Funkcia tichého režimu umožňuje manuálne nastaviť menšiu citlivosť detekcie dymu na
určitý čas. Je to užitočné vtedy, ak došlo k očividne falošnému poplachu alebo ak očakávate veľké množstvo dymu alebo prachu a nechcete, aby sa spustil poplach.
Stlačením funkčného tlačidla sa detektor dymu nastaví do tichého režimu na približne deväť minút. Týmto sa výrazne zvýši prahová hodnota spustenia poplachu a poplach sa nespustí. Počas tejto doby LED dióda bliká každých 10 sekúnd.

Detektor dymu ARGUS rádiofrekvenčný
Duo

1,5 sec
3x

Tepelná detekcia
Tepelná detekcia je aktivovaná, keď sa detektor dymu nachádza v tichom režime.
Ak dôjde k rýchlemu zvýšeniu teploty okolia alebo sa dosiahne určitá hodnota teploty, detektor dymu spustí poplach. Poplašné signály sú rovnaké, ako pri detekcii dymu.
Pamäť poplachu

Art. no. MTN5480-11xx

1,5 sec

0,5 sec

– Plomba pre detektor dymu ARGUS (Art. no. MTN547000)

Vzdialený poplach spustený miestnym poplachom z detektora dymu v sieti sa neukladá.

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

Inteligentný signál zlyhania batérie

Prevádzkové pokyny

Napevno nainštalovaná batéria detektora dymu má životnosť 10 rokov pri normálnom používaní. Frekvencia poplachov a prevádzkové podmienky ovplyvňujú životnosť.

Tieto prevádzkové pokyny pre detektory dymu obsahujú nasledujúce témy:

Signál zlyhania batérie sa spustí v dostatočnom predstihu pred koncom životnosti batérie
(najmenej 30 dní). Máte tak dostatok času na výmenu detektora dymu za nový.

• popis funkcií,

Signál zlyhania batérie je zo začiatku automaticky potlačený detektorom dymu, aby nevyrušoval osoby v noci. Používa sa len séria krátkych zvukových signálov v intervaloch 8
hodín:

• inštalácia,
• prevádzka,
• údržba a starostlivosť,

Zvukový signál 1x krátky (každých 45 s)

6 Min

LED dióda bliká načerveno
(pribl. každých 6 minút)

1x

6 Min

Sú určené pre nasledujúce cieľové skupiny:

• majitelia domov,

Detektor dymu vykonáva v pravidelných intervaloch samočinný test detekcie dymu. Test
spočíva v nepretržitom testovaní dymovej komory a hodnotiacej elektroniky. Ak počas testovania dôjde k chybe, detektor dymu nahlási poruchu prostredníctvom akustického signálu. LED dióda bliká rovnako, ako v normálnom prevádzkovom stave.

• nájomníci.

Kompenzácia znečistenia

• montážni technici,
• odborníci na detektory dymu,
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45 sec
3x

Tieto prevádzkové pokyny sú integrálnou súčasťou výrobku. Po inštalácii a uvedení zariadenia do prevádzky sa musia odovzdať používateľovi zariadenia.

≥ 0,5 m

0,

1/2

< 20°

≤ 60 m2

45 sec

Zvukový signál 3x krátky (každých 45 s)

6 Min

6 Min

LED dióda bliká načerveno
(pribl. každých 6 minút)

5-

1m

> 20°

60 - 120 m2

max. 15 m

≤ 20 cm

Koniec životnosti
45 sec

45 sec

Zvukový signál 3x krátky (každých 45 s)

> 20 cm

3x

6 Min

6 Min

LED dióda bliká načerveno
(pribl. každých 6 minút)

> 20 cm

Detektor dymu zohľadňuje, že dymová komora v priebehu rokov postupne starne.
Prispôsobuje preto prahovú hodnotu spustenia varovania, aby sa zabránilo falošným poplachom v dôsledku znečistenia alebo starnutia.

1/2

3x

3x

Samočinný test detekcie dymu

• projektanti/architekti/systémoví integrátori,

1/2

Porucha (samočinný test bol neúspešný)

1x krátky zvukový signál – 8 h prestávka – 3x krátky zvukový signál – 8 h prestávka – 10x
krátky zvukový signál – 8 h prestávka – pravidelný zvukový signál (každých 45 s).

• technické údaje.

• Vzdialenosť od stropu: 0,3 – 0,5 m

LED dióda bliká načerveno
(každú 0,5 s)

45 sec

Detektor dymu signalizuje uložený poplach približne 24 hodín po skončení poplachu prostredníctvom blikajúcej žltej LED diódy.
Týmto spôsobom vidíte, že detektor dymu spustil poplach počas vašej neprítomnosti a
môžete zistiť príčinu.

• Možná v kuchyniach slúžiacich ako únikové cesty

1/2

45 sec
1x

• Na nenosné stropoch

• Vertikálna vzdialenosť od nábytku: najmenej 1 m

Zlyhanie batérie (slabá batéria)

Ak dôjde k spusteniu miestneho poplachu, tento poplach sa uloží do detektora dymu. Pamäť poplachu je možné vymazať pomocou funkčného tlačidla.

Príslušenstvo

Poplašný tón 3x dlhý – pauza
– 3x dlhý – ...

3x

0,5 sec

Po uplynutí daného času detektor dymu automaticky ukončí tichý režim. Znova sa aktivuje
normálna monitorovacia funkcia a LED dióda opäť začne blikať rovnako ako v normálnom
prevádzkovom režime.

Prevádzkové pokyny

Montáž na stenu:

Skúšobný režim

max. 7,5 m

sk

max. 6 m

Funkcia tichého režimu
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> 36 m2

Pripojenia, signalizácie a ovládacie prvky

> 36 m2

> 36 m2

Nadmerné znečistenie dymovej komory však môže spustiť poplach.

½

Signály detektora dymu

UPOZORNENIE
• Detektory dymu detekujú dym, ale nedetekujú plamene, žiaru alebo teplo

• Detektor dymu nenatierajte farbou!

|

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo smrti v dôsledku otravy splodinami horenia!
• Splodiny horenia sú vysoko jedovaté. Len niekoľko vdýchnutí spôsobí stratu vedomia a v krátkom čase vedie k smrti!

49 mm

Uistite sa, že všetky osoby v budove sú oboznámené so signálmi detektora dymu,
aby boli schopné rozpoznať nebezpečenstvo a príslušne k tomu sa správať.

0,3 - 0,5 m

Zabezpečte, aby boli členovia domácnosti s poruchami sluchu okamžite informovaní o poplachu a schopní dostať sa do bezpečia.

• Detektory dymu nie sú schopné zahasiť oheň!
• Spoľahlivá detekcia dymu funguje len vtedy, ak je zvolené vhodné miesto inštalácie a na detektoroch dymu sa pravidelne vykonáva údržba.

½

|

A

V prípade dlhšej neprítomnosti nemusíte počuť signál zlyhania batérie.
Aby ste predišli tomuto nebezpečenstvu, ihneď po vašom návrate vykonajte test
funkčnosti!

D

C

• Potom čo najrýchlejšie zavolajte požiarnu službu!

A Montážna základňa

• Dopredu porozmýšľajte o správaní sa v prípade požiaru (únikové a evakuačné
opatrenia) a o preventívnej protipožiarnej ochrane.

B Funkčné tlačidlo a LED dióda (červená/žltá)
C Prepínač DIP pre bezdrôtovú sieť
D Pripojovacia svorka pre sieťový kábel

Normálny režim
Žiadny zvuk

Oboznámenie sa s detektorom dymu

2x
C

E Označenie pre montážnu polohu

Výber miesta inštalácie

Rozsah dodávky

2x
D

6 Min

6 Min

E

A Detektor dymu
B Montážna základňa

E Prevádzkové pokyny

1,5 sec
3x

1,5 sec

0,5 sec

0,5 sec

Vzdialený poplach (detekcia dymu)
1,5 sec
3x

1,5 sec

6 Min

Žiadny zvuk

Pomocou zabudovaného bezdrôtového modulu môžete detektor dymu prepojiť s inými
bezdrôtovými detektormi dymu ARGUS v sieti. Zariadenie je tiež možné prepojiť do siete
s inými detektormi dymu ARGUS pomocou 2-žilového kábla.
Prepojenie do siete je vhodné pri vybavení bytu alebo celého domu detektormi dymu.
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Detektor dymu je tiež možné prepojiť do siete s existujúcimi detektormi dymu ARGUS Connect.

|

Detektory dymu v sieti nenahrádzajú systém požiarneho poplachu!
Detektory dymu ARGUS sa podľa ustanovení stavebných predpisov nekvalifikujú
ako detektory dymu prepojené do siete. V prípadoch, keď stavebné predpisy vyžadujú pre určité budovy povinnú inštaláciu detektorov dymu prepojených do siete,
je nutné nainštalovať systém požiarneho poplachu.

1/2

Nevhodne zvolené miesto inštalácie môže viesť k oneskorenej signalizácii v prípade požiaru alebo k falošným poplachom.

• Kuchyne, v ktorých sa často vyskytujú pary alebo výpary z varenia. V takomto prípade
je potrebné použiť ďalšie špeciálne detektory (napr. tepelné detektory).
• V priamej blízkosti otvorených ohnísk alebo rúr na pečenie, z ktorých môže občas vyjsť
dym.
• Kúpeľne, v ktorých sa často vyskytuje vodná para.
• Garáže, v ktorých sa vyskytujú výfukové plyny.
• V priamej blízkosti lámp, elektronických predradníkov, transformátorov alebo iných elektromagnetických polí, ktoré by mohli rušiť elektroniku detektora dymu.
• V priamej blízkosti vetracích otvorov (klimatizácia, centrálny vetrací systém) a ventilátorov.
• V priamej blízkosti tepelných zdrojov alebo priameho slnečného svetla.
• Miestnosti trvalo vystavené vysokým úrovniam prachu (napr. dielne).

|

V prípade vysokých úrovní prachu (napr. počas renovácie alebo prestavby) je potrebné odmontovať detektor dymu na dobu vykonávania prác. Ihneď po dokončení
prác nainštalujte detektor dymu späť na pôvodné miesto a vykonajte test funkčnosti!
Priame sálanie tepla (napr. priame slnečné svetlo alebo blízkosť silných bodových
svetiel) môže spôsobiť poškodenie detektora dymu a batérie. Miesto montáže
zvoľte v dostatočnej vzdialenosti od silných zdrojov tepla.

Detektor dymu je určený na použitie v obytných budovách a miestnostiach s podobným
účelom.
Detektor dymu je tiež vhodný na inštaláciu v obytných vozidlách na voľný čas (napr. karavany).
Na zabezpečenie optimálnej ochrany pred splodinami horenia je dôležitý počet detektorov dymu v budove, výber miesta inštalácie a správne uvedenie do prevádzky.
Detektory dymu sa musia nainštalovať tak, aby sa k nim dostal dym rýchlo v počiatočnom štádiu požiaru.
Detektor dymu monitoruje určenú oblasť okolo miesta inštalácie a nemusí nevyhnutne monitorovať ostatné miestnosti alebo podlažia.
Plocha monitorovania a vzdialenosti

Pamäť poplachu (miestny poplach)

Možnosť prepojenia do siete

Keď dôjde k ukončeniu poplachu na lokálnom detektore dymu, prestane sa vysielať aj poplašný signál. Ostatné detektory dymu v sieti potom tiež ukončia poplach.

LED dióda bliká načerveno
(pribl. každých 6 minút)

Nebezpečenstvo smrti v dôsledku nevhodného miesta inštalácie!

V prípade pochybností nechajte detektory dymu nainštalovať certifikovanému odborníkovi.

|

6 Min

Detektor dymu nepretržite monitoruje funkciu detekcie dymu v dymovej komore a napätie
batérie. Poruchy alebo slabá batéria sú signalizované akustickými signálmi a signálmi
LED diódy.

Hneď, ako jeden detektor dymu detekuje dym, spustí poplach (miestny poplach) a tento
poplašný signál pošle všetkým ostatným detektorom dymu v sieti. Tieto detektory tiež
spustia poplach (vzdialený poplach). Tým sa zabezpečí včasné varovanie všetkých osôb
v byte alebo dome.

Poplašný tón 3x dlhý – pauza
– 3x dlhý – ...

3x

Napájanie detektora dymu zabezpečuje napevno nainštalovaná batéria, ktorá má pri normálnom používaní životnosť najmenej 10 rokov.

Detektor dymu poskytuje aj rôzne funkcie na zabezpečenie pohodlia.

LED dióda bliká načerveno
(každú 0,5 s)

NEBEZPEČENSTVO

Vždy dodržujte nasledujúce informácie týkajúce sa inštalácie a technické údaje
detektora dymu.

Poplašný tón 3x dlhý – pauza
– 3x dlhý – ...

3x

Popis funkcií
Detektor dymu ARGUS RF (ďalej len detektor dymu) je detektor dymu napájaný batériami, určený pre domácnosti v súlade s technickou normou STN EN 14604 a vfdb14/01.
Pohotovo detekuje dym z tlejúceho a otvoreného ohňa. Výrazný akustický signál a blikajúca LED dióda upozornia osoby na výpary dymu včas a umožnia im tak opustiť nebezpečný priestor. Detekcia dymu funguje na základe princípu rozptýleného svetla (Tyndallov
efekt). Detektor meria rozptyl svetelných lúčov v dymovej komore. Ak sa vo vzduchu nachádza veľké množstvo dymových častíc, lúče sa odrážajú silnejšie a dopadnú na
snímač, ktorý spustí alarm.

½

Miestny poplach (detekcia dymu)

C Ochranná fólia proti prachu
D Inštalačný materiál

LED dióda bliká načerveno
(každých 6 minút)

1/2

Nevhodné miesta inštalácie

B

• Pomôžte hlavne deťom, starším ľuďom a osobám so zdravotným postihnutím.

B

112 mm

Nasledujúce LED diódy a akustické signály signalizujú rôzne stavy detektora dymu.

• V prípade požiaru sa spolu s ďalšími osobami čo najrýchlejšie dostaňte do bezpečia.

A

>1m

E

• Inštalácia na vodorovných alebo šikmých stropoch s maximálnym sklonom 20°.
• Maximálna plocha monitorovania na jeden detektor dymu: 60 m² bez ohľadu na tvar miestnosti.
• Umiestnite čo najviac doprostred miestnosti (vrátane rohových koridorov).
• Maximálna výška stropu: 6 m.

45 s
3x

45s
3x

LED dióda bliká nažlto (3x každých 45 s)

• Vzdialenosť od stien, vysokých skríň alebo deliacich stien: min. 0,5 m.
• Na šikmých stropoch so sklonom viac ako 20° inštalácia v hornej časti vo vzdialenosti
0,5 – 1 m od hrebeňa.
• Inštalácia na rozdelených stropoch (napr. nekryté nosníky a trámy) v závislosti od výšky
trámov a veľkosti plochy:

Tichý režim
Žiadny zvuk

– Veľkosť plochy ≤ 36 m2, akákoľvek výška trámu: Inštalácia na tráme alebo na strope,
čo najbližšie k stredu miestnosti,

– Veľkosť plochy > 36 m2 a výška trámu > 20 cm: jeden detektor dymu na jednu plochu.

10 sec

10 sec

LED dióda bliká načerveno
(každých 10 s)

• Inštalácia v úzkych koridoroch, čo najbližšie k stredu stropu. Ak existuje riziko častého
spustenia falošných poplachov, v malých miestnostiach je možná aj inštalácia na stenu.
• V miestnostiach, ktoré sú vo výške rozdelené podhľadmi alebo galériami: v prípade
podhľadov > 16 m2 s dĺžkou a šírkou > 2 m je nutné detektor dymu nainštalovať pod
podhľad.
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Pre Vašu bezpečnosť

Minimálna a optimálna ochrana

Prepojenie do bezdrôtovej siete

Vymazanie bezdrôtovo vytvorených skupín

Vymazanie pamäte poplachu

Na zabezpečenie minimálnej ochrany A v prípade požiaru musí váš byt alebo dom obsahovať minimálny počet detektorov dymu.

Prepojenie do bezdrôtovej siete zabezpečuje zabudovaný bezdrôtový modul v detektore
dymu. Prepojenie sa nastaví pomocou dvoch blokov prepínačov DIP na vnútornej strane
detektora dymu.

Ak chcete detektor dymu odstrániť z bezdrôtovo vytvorenej skupiny alebo ho naprogramovať do inej bezdrôtovo vytvorenej skupiny, musíte najprv vymazať uloženú skupinovú
adresu.

Uložený miestny poplach je signalizovaný približne 24 hodín prostredníctvom blikajúcej
žltej LED diódy. Pamäť poplachu je možné vymazať aj manuálne.

V prípade prepojenia do bezdrôtovej siete môžete vytvoriť rôzne bezdrôtové skupiny s cieľom prepojiť určité detektory dymu spolu do jednej skupiny (napr. na jednom podlaží) a
vymedziť rôzne skupiny v dosahu vysielania.

1 Prepínač DIP 1 na bloku prepínačov „Teach-in mode“ (režim učenia) prepnite do polohy ON (zapnuté).

Žltá LED dióda zhasne.

• vo všetkých spálňach,
• vo všetkých detských izbách,
• na chodbách, ktoré slúžia ako únikové cesty,
• na schodištiach: najvyššie podlažie.
Na zabezpečenie optimálnej ochrany B v prípade požiaru by ste mali detektory dymu
nainštalovať aj v nasledujúcich miestnostiach:
• v obývacích izbách,

V inštalácii tiež môžete kombinovať káblom prepojené detektory dymu s bezdrôtovo prepojenými detektormi dymu. Takýmto spôsobom môžete do celkovej siete skombinovať viaceré káblom prepojené siete bezdrôtovo A alebo viaceré bezdrôtovo vytvorené skupiny
pomocou káblového prepojenia B.
V jednej inštalácii môžete do siete prepojiť maximálne 40 detektorov dymu. Ak je prepojených viac ako 40 detektorov dymu, bude trvať príliš dlho, kým sa poplach prepošle poslednému detektoru dymu.

• v podkroviach,
• v pivniciach bez trvalo vysokej úrovne prachu,
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• na všetkých chodbách,

2 Trikrát krátko stlačte funkčné tlačidlo. Žltá LED dióda 4x zabliká. Skupinové ID bolo
vymazané.

1
1
0
1

2

3

...

4

1
0

Pred konečnou inštaláciou detektorov dymu vždy vykonajte test funkčnosti na kontrolu preposielania poplachu.

1

2

3

4

A

B

2

C

3

Uplatňujú sa nasledujúce základné princípy:
• Pomocou prepínača DIP môže byť vytvorených maximálne 16 bezdrôtových skupín.

4x

• Pomocou režimu učenia je možné vytvoriť viac ako 16 miliónov bezdrôtových skupín.
• Do jednej bezdrôtovo vytvorenej skupiny môže byť prepojených maximálne 10 detektorov dymu.

4x

3x

A

B

... C

A
B=

A=

1.1

B=

1.1

1.4

Montáž

1.2

1.4

Detektor dymu je možné nainštalovať len s dodanou montážnou základňou. Dodaná montážna fólia s preddierovanými vŕtacími otvormi chráni vnútornú stranu detektora dymu
pred prachom z vŕtania.
Na inštaláciu používajte iba priložený inštalačný materiál!
Priskrutkovaním detektora dymu k montážnej základni dôjde k pripojeniu kontaktov batérie. Tým sa aktivuje batéria a začne jej prevádzková životnosť. Detektor dymu musí pevne zapadnúť do montážnej základne.
Ak dôjde k vybratiu detektora dymu z montážnej základne, kontakty batérie sa odpoja a
detektor dymu sa okamžite deaktivuje.
Batéria je v detektore dymu osadená napevno a nie je ju možné vymeniť.
Pri inštalácii detektora dymu môžete použiť plombovacie kolíky (dostupné ako príslušenstvo), aby bolo možné odhaliť akúkoľvek manipuláciu alebo nepovolené rozobratie.
Po inštalácii sa uistite sa, že je detektor dymu správne nastavený. Mal by byť nainštalovaný tak, aby nikoho v miestnosti nerušilo pravidelné blikanie LED diódy.
Značky na detektore dymu a montážnej základni uľahčujú ideálne nastavenie. Detektor
dymu zapadne do montážnej základne a aktivuje sa až vtedy, keď dôjde k zarovnaniu
týchto značiek po priskrutkovaní.

1.5

... max. 10

∅ ≤ 30 m

A=

B

2.1

3.1

1.3

1.2

1.3

2.2

2.3

3.3

3.2

1.4

Vďaka prepojeniu do siete prostredníctvom prepínačov DIP je detektor dymu kompatibilný aj so staršími detektormi dymu ARGUS Connect.

Ak v inštalácii potrebujete maximálny počet 16 bezdrôtovo vytvorených skupín, môžete
ich vytvoriť priamo použitím bloku prepínačov DIP so „skupinovým ID“ na detektore dymu.
Dosiahnete to prepnutím prepínačov DIP na všetkých detektoroch dymu v jednej bezdrôtovo vytvorenej skupine do rovnakej polohy (napr. 1010 alebo 0110). Výsledkom je 16
kombinácií.

|

V polohe „0000“ (všetky prepínače DIP nadol) na obidvoch blokoch prepínačov
DIP je bezdrôtový modul vypnutý. V ostatných polohách je bezdrôtový modul zapnutý a v pravidelných intervaloch prenáša rádiové správy.

1 Sieťový kábel umiestnite na miesto inštalácie.
2 Nastavte montážnu základňu. Značka šípky na montážnej základni ukazuje konečnú
pozíciu LED diódy na inštalovanom detektore dymu.

1
0

3 Montážnu fóliu a montážnu základňu pripevnite na strop pomocou dvoch skrutiek. Sieťový kábel prestrčte cez pripravený otvor na montážnej fólii.

1

2

3

4

1

2

3

4

5 Pripojte sieťový kábel (dávajte pozor na polaritu).

A

6 Detektor dymu zatlačte do montážnej základne (značky musia byť zarovnané) a otočte ho v smere hodinových ručičiek. Musíte cítiť, ako detektor dymu zapadne na miesto.

B

7 Vykonajte test funkčnosti.

1
0
1

2

3

4

1

2

3

4

Ak potrebuje viac ako 16 bezdrôtovo vytvorených skupín, pomocou režimu učenia môžete
prideliť viac ako 16 miliónov rôznych skupinových adries na vytvorenie bezdrôtových skupín.

5

!

Postup:
1 Prepínač DIP 4 na bloku prepínačov „Teach-in mode“ (režim učenia) na všetkých detektoroch dymu prepnite do polohy ON (zapnuté).

4

• test funkčnosti (akustické a vizuálne poplašné signály).

• po dlhšej neprítomnosti (viac ako 30 dní),

Vonkajšiu časť detektora dymu pravidelne čistite vlhkou handrou a pomocou vysávača
alebo kefy odstráňte prach.

• najmenej raz ročne.

Detektor dymu nečistite pomocou stlačeného vzduchu!

½

UPOZORNENIE

|

|

Test funkčnosti je možné vykonať len s aktivovaným detektorom dymu. Detektor
dymu musí byť upnutý do montážnej základne.

Nebezpečenstvo poškodenia sluchu poplašným tónom!
Test funkčnosti spustí hlasný poplašný tón detektora dymu (najmenej 85 dB(A)).
Počas testovania sa zdržujte čo najďalej od detektora dymu a chráňte si uši.

1 Funkčné tlačidlo na detektore dymu stlačte najmenej na 1 sekundu.
V krátkych intervaloch sa ozýva poplašný tón a LED dióda bliká každú 0,5 sekundu dovtedy, kým držíte stlačené funkčné tlačidlo. Tieto poplašné signály sú rovnaké, ako v prípade skutočného poplachu.

|

Ak sa v čase vykonávania testu funkčnosti v detektore dymu nachádza predtým
uložený poplach, stlačením funkčného tlačidla dôjde najprv k vymazaniu uloženého poplachu. Potom sa ozve zvuk spusteného poplachu.

|

Ak poplašný signál nezaznie, skončila životnosť batérie alebo je zariadenie chybné. V takomto prípade okamžite vymeňte detektor dymu.

|

Stlačením funkčného tlačidla sa detektor dymu prepne do tichého režimu na približne 9 minút. Počas tejto doby bliká LED dióda každých 10 sekúnd.

C

Vytvorenie bezdrôtových skupín pomocou režimu učenia

2

Test funkčnosti vykonajte vždy:

BOSEC certification

|

Vykonaním testu funkčnosti na všetkých detektoroch dymu v sieti skontrolujte vysielaciu funkciu každého detektora dymu.

Ak skúšobný poplach pre detektory dymu v sieti nefunguje, skontrolujte, či boli správne
zapojené a overte funkčnosť každého detektora dymu individuálne. Chybné detektory
dymu okamžite vymeňte.

Uplatňujú sa nasledujúce základné princípy:
• Potrebný je osobitný 2-žilový kábel (napr. 0,8 mm telefónny kábel).

Bezdrôtovú skupinu vytvoríte buď pomocou prepínačov DIP, alebo pomocou režimu učenia! Metódy nie je možné kombinovať z dôvodu rôznych skupinových adries.

• Môže sa prepojiť maximálne 40 detektorov dymu.
• Dĺžka kábla medzi dvomi detektormi dymu: max. 25 m.

1

• Celková dĺžka kábla siete: max. 500 m.
• Do siete spolu pripájajte len vhodné detektory dymu ARGUS.
• Dávajte pozor na polaritu kábla.
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1
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... (+)
... (-)
A
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B

C

3

1.

max. 25 m

2.
max. 500 m

max. 25 m

B

A

3x

...
C

4x

3x

4
< 100 s

...max. 40

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

Funkcia tichého režimu
1 Krátko stlačte funkčné tlačidlo.
Detektor dymu sa prepne do tichého režimu na približne deväť minút. Počas tejto doby bliká LED dióda každých 10 sekúnd.
Detekcia dymu v tichom režime dosahuje iba nízku citlivosť. Venujte preto osobitnú
pozornosť vzniku dymu v priestore detekcie a možným príčinám. Ak dôjde k vzniku
veľkého množstva dymu, poplach zaznie bez ohľadu na režim.

Po uplynutí daného času detektor dymu automaticky ukončí tichý režim. Znova sa aktivuje
normálna monitorovacia funkcia a LED dióda opäť začne blikať rovnako ako v normálnom
prevádzkovom režime.
... 9 Min

...
3x

fix installed lithium battery

Autonomy:

www.schneider-electric.com

< 100 s

A

ceiling and wall

Main power source:

V prípade technických otázok kontaktujte prosím Centrum starostlivosti o zákazníkov vo
Vašej krajine.

|

1
0

Mounting type:

Schneider Electric Industries SAS

Žlté LED diódy pomaly blikajú. Detektory dymu obdržia vyslanú skupinovú adresu. Žlté
LED diódy na konci 4x rýchlo zablikajú. Detektory dymu sú odteraz pripojené k bezdrôtovo vytvorenej skupine.

|

Characteristics certified by BOSEC brand

>5s

4 V rozmedzí 100 s 3x rýchlo stlačte funkčné tlačidlo na prídavných detektoroch dymu.

Zapojenie do siete pomocou kábla sa uskutočňuje pomocou prepojovacích svoriek (+/-)
na vnútornej strane detektora dymu.

rozptýlené svetlo (Tyndallov efekt)
dym alebo teplo
lítiová batéria, nainštalovaná napevno
10 rokov
10 rokov
každých 45 sekúnd po dobu min. 30 dní
červená/žltá LED dióda
STN EN 14604
približne 85 dB(A) vo vzdialenosti 3 m
max. 40 detektorov dymu
napr. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm
max. 500 m
max. 25 m
868 MHz
max. 30 m v interiéri
max. 100 m v exteriéri
0 °C až + 60 °C
112 x 49 mm (ø x H)
54S40
v súlade s DIN EN 14604 (zodpovedá norme STN EN 14604)
podľa smernice vfdb 14/01
v súlade s normou DIN 14676

Zariadenie sa musí zlikvidovať oddelene od odpadu z domácnosti na oficiálnom zbernom mieste elektroodpadu. Odbornou recykláciou sa uchovávajú rezervy základných surovín a zabezpečuje sa dodržiavanie všetkých nariadení
týkajúcich sa ochrany zdravia a životného prostredia.

Žltá LED dióda pomaly bliká a detektor dymu vyšle svoju skupinovú adresu.

Zapojenie do siete pomocou kábla

Funkčný princíp:
Typ detekcie:
Zdroj napájania:
Životnosť batérie:
Životnosť zariadenia:
Signál zlyhania batérie:
Svetelná signalizácia:
Citlivosť:
Hlasitosť vysielača signálu:
Zapojenie do siete:
Sieťový kábel:
Celková dĺžka kábla:
Dĺžka kábla medzi dvomi detektormi dymu:
Bezdrôtová frekvencia:
Dosah vysielania:

Ak sa test funkčnosti vykonáva na miestnom detektore dymu, skúšobný poplach sa pošle
všetkým detektorom dymu v sieti. Tieto detektory tiež spustia skúšobný poplach.

3 Rozšírte bezdrôtovo vytvorenú skupinu (pridajte ďalšie detektory dymu). Skupinu rozšírite tak, že 3x rýchlo stlačíte funkčné tlačidlo na detektore dymu, ktorý ste už naprogramovali.

Ako prepojiť detektor dymu do siete

Technické údaje

Značka kvality Q:
Určené použitie:

Žltá LED dióda pomaly bliká. Na daných dvoch detektoroch dymu sa teraz nastaví rovnaká skupinová adresa. Žltá LED dióda na konci 4x rýchlo zabliká. Dané dva detektory dymu
sú teraz navzájom prepojené do siete.
6

Detektor dymu má životnosť 10 rokov. Po uplynutí životnosti sa musí detektor dymu
vymeniť!

V prípade detektorov dymu prepojených do siete sa kontroluje aj preposielanie poplachu.

2 Vytvorte bezdrôtovú sieť s dvomi detektormi dymu. Sieť vytvoríte stlačením funkčného tlačidla na obidvoch detektoroch dymu 3x krátko v rozmedzí 100 s.

3

• kontrolu zariadenia (montážna základňa je pevne pripevnená, detektor dymu je pevne
pripevnený k montážnej základni),

Rozsah prevádzkovej teploty:
Rozmery (s montážnou základňou):
Typ č.:
Testované:

=

1
0

1

• vizuálnu kontrolu detektora dymu (identifikovateľné mechanické poškodenie, znečistenie, a to hlavne na vonkajšej mriežke),

...

1
0

4 Na detektore dymu nastavte bezdrôtové prepojenie.

V prípade potreby uveďte, kto je zodpovedný za údržbu (napr. v prenajatých bytoch). Akékoľvek zistené chyby okamžite nahláste prenajímateľovi.

3.4

Vytvorenie skupín pomocou bezdrôtových prepínačov DIP

|

Aby ste mali prehľad o údržbe, je vhodné viesť záznam o údržbách. Mali by ste si
zapísať presné miesto inštalácie, dátum, akékoľvek zistené chyby a opatrenia prijaté na odstránenie chýb.

Test funkčnosti slúži na kontrolu správneho fungovania poplašných signálov detektora
dymu. Detektor dymu v pravidelných intervaloch pomocou samočinného testu kontroluje,
či detekcia dymu funguje správne. Na odskúšanie funkčnosti nepoužívajte dym alebo
oheň, ale jednoducho stlačte funkčné tlačidlo.
• po inštalácii a vždy po vložení zariadenia do montážnej základne,

2.4

|

• kontrolu miesta inštalácie (vzdialenosť od stien, nábytku atď., zmena spôsobu použitia
miestnosti),

Test funkčnosti

• Maximálne 2 bezdrôtovo vytvorené skupiny v káblom prepojenej sieti.

Na zabezpečenie spoľahlivého fungovania detektora dymu ho musíte v pravidelných intervaloch kontrolovať a čistiť, a to najmenej raz za rok.

Kontrola zahŕňa:

Ako ovládať detektor dymu

• Maximálne 1 detektor dymu v káblom prepojenej sieti.

Údržba a starostlivosť

3x

• V jednej inštalácii môže byť prepojených maximálne 40 detektorov dymu.
• Dosah vysielania je približne 30 m v interiéri.

Červená LED dióda začne opäť blikať ako v normálnom prevádzkovom stave.

3 Postup vymazania zopakujte pre každý detektor dymu.

Ak sa poplach nespustí na všetkých detektoroch dymu prepojených do siete, skontrolujete dĺžky káblov a dosahy vysielania.

• na schodištiach: každé podlažie.

1 Krátko stlačte funkčné tlačidlo.

3x

4x

< 0,5 sec
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Musí byť preto nainštalovaný najmenej jeden detektor dymu (v závislosti od veľkosti miestnosti) v nasledujúcich miestnostiach:

