. Por conseguinte, preste especial atenção ao desenvolvimento de fumo na área de detecção e às possíveis causas. Caso se desenvolvam grandes quantidades de fumo,
soa na mesma um alarme.

|

4

< 100 s

A

• Todos os corredores

...

4

A

Pode ligar um máximo de 40 detectores de fumo numa rede, numa instalação. Se existirem mais do que 40 detectores de fumo, o reencaminhamento do alarme até ao último
detector de fumo demora demasiado tempo.
Realize sempre um teste à função antes da instalação final dos detectores de fumo, para reencaminhar o alarme de teste.

3

1
0

• Sótãos
• Caves sem níveis de poeira permanentemente altos

2

3x

C

• Podem ser criados mais do que 16 milhões de grupos por rádio, no modo de aprendizagem.
• Pode ser ligado em rede um máximo de 10 detectores de fumo num grupo de rádio
• Pode ser ligado em rede um máximo de 40 detectores de fumo numa instalação
• Alcance do rádio de aprox. 30 m em interiores
• Pode ser ligado por cabo no máximo 1 detector de fumo

< 0,5 sec

4x

3x

Repor a zeros a memória do alarme

Eliminar grupos de rádio

• Pode ser criado um máximo de 16 grupos de rádio pelo interruptor DIP.

O detector de fumo alterna para o modo de silêncio durante pelo menos nove minutos. O
LED pisca a cada 10 s durante este período.

Se pretender remover um detector de fumo do grupo de rádio ou programá-lo para outro
grupo de rádio, deve primeiro eliminar o endereço do grupo memorizado.
1 Alterne o comutador DIP 1 no bloco do interruptor "Teach in mode" (Modo de aprendizagem) para ON (Ligado).
2 Prima brevemente a tecla de função 3 x. O LED amarelo pisca rapidamente 4 x. A ID
do grupo foi eliminada.

É indicado um alarme local guardado durante cerca de 24 horas antes de piscar um LED
amarelo. Pode também repor a zeros a memória do alarme de forma manual.
1 Prima brevemente a tecla de função.
O sinal LED amarelo apaga-se.
O LED vermelho pisca, tal como no estado de funcionamento normal.

3 Repita a operação de eliminação para cada detector de fumo.

• Podem ser ligados por cabo no máximo 2 grupos de rádio

1
A
B=

A=

B=

1.1

1.1

1.4

Montagem

1.2

1.4

O detector de fumos só pode ser instalado com a base de montagem fornecida. A lâmina
de montagem fornecida com orifícios de perfuração previamente furados protege a traseira do detector de fumo face à poeira da perfuração.
Na instalação, use apenas o material de instalação incluído!
Aparafusar o detector de fumo à base de montagem liga os contactos da bateria. Tal activa a bateria e a vida útil tem início. O detector de fumo deve ser firmemente fixo na sua
posição, na base de montagem.
Se o detector de incêndio for removido da base de montagem, os contactos da bateria
são desligados e o detector de incêndio é imediatamente desactivado.
A bateria encontra-se permanentemente instalada no detector de incêndio e não pode
ser substituída.
Pode usar pinos de vedação (disponíveis como acessórios) ao instalar o detector de fumo, por forma a detectar qualquer manipulação ou desmontagem não autorizadas.
Certifique-se de que o detector de fumo se encontra alinhado correctamente, ao instalar
o mesmo. Deve ser instalado de forma a que o LED não perturbe as pessoas que se encontram na divisão, ao piscar a intervalos regulares.
As marcações no detector de fumo e na base de montagem idealmente facilitam o alinhamento. O detector de fumo só pode ser fixo na sua posição na base de montagem e activado depois de estas marcações se encontrarem alinhadas, após o aparafusamento.

1.5

... max. 10

∅ ≤ 30 m

A=

B

2.1

3.1

1.3

1.2

2.2

3.2

1.3

2.3

3.3

1
0

1.4

1

3

...

4

1
0

2.4

1

2

3

4

A

3.4

B

2

C

4x

|

Graças à ligação em rede através dos interruptores DIP, o detector de fumo é também compatível com os detectores de fumo Connect ARGUS mais antigos.

Se necessitar de um máximo de 16 grupos de rádio na sua instalação, pode criá-los directamente, usando o bloco do interruptor DIP "group ID" (ID do grupo), no detector de
fumo.
Para tal, comute os interruptores DIP em todos os detectores de fumo num grupo de rádio
para a mesma posição (por ex. 1010 ou 0110). Tal dá origem a 16 combinações.

|

Na posição “0000” (todos os interruptores DIP para baixo) em ambos os blocos do
interruptor DIP; o módulo de rádio é desactivado. Em todas as outras posições, o
módulo do rádio é activado e transmite telegramas de rádio a intervalos regulares.

A

3x

4x

B

... C

1
0
1

3 Acople a película de montagem e a base de montagem ao tecto, usando dois parafusos. Enfie o cabo de rede pela abertura para o efeito, na película de montagem.

2

3

...

4

1
0
1

4 Defina a ligação em rede por rádio, no detector de fumo.
5 Ligue o cabo de rede (esteja atento à polaridade).

2

3

Operar detector de fumo
Teste à função
O teste à função é utilizado para verificar se os sinais do alarme do detector de fumo estão
a funcionar correctamente. O detector de fumo verifica a intervalos regulares se a detecção do fumo está a funcionar adequadamente, por meio de um auto-teste. Não utilize
fumo ou um incêndio para testar a função, basta usar a tecla de função.

B

7 Execute um teste à função.

1
0
1

2

3

4

1
0

1

1

2

3

C

Se necessitar de mais do que 16 grupos de rádio, pode atribuir mais do que 16 milhões
de endereços de grupo diferentes com o modo de aprendizagem, para criar grupos de
rádio.

!

Para fazê-lo:

4

Limpe o exterior do detector de fumo com um pano húmido a intervalos regulares e remova a poeira com um aspirador ou uma escova.

½

CUIDADO

|

Só pode executar o teste à função com um detector de fumo activado. O detector
de fumo deve ser grampeado na base de montagem.

Perigo de lesão da audição devido ao tom do alarme!
O teste à função desencadeia um tom de alarme alto do detector (de pelo menos
85 dB(A)). Durante o funcionamento, mantenha-se o mais afastado possível do
detector de fumo, protegendo também os ouvidos.

Soa um tom de alarme a intervalos curtos e o LED pisca a cada 0,5 s, enquanto mantiver
premida a tecla de função. Estes sinais de alarme são os mesmos que um alarme real.

|

Se o alarme já se encontrar memorizado no detector de fumo quando o teste à função for executado, premir primeiro a tecla de função elimina o alarme guardado.
De seguida, o tom do alarme desencadeado soa.

|

Se os sinais do alarme não soarem, a vida útil da bateria expirou ou o dispositivo
tem uma avaria. Nesse caso, substitua o detector de fumo sem demoras.

|

Ao premir a tecla de função, o detector de fumo passa ao modo de silêncio, durante cerca de nove minutos. O LED pisca a cada 10 s durante este período.

O LED amarelo pisca de forma lenta. Os dois detectores de fumo encontram-se agora
configurados com o mesmo endereço de grupo. O LED amarelo pisca rapidamente 4 x
no final. Os dois detectores de fumo encontram-se agora ligados em rede entre eles.
3 Expandir o grupo de rádio (adicionar mais detectores de fumo). Para fazê-lo, prima
rapidamente a tecla de função 3x num detector de fumo que já tenha sido programado.

Interligação de detectores de fumo

O LED amarelo pisca lentamente e o detector de fumo transmite o seu endereço de grupo.

Ligação em rede efectuada por cabo
A ligação em rede efectuada por cabo ocorre através dos terminais de rede (+/-) na traseira do detector de fumo
Os princípios básicos que se seguem são aplicáveis:
• Separe a linha de núcleo gémeo (por ex. 0,8 mm de linha telefónica) requerida

4 Prima brevemente a tecla de função nos detectores de fumo adicionais 3x rapidamente em 100 s.
O LED amarelo pisca de forma lenta. Os detectores de fumo recebem o endereço do grupo transmitido. Os LED amarelos piscam rapidamente 4x no final. Os detectores de fumo
encontram-se agora ligados em rede ao grupo de rádio.

• Pode ser ligado em rede um máximo de 40 detectores de fumo
• Comprimento do cabo entre dois detectores de fumo: máx. de 25 m
• Comprimento total do cabo de rede: máx. de 500 m.
• Ligue apenas detectores de fumo ARGUS adequados numa rede

|

Crie um grupo de rádio tanto com os interruptores DIP como com o modo de
aprendizagem! Não pode associar métodos devido aos endereços de grupo diferentes.

• Inspecção visual do detector de fumo (danos mecânicos identificados, poluição, em
particular, na grelha exterior)

• Teste à função (sinais de alarme visuais e acústicos)

2 Crie um grupo de rádio com dois detectores de fumo. Para fazê-lo, prima brevemente
a tecla de função em ambos os detectores de fumo 3x em 100 s.

6

• Verificação do local de instalação (distância às paredes, mobília, etc., utilização modificada da divisão)

• após um período mais longo de ausência (superior a 30 dias)

1 Alterne o comutador DIP 4 no bloco do interruptor "Teach in mode" (Modo de aprendizagem) de todos os detectores de fumo para ON (Ligado).

3

A verificação inclui:

• após a instalação e sempre que o dispositivo for inserido na base de montagem

4

Criação de grupos de rádio com o modo aprendizagem
5

Se necessário, especifique o responsável pela manutenção (por ex., em apartamentos arrendados). Comunique sem demoras quaisquer falhas detetadas ao senhorio.

• Verifique a instalação (base de montagem firmemente fixa, detector de fumo firmemente fixo à base de montagem)

1 Prima a tecla de função no detector de fumo durante pelo menos 1 s.

=

É útil manter um livro de registo da manutenção, para monitorizar a mesma. Deve
registar o local de instalação preciso, a data, quaisquer falhas detetadas e medidas que tomou para corrigir as falhas.

Execute sempre o teste à função:

4

A

6 Empurre o detector de fumo contra a base de montagem (as marcações devem estar
alinhadas) e rode no sentido horário. Deve sentir o detector de fumo a bloquear na
sua posição.

|

3x

• pelo menos uma vez por ano.

2 Alinhe a base de montagem. A seta que assinala a base de montagem mostra a posição final do LED no detector de fumo instalado.

Manutenção e cuidados
Para garantir um funcionamento fiável do detector de fumo, deve verificá-lo e inspeccioná-lo a intervalos regulares, pelo menos uma vez ao ano.

3

Criar grupos de radio com interruptores DIP

1 Assente o cabo de rede no local de instalação.

2

2

Para detectores de fumo numa rede, o reencaminhamento do alarme também é verificado.
Se o teste à função for realizado no detector de fumo local, o alarme do teste é reencaminhado para todos os detectores de fumo na rede. Estes também desencadeiam um alarme de teste.

|

Execute o teste à função em todos os detectores de fumo na rede, para testar a
função de transmissão de cada detector de fumo.

Não limpe o detector de fumo com ar comprimido!

|

O detector de fumo possui uma vida útil de 10 anos. No final da vida útil, o detector
de fumo deve ser substituído!

Informação técnica
Princípio funcional:
Tipo de detecção:
Fonte de alimentação:

Luz dispersa (efeito de Tyndall)
Fumo ou calor
Bateria de lítio, instalada de forma permanente
Vida da bateria:
10 anos
Vida útil do dispositivo:
10 anos
Sinal de falha da bateria:
Mín. 30 dias, a cada 45 s
Exibição ótica:
LED vermelho/amarelo
Sensibilidade:
EN 14604
Volume do som do transmissor de sinal:
Aprox. 85 dB(A) a 3 m de distância
Ligação em rede:
Máx. 40 detectores de fumo
Cabo de rede:
por ex. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm
Total do comprimento do cabo:
Máx. 500 m
Comprimento do cabo entre dois detecto- Máx. 25 m
res de fumo:
Radiofrequência:
868 MHz
Alcance do rádio:
Máx. 30 m em interiores Máx. 100 m em exteriores
Intervalo da temperatura de funcionamento: 0 °C a +60 °C
Dimensões (com a base de montagem):
112x49 mm (ø x A)
Nº do tipo:
54S40
Testado:
Quanto à norma DIN EN 14604 (corresponde à EN 14604)
Identificação Q:
De acordo com a Directiva vfdB 14/01
Uso pretendido:
De acordo com a norma DIN 14676

BOSEC certification
Characteristics certified by BOSEC brand
Mounting type:

Se o alarme de teste não funcionar para os detectores de fumo numa rede, verifique se
estão ligados de forma correta e verifique o funcionamento de cada detector de fumo a
nível individual. Substitua os detectores de fumo com falha sem demoras.

• Esteja atento à polaridade da linha.
... (+)
... (-)

>5s

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

Separar o dispositivo do restante lixo doméstico colocando-o num ponto de
recolha oficial destinado a resíduos eléctricos. A reciclagem profissional salvaguarda as reservas de matéria-prima e assegura que todos os regulamentos relativos à protecção ambiental e da saúde sejam cumpridos.

1.

max. 25 m

2.
max. 500 m

max. 25 m

...max. 40
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