
1. Všeobecné informace

• Ověřte si rozestup paprsku vzhledem
k místním předpisům

• Nasměrujte paprsek co nejvýše, ale
vzdálenost mezi detektorem a
stropem musí být minimálně 0,5 m.

• Namontujte detektor a reflektor přímo
proti sobě

• NEUMISŤUJTE detektor tam, kde
dráhu paprsku mohou křížit
zaměstnanci nebo předměty

• NEUMISŤUJTE 2 detektory proti
sobě

• Indikátor LED musí směřovat dolů

18—50m = 1

50—100m = 4

8—18m = 1
Použití
šablony pro
krátký dosah

50cm

8-100m
50cm

Zajistěte, aby byla
mezi detektorem a
reflektorem přímá
viditelnost

Montáž na pevný povrch (nosná stěna
nebo vazník)

50cm

50cm

8-100m

Zapojení všech ostatních systémových řídicích jednotek (kde je pro jednu
zónu více než jedna systémová řídicí jednotka)
(Neplatí pro oblasti, na které se vztahuje instalace podle standardu UL.
Pokyny pro zapojení systému s několika systémovými řídicími jednotkami
v oblasti podléhající standardu UL viz dodávané CD)

Zapojení jediné systémové řídicí jednotky nebo
poslední systémové řídicí jednotky v jedné zóně

ZÓNA –
ZÓNA +

NAPÁJENÍ –
NAPÁJENÍ +

ZEM/STÍNĚNÍ

Nedodávané součásti (hodnoty naleznete u výrobce
požárního řídicího panelu):
• Požární odpory (Některé moduly rozhraní zóny a

přepínače požární odpor nepotřebují – odpor nahraďte
spojením nakrátko.)

• Dioda průchodnosti detektoru
• Zakončovací prvek („EOL“)

• Zkontrolujte funkci připojení Fire a Fault (požár a
chyba) na požárním panelu

• Pro každou hlavici detektoru VŽDY použijte
samostatný stíněný dvoužilový kabel

• POZOR: Pro monitorování systému – u žádných
svorek nepoužívejte smyčkový drát. Monitorování
spojení proveďte přerušením vedení vodiče

Aby došlo ke
zrušení stavu
Přidržení
požáru,
připojte na
kontakt „Ext
Reset“
napětí 5 až
40 V na
dobu
alespoň
2 sekund

DET 1 DET 2 DET 3 DET 1 DET 2 DET 3 DET 4
14–28 V ss.

DET 4
14–28 V ss.

FIRE (POŽÁR)
ŘjA

1 2 3

N/O

Požární
odpor

Požární
odpor

Ext
Reset

Ext
Reset

Zakončovací člen (EOL)

COM N/C N/O COM N/C

FAULT (CHYBA)
ŘjB

1 2 3

FIRE (POŽÁR)
ŘjA

1 2 3

N/O COM N/C N/O COM N/C

FAULT (CHYBA)
ŘjB

1 2 3

CS
STRUČNÝ NÁVOD

Detektor kouře s infračerveným
optickým paprskem a s motorickým

ovládáním

2. Zapojení

Číslo dokumentu: 0044-033-02-CS

• Pokud je zobrazeno „Set“, stiskněte tlačítko
• Pokud je zobrazeno „S-00“, zakryjte reflektor

nereflexním materiálem a poté stiskněte tlačítko
• Pokud je zobrazeno „S-01“, odkryjte reflektor a poté

stiskněte tlačítko
• Opakujte kroky 8 až 12 pro všechny další reflektory

nalezené při postupu „Nalézt“

12. „Nastavení“ 0/100 (Kalibrace)

13. Systém je vyrovnán
• Doporučuje se systém přepnout zpět do režimu „Lo A“
• Zelená LED kontrolka na detektoru bliká každých

10 sekund, intenzita signálu musí být mezi 99 % a 101 %
• Výchozí hodnoty: 35 % prahové hodnoty požáru,

10sekundové zpoždění požáru nebo chyby, režim bez
přidržení

• Pokyny ke změně nastavení a provedení požární a
chybové zkoušky najdete v Uživatelské příručce na str.
13–14

14. Na displeji zkontrolujte stav
vyrovnání

Systém uvedený do
provozu zobrazuje:

Jestliže detektory byly
nalezeny, ale nejsou
vyrovnány, systém
zobrazuje:

Jestliže je detektor
připojen, ale není
„Nalezen“, systém
zobrazuje:

Informace týkající se evropské homologace

Vyhovuje normě EN54-12 pro úrovně citlivosti mezi 25 % a
35 % s maximálním zpožděním požáru 20 sekund.

Informace týkající se homologace UL
(zkušebna Underwriters Laboratories)

Číslo souboru UL: S3417

Vzdálenost mezi detektorem
a reflektorem

Rozsah prahové
úrovně požáru

8–10 m (26,2–32,8 ft.) 10–18 %
10–15 m (32,8–49,2 ft.) 15–25 %
15–22 m (49,2–72,2 ft.) 15–35 %
22–40 m (72,2–131,2 ft.) 25–50 %
40–60 m (131,2–196,8 ft.) 35–50 %
60–100 m (196,8–328,1 ft.) 50 %

Všechny instalace musí odpovídat standardu NFPA72

HomologaceOdstraňování problémů

E-01

Detektor nebyl nalezen
Systémová řídicí jednotka detek-
tor nenalezla. Zobrazuje se také
během zapínání.

• Počkejte 45 sekund na zapnutí systému
• Zkontrolujte zapojení systémové řídicí jednotky a

detektoru (napětí detektoru musí být 11 až 13 V)

E-02 Detektor je zapojen, ale není
„Nalezen“

• Proveďte postup „Nalézt“ a v případě potřeby
vyrovnání

E-08

Nenulová úroveň kompenzace
Pokud je zvoleno „Nastavit“,
musí být kompenzace rovna
nule.

• Opakujte vyrovnání detektoru pomocí
automatického vyrovnání

E-09

Intenzita signálu je mimo
rozsah
Intenzita signálu je po automat-
ickém vyrovnání příliš nízká nebo
příliš vysoká.

• Zajistěte nastavení správné vzdálenosti
• Zajistěte použití správného

typu reflektoru
• Zajistěte přímou viditelnost k reflektoru
• Opakujte vyrovnání detektoru LASERu a

automatického vyrovnání

E-10
Reflektor nebyl nalezen
Detektor nelze vyrovnat s
reflektorem

• Zajistěte nastavení správné vzdálenosti
• Zajistěte použití správného

typu reflektoru
• Zajistěte přímou viditelnost k reflektoru
• Opakujte vyrovnání detektoru LASERu a auto-

matického vyrovnání

E-11 Automatické vyrovnání selhalo

• Zajistěte správnou vzdálenost mezi reflektorem a
střešní konstrukcí

• Zajistěte přímou viditelnost k reflektoru
• Opakujte vyrovnání detektoru pomocí automatick-

ého vyrovnání

E-12

Během „S-00“ v „Set“ nelze
nastavit nulu
Reflektor nebyl zakryt nebo
detektor nebyl vyrovnán s
reflektorem.

• Zajistěte, aby reflektor byl zcela zakryt nere-
flexním materiálem

• Opakujte vyrovnání detektoru pomocí automatick-
ého vyrovnání

E-13

Během „S-01“ v „Set“ není
k dispozici žádný signál
Reflektor nebyl během „S-01“
odkrytý.

• Zajistěte, aby byl reflektor během „S-01“ odkrytý

E-14

Během „Centrální“ fáze režimu
vyrovnání došlo k selhání
Detektor se nevyrovnal s
reflektorem, ale s jiným
předmětem

• Zajistěte přímou viditelnost z detektoru na
reflektor v okruhu 0,5 m
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• Veškeré funkce lze provádět v režimu „Lo A“ (výchozí
režim) (10, 12, 14 nebo 16 mA pro 1, 2, 3 nebo
4 nalezené detektory)

• Systém se po připojení napájení zapne do výchozího
režimu „Lo A“

• Zvolte režim „Hi A“ (50mA) pro rychlejší pohyb paprsku
při funkcích Auto-Align (automatické vyrovnání, Hand
Align (manuální vyrovnání) a Laser Targeting
(směřování laseru)

• Po instalaci vraťte nastavení zpět do režimu „Lo A“

7. Volba režimu napájení

1. Použijte pro
pohyb mezi ikonami
v nabídce Engineering a
označení zobrazené ikony

3. Použijte pro přesun na
požadovanou položku

2. K výběru použijte

4. Použijte pro
změnu výběru

5. K potvrzení použijte

Ke zrušení použijte

• Vyberte 8–50 m (výchozí)
nebo 100 m

• U každého detektoru lze
nastavit jiný rozsah

9. Volba vzdálenosti
mezi detektorem
a reflektorem• Vyberte detektor, k němuž

chcete získat přístup
• Všechny detektory je nutné vy-

rovnat zvlášť
• Kroky 9 až 12 vysvětlují postup

vyrovnání jednotlivých detektorů

8. Volba detektoru

1

2

3

4

V tomto režimu systém vytvoří chybový signál (Fault)

LASER slouží k vyrovnání detektoru s reflektorem. Jedná
se o nástroj pouze k přibližnému vyrovnání. Po automat-
ickém vyrovnání nemusí LASER mířit přímo na reflektor
• Použijte tlačítka pro posunutí LASERu co

nejblíže k reflektoru
• Jeden stisk kurzorového tlačítka vyvolá jeden pohyb

hlavice detektoru
• Stiskem tlačítka nebo vypněte LASER a vraťte

se do nabídky Nastavení
• Pokud LASER není viditelný, pokyny pro odstraňování

problémů naleznete v uživatelské příručce na straně 20

LASEROVÉ VYZAŘOVÁNÍ –
CHRAŇTE SE PŘED PŘÍMÝM
PŮSOBENÍM PAPRSKŮ

VÝSTUPNÍ VÝKON < 5 mW

LASER TŘÍDY IIIa

Vlnová délka 630–680 nm

VÝSTRAHA

10. Směrování LASERu

• Vyberte „Auto“ pro
automatické vyrovnání
infračerveného paprsku

• V průběhu vyrovnávání je
zobrazena Intenzita

• Jestliže je LASER zapnutý,
nemusí paprsek po provedení
„Auto“ nutně směřovat na
reflektor – to je normální

11. „Automatické“ vyrovnání

LoA: 7 minut
HiA: 4 minut

5. Zadejte přístupový kód
sloužící k vyvolání
nabídky Access
Engineering

4. Připojte napájení

• „E-02“ je v této fázi
normální

2 sekund

15 sekund

40 sekund

• Výchozí přístupový kód: 1 2 3 4
• Změna číslice
• Pohyb mezi číslicemi
• Přijmout

Jedna systémová řídicí jednotka může
řídit a monitorovat až čtyři hlavice
detektorů.
Symbol „#“ se v této příručce používá
pro počet momentálně zvolených
detektorů (1, 2, 3 nebo 4).

Indikátor LED musí směřovat dolů

3. Montáž výrobku

• Při vložení nesprávného přístupového
kódu se zobrazení vrátí na stránku
sloužící k zadávání kódu

• Zadáním třech nesprávných kódů se
zablokuje přístup na dobu tří minut

6. Nalezení detektorů

60 sekund

• Pro aktivaci „nalezených“ detektorů
stiskněte odtržítko

• Veškeré nepoužívané kanály
detektorů jsou vypnuty

• Stiskněte tlačítko pro nové
hledání, jestliže počet nesouhlasí

Toto je počet
nalezených
detektorů

• Při prvním provedení tohoto postupu
se automaticky zobrazuje „Nalézt“.
Přístup k „Nalézt“ je možný také přes
nabídku Nastavení systémové řídicí
jednotkyStiskem tlačítka vyvolejte stránku Pass

Code (přístupový kód):
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• Veškeré funkce lze provádět v režimu „Lo A“ (výchozí
režim) (10, 12, 14 nebo 16 mA pro 1, 2, 3 nebo
4 nalezené detektory)

• Systém se po připojení napájení zapne do výchozího
režimu „Lo A“

• Zvolte režim „Hi A“ (50mA) pro rychlejší pohyb paprsku
při funkcích Auto-Align (automatické vyrovnání, Hand
Align (manuální vyrovnání) a Laser Targeting
(směřování laseru)

• Po instalaci vraťte nastavení zpět do režimu „Lo A“

7. Volba režimu napájení

1. Použijte pro
pohyb mezi ikonami
v nabídce Engineering a
označení zobrazené ikony

3. Použijte pro přesun na
požadovanou položku

2. K výběru použijte

4. Použijte pro
změnu výběru

5. K potvrzení použijte

Ke zrušení použijte

• Vyberte 8–50 m (výchozí)
nebo 100 m

• U každého detektoru lze
nastavit jiný rozsah

9. Volba vzdálenosti
mezi detektorem
a reflektorem• Vyberte detektor, k němuž

chcete získat přístup
• Všechny detektory je nutné vy-

rovnat zvlášť
• Kroky 9 až 12 vysvětlují postup

vyrovnání jednotlivých detektorů

8. Volba detektoru

1

2

3

4

V tomto režimu systém vytvoří chybový signál (Fault)

LASER slouží k vyrovnání detektoru s reflektorem. Jedná
se o nástroj pouze k přibližnému vyrovnání. Po automat-
ickém vyrovnání nemusí LASER mířit přímo na reflektor
• Použijte tlačítka pro posunutí LASERu co

nejblíže k reflektoru
• Jeden stisk kurzorového tlačítka vyvolá jeden pohyb

hlavice detektoru
• Stiskem tlačítka nebo vypněte LASER a vraťte

se do nabídky Nastavení
• Pokud LASER není viditelný, pokyny pro odstraňování

problémů naleznete v uživatelské příručce na straně 20

LASEROVÉ VYZAŘOVÁNÍ –
CHRAŇTE SE PŘED PŘÍMÝM
PŮSOBENÍM PAPRSKŮ

VÝSTUPNÍ VÝKON < 5 mW

LASER TŘÍDY IIIa

Vlnová délka 630–680 nm

VÝSTRAHA

10. Směrování LASERu

• Vyberte „Auto“ pro
automatické vyrovnání
infračerveného paprsku

• V průběhu vyrovnávání je
zobrazena Intenzita

• Jestliže je LASER zapnutý,
nemusí paprsek po provedení
„Auto“ nutně směřovat na
reflektor – to je normální

11. „Automatické“ vyrovnání

LoA: 7 minut
HiA: 4 minut

5. Zadejte přístupový kód
sloužící k vyvolání
nabídky Access
Engineering

4. Připojte napájení

• „E-02“ je v této fázi
normální

2 sekund

15 sekund

40 sekund

• Výchozí přístupový kód: 1 2 3 4
• Změna číslice
• Pohyb mezi číslicemi
• Přijmout

Jedna systémová řídicí jednotka může
řídit a monitorovat až čtyři hlavice
detektorů.
Symbol „#“ se v této příručce používá
pro počet momentálně zvolených
detektorů (1, 2, 3 nebo 4).

Indikátor LED musí směřovat dolů

3. Montáž výrobku

• Při vložení nesprávného přístupového
kódu se zobrazení vrátí na stránku
sloužící k zadávání kódu

• Zadáním třech nesprávných kódů se
zablokuje přístup na dobu tří minut

6. Nalezení detektorů

60 sekund

• Pro aktivaci „nalezených“ detektorů
stiskněte odtržítko

• Veškeré nepoužívané kanály
detektorů jsou vypnuty

• Stiskněte tlačítko pro nové
hledání, jestliže počet nesouhlasí

Toto je počet
nalezených
detektorů

• Při prvním provedení tohoto postupu
se automaticky zobrazuje „Nalézt“.
Přístup k „Nalézt“ je možný také přes
nabídku Nastavení systémové řídicí
jednotkyStiskem tlačítka vyvolejte stránku Pass

Code (přístupový kód):
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1. Všeobecné informace

• Ověřte si rozestup paprsku vzhledem
k místním předpisům

• Nasměrujte paprsek co nejvýše, ale
vzdálenost mezi detektorem a
stropem musí být minimálně 0,5 m.

• Namontujte detektor a reflektor přímo
proti sobě

• NEUMISŤUJTE detektor tam, kde
dráhu paprsku mohou křížit
zaměstnanci nebo předměty

• NEUMISŤUJTE 2 detektory proti
sobě

• Indikátor LED musí směřovat dolů

18—50m = 1

50—100m = 4

8—18m = 1
Použití
šablony pro
krátký dosah

50cm

8-100m
50cm

Zajistěte, aby byla
mezi detektorem a
reflektorem přímá
viditelnost

Montáž na pevný povrch (nosná stěna
nebo vazník)

50cm

50cm

8-100m

Zapojení všech ostatních systémových řídicích jednotek (kde je pro jednu
zónu více než jedna systémová řídicí jednotka)
(Neplatí pro oblasti, na které se vztahuje instalace podle standardu UL.
Pokyny pro zapojení systému s několika systémovými řídicími jednotkami
v oblasti podléhající standardu UL viz dodávané CD)

Zapojení jediné systémové řídicí jednotky nebo
poslední systémové řídicí jednotky v jedné zóně

ZÓNA –
ZÓNA +

NAPÁJENÍ –
NAPÁJENÍ +

ZEM/STÍNĚNÍ

Nedodávané součásti (hodnoty naleznete u výrobce
požárního řídicího panelu):
• Požární odpory (Některé moduly rozhraní zóny a

přepínače požární odpor nepotřebují – odpor nahraďte
spojením nakrátko.)

• Dioda průchodnosti detektoru
• Zakončovací prvek („EOL“)

• Zkontrolujte funkci připojení Fire a Fault (požár a
chyba) na požárním panelu

• Pro každou hlavici detektoru VŽDY použijte
samostatný stíněný dvoužilový kabel

• POZOR: Pro monitorování systému – u žádných
svorek nepoužívejte smyčkový drát. Monitorování
spojení proveďte přerušením vedení vodiče

Aby došlo ke
zrušení stavu
Přidržení
požáru,
připojte na
kontakt „Ext
Reset“
napětí 5 až
40 V na
dobu
alespoň
2 sekund

DET 1 DET 2 DET 3 DET 1 DET 2 DET 3 DET 4
14–28 V ss.

DET 4
14–28 V ss.

FIRE (POŽÁR)
ŘjA

1 2 3

N/O

Požární
odpor

Požární
odpor

Ext
Reset

Ext
Reset

Zakončovací člen (EOL)

COM N/C N/O COM N/C

FAULT (CHYBA)
ŘjB

1 2 3

FIRE (POŽÁR)
ŘjA

1 2 3

N/O COM N/C N/O COM N/C

FAULT (CHYBA)
ŘjB

1 2 3

CS
STRUČNÝ NÁVOD

Detektor kouře s infračerveným
optickým paprskem a s motorickým

ovládáním

2. Zapojení

Číslo dokumentu: 0044-033-02-CS

• Pokud je zobrazeno „Set“, stiskněte tlačítko
• Pokud je zobrazeno „S-00“, zakryjte reflektor

nereflexním materiálem a poté stiskněte tlačítko
• Pokud je zobrazeno „S-01“, odkryjte reflektor a poté

stiskněte tlačítko
• Opakujte kroky 8 až 12 pro všechny další reflektory

nalezené při postupu „Nalézt“

12. „Nastavení“ 0/100 (Kalibrace)

13. Systém je vyrovnán
• Doporučuje se systém přepnout zpět do režimu „Lo A“
• Zelená LED kontrolka na detektoru bliká každých

10 sekund, intenzita signálu musí být mezi 99 % a 101 %
• Výchozí hodnoty: 35 % prahové hodnoty požáru,

10sekundové zpoždění požáru nebo chyby, režim bez
přidržení

• Pokyny ke změně nastavení a provedení požární a
chybové zkoušky najdete v Uživatelské příručce na str.
13–14

14. Na displeji zkontrolujte stav
vyrovnání

Systém uvedený do
provozu zobrazuje:

Jestliže detektory byly
nalezeny, ale nejsou
vyrovnány, systém
zobrazuje:

Jestliže je detektor
připojen, ale není
„Nalezen“, systém
zobrazuje:

Informace týkající se evropské homologace

Vyhovuje normě EN54-12 pro úrovně citlivosti mezi 25 % a
35 % s maximálním zpožděním požáru 20 sekund.

Informace týkající se homologace UL
(zkušebna Underwriters Laboratories)

Číslo souboru UL: S3417

Vzdálenost mezi detektorem
a reflektorem

Rozsah prahové
úrovně požáru

8–10 m (26,2–32,8 ft.) 10–18 %
10–15 m (32,8–49,2 ft.) 15–25 %
15–22 m (49,2–72,2 ft.) 15–35 %
22–40 m (72,2–131,2 ft.) 25–50 %
40–60 m (131,2–196,8 ft.) 35–50 %
60–100 m (196,8–328,1 ft.) 50 %

Všechny instalace musí odpovídat standardu NFPA72

HomologaceOdstraňování problémů

E-01

Detektor nebyl nalezen
Systémová řídicí jednotka detek-
tor nenalezla. Zobrazuje se také
během zapínání.

• Počkejte 45 sekund na zapnutí systému
• Zkontrolujte zapojení systémové řídicí jednotky a

detektoru (napětí detektoru musí být 11 až 13 V)

E-02 Detektor je zapojen, ale není
„Nalezen“

• Proveďte postup „Nalézt“ a v případě potřeby
vyrovnání

E-08

Nenulová úroveň kompenzace
Pokud je zvoleno „Nastavit“,
musí být kompenzace rovna
nule.

• Opakujte vyrovnání detektoru pomocí
automatického vyrovnání

E-09

Intenzita signálu je mimo
rozsah
Intenzita signálu je po automat-
ickém vyrovnání příliš nízká nebo
příliš vysoká.

• Zajistěte nastavení správné vzdálenosti
• Zajistěte použití správného

typu reflektoru
• Zajistěte přímou viditelnost k reflektoru
• Opakujte vyrovnání detektoru LASERu a

automatického vyrovnání

E-10
Reflektor nebyl nalezen
Detektor nelze vyrovnat s
reflektorem

• Zajistěte nastavení správné vzdálenosti
• Zajistěte použití správného

typu reflektoru
• Zajistěte přímou viditelnost k reflektoru
• Opakujte vyrovnání detektoru LASERu a auto-

matického vyrovnání

E-11 Automatické vyrovnání selhalo

• Zajistěte správnou vzdálenost mezi reflektorem a
střešní konstrukcí

• Zajistěte přímou viditelnost k reflektoru
• Opakujte vyrovnání detektoru pomocí automatick-

ého vyrovnání

E-12

Během „S-00“ v „Set“ nelze
nastavit nulu
Reflektor nebyl zakryt nebo
detektor nebyl vyrovnán s
reflektorem.

• Zajistěte, aby reflektor byl zcela zakryt nere-
flexním materiálem

• Opakujte vyrovnání detektoru pomocí automatick-
ého vyrovnání

E-13

Během „S-01“ v „Set“ není
k dispozici žádný signál
Reflektor nebyl během „S-01“
odkrytý.

• Zajistěte, aby byl reflektor během „S-01“ odkrytý

E-14

Během „Centrální“ fáze režimu
vyrovnání došlo k selhání
Detektor se nevyrovnal s
reflektorem, ale s jiným
předmětem

• Zajistěte přímou viditelnost z detektoru na
reflektor v okruhu 0,5 m
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