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Základní informace o nasávacím systému 

Nasávací systém je požárně bezpečnostní systém pro včasnou detekci požárně nebezpečné 
situace. Detektor provádí odběr vzorků vzduchu ze střeženého prostoru, jeho transport potrubím 
do jednotky a následnou analýzu zplodin hoření. Tento detektor kouře je zařízení třídy III podle 
definice v EN60950. Napájení detektoru je ze zdroje nízkého napětí klasifikovaného dle požadavků 
ČSN 54-4. 
 

Zařízení je postaveno na bázi elektronických obvodů citlivých na 
elektrostatické přepětí. 
Před vlastním sejmutím krytu je nutno učinit vhodná opatření aby bylo 
zabráněno poškození obvodů přepětím. 
Nedotýkejte se vnitřních komponent v ústředně! 

 
 

Veškerou manipulaci smí provádět pouze proškolená obsluha dle tohoto 
manuálu. 
Při veškeré manipulaci zajistěte návazná požárně bezpečností zařízení tak aby 
v případě chybné manipulace nedošlo k jejich aktivaci.  
Výrobce neručí za škody způsobené nesprávnou manipulací.  

 
Detektor je laserový produkt třídy 1 podle IEC 60825-1. 
Tato jednotka zahrnuje vložený laser třídy 3B, který nesmí 
být odstraněn z detektoru, neboť může dojít k poškození 
sítnice, pokud paprsek zasáhne oko.  
 

 
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za škody nebo újmy vzniklé při nedodržení postupů 
instalace nebo provozu nebo údržby zařízení v souladu s těmito pokyny a další osvědčené postupy 
dle ČSN. 
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Popis jednotky  

 

 
Popis 

1. Červená LED Poplach indikuje dosažení poplachové úrovně   
2. Červená LED předpoplach výstražné hlášení před dosažením poplachové úrovně  
3. LED Porucha je doplněna specifikací poruchy  

a. FLOW – průtok vzduchu neodpovídá standardním poměrům (přerušení, ucpání 
trubky, výpadek ventilátoru) 

b. FILTER – zanesení filtru 
c. HEAD – problém s vlastním laserovým detektorem (poškození, nefunkčnost) 
d. Svítí pouze LED poruchy  -problém s externím napájením nebo výstupy  

4. LED provoz – zelená trvalý svit OK, blikání (po dobu cca 15 minut) detektor je v modu 
nastavení    

5. Zajišťovací šroubek  - ponechte zde prosím dostatečný prostor pro přístup (šroubovák) 
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Po odejmutí krytu 
1.  Konektor připojující ventilátor jednotky – jeho odpojení je signalizováno kontrolkou FLOW 
2. PCB – hlavní procesorová deska  
3. DIP přepínače po uživatelské nastavení  
4. Konektor pro připojení vlastní detekční hlavice  
5. Kryt detekční hlavice  - prosím nemanipulovat, kryje laser 
6. Detekční hlavice  - prosím nemanipulovat  
7.  Výměnný filtr. Filtr je označen červeným písmem pro správnou orientaci. NB: by mělo být na 

levé straně a OUT: by měla být vpravo, označeno dle tvarované šipky vedle slotu pro filtr. 
Výrobní číslo pro objednávání náhradních prachových filtrů je 30755.  

 
Pro přívody kabelů jsou určeny 2 připravené otvory Ø 20mm  
Pro přívody trubek jsou určeny průchody ¾“  (tři čtvrtiny palce) 

Instalace  

Jednotku instalujte na rovný podklad pomocí 3 šroubů (doporučeno M5). Montážní šablona je 
součástí anglické dokumentace. 
Pozn. nezapomeňte na nutný montážní prostor nahoře pro přívod trubek nahoře a pro montážní 
šroub dole. 
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Připojení potrubí  

 
 
 
 
 
 
 

 Nasávací  ¾“ potrubí (25 mm 
s adapterem) Potrubí je připojeno přes 
uzávěr vlevo 

 Výduch potrubí    ¾“ potrubí (25 mm 
s adapterem) Potrubí je připojeno přes 
uzávěr vpravo. 

 Je li kontrolovaná místnost přetlakovaná, 
je nutno výduch potrubí zavést zpět do 
tohoto prostoru. Pokud tak neučiníte, 
není zaručena správná funkce detektoru. 

 Výduch potrubí musí mít stejný průměr 
jako nasávací a musí ústit do vhodného 
místa, aby bylo zabráněno jeho ucpání 
a případně zpětnému nasávání.       

 Potrubí vstupující do jednotky nelepte  
 
 
 
 
 
 

Připojení napájecího napětí  24V  

 
 
Napájení   21-26V  
Odběr   350 mA 
 
 
Připojení ostatních výstupů  
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Kontakty relé vyznačeny ve stavu bez připojeného napájení jednotky. Kontakt poruchy se 
v provozním stavu zařízení (klidový,  bez poruchy) nachází v opačné poloze, než je vyznačeno. Při 
poruše či výpadku napájení odpadne do vyznačené polohy. 
 
INPUT – je-li přepínač DIP 7 v poloze OFF: sledování poruchy napájecího zdroje. Klidový stav je – 
obvod uzavřen. Připojte tento vstup na NC kontakt poruchového relé napájecího zdroje (rozpojení = 
porucha).  
INPUT  – je-li přepínač DIP 7 v poloze ON: změna citlivosti technologie ClassiFire. Zkratováním tohoto 
vstupu (pomocí relé či klíčového spínače) se sníží citlivost jednotky o 50 %. Vhodné např. 
pro přepínání citlivosti den/noc apod. Pro vedení ke vstupním svorkám použijte stíněný kabel. 
Pokud žádnou uvedenou funkci nepožadujete, propojte tento vstup drátovou propojkou. 
 
Linka RS 485 slouží pro možnost síťování nasávacích jednotek (Sense NET). 
Připojte ke sběrnici řídícího modulu (detektor řady Senator 200 apod.) na svorky A a B. Pokud řetězíte 
jednotky, uzemněte stínění jen na jednom konci, pokud používáte řídící modul, pak nejlépe u něj. 
Variantní APIC karta – slouží k připojení detektoru do linky adresné EPS. Připojte svorky +IN a –IN do 
linky EPS a nastavte adresu detektoru. V případě použití více propojených detektorů Nano, propojte 
je sériovou sběrnicí a celek připojte do EPS pomocí APIC karty v řídícím modulu. Užijte stíněný kabel. 
 
Napájecí kabel by měl být dimenzován pro proud 1 A nebo více. Signálový kabel by měl být stíněný, 
stáčený pár o impedanci 120 ohm, např. Belden 9841 apod. 
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Nastavení DIP přepínačů  

Popis DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 DIP 5 DIP 6 DIP 7 DIP 8 

Citlivost 6 OFF OFF       

Citlivost 7 ON OFF       

Citlivost 8 OFF ON       

Citlivost 9 ON ON       

Plovoucí poplach   OFF      

Pevný poplach   ON      

Průtok  + - 40    OFF OFF    

              + - 20    ON OFF    

              + - 5    OFF ON    

              + - 3    ON ON    

Zpoždění  240s      OFF   

                     30s      ON   

Vstup = porucha PSU       OFF  

Vstup = změna citlivosti       ON  

Autokalibrace ANO        OFF 

                           NE        ON 

 
Pozn. Pozice továrního nastavení jsou vyznačeny šedě  
 
Význam pojmů  
Citlivost  - poměr mezi prahovou úrovní hlášení a klidovým stavem vzhledem k čistotě prostředí 
v daném prostoru. Podle úrovně „klidového znečištění“ je nastaven pracovní bod měrné komory.   
Vyšší hodnota znamená nižší odstup klidové a prahové hodnoty (možnost falešných hlášení) 
Plovoucí poplach  - systém nastavuje pracovní bod komory s ohledem na dlouhodobé změny 
prostředí (doporučeno) 
Pevný poplach  - poměr prahové a klidové hodnoty je konstantní (s ohledem na nastavení citlivosti) 
Průtok  - tok odsávaného vzduchu je hlídán (porucha FLOW). Pomocí těchto přepínačů je možno 
stanovit rozmezí hlídání. 
Zpoždění  - doba než je indikována porucha 
Autokalibrace – po zapnutí napájení proběhne cyklus kalibrace měřící komory. Cyklus trvá asi 15 
minut. 

Uvedení do provozu 

Při uvedení nasávacího detektoru do provozu je nutno dodržet tyto body 
1. Zkontrolujte provedení instalace dle prováděcí dokumentace.  Zkontrolujte provedení tras 

potrubí, nasávací otvory a celkovou montáž jednotky 
2. Nastavte DIP přepínače do požadovaných poloh s přihlédnutím na střežený prostor 
3.  Zapněte jednotku a počkejte cca 15 minut na proces kalibrace 
4. Odzkoušejte jednotku na hlášení poplachu a poruch  
5. Připojte jednotku k systému EPS (je li požadováno) 

 
Testování nasávacího systému se provádí testovacím kouřem. Sleduje se kritérium rychlosti reakce 
jednotky (dopravní zpoždění). 
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Možné problémy  

Tato část slouží jak návod k odstranění nejčastějších možných poruch  

Časté hlášení poplachu  

V tomto případě může být nastavena zbytečně vysoká citlivost detektoru - DIP 1 a 2 nastavte na 
vyšší stupeň. 
Komora detektoru může být znečištěna - nutná její rekalibrace ve výrobním závodě. 

Detektor nehlásí 

Prvních 15 minut pro zapnutí probíhá kalibrace (bliká LED) a detektor nereaguje 
Příliš nízká citlivost detektoru - nastavte DIP 1 a 2 na nižší stupeň. 

Porucha průtoku 

Monitorování průtoku může být příliš citlivé - je nutno zvýšit toleranci průtoku DIP 4 a 5 

Dlouhé dopravní zpoždění  

Průtok vzduchu je pomalý, je příliš dlouhé potrubí, jsou nesprávně provedené nasávací otvory 
(velké nebo malé), poškozený ventilátor, poškozené potrubí (nasávání falešného vzduchu, ucpané 
potrubí) apod.   

Svítí LED Porucha   

Svítí porucha a nesvítí zelená LED Provoz – propojte svorky INPUT   
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Parametry jednotky  

Napěťová soustava  SELV EN 60950 Class III  
Napájecí napětí  21,6 až 26,4 V DC 
Spotřeba  350 mA 
Rozměry (Š x V x H) 190 x 230 x 110 (mm) 
Hmotnost  1,2 kg 
Teplotní rozsah  0-38°C  max. 90% vlhkosti 
IP krytí  IP 50 
Citlivost detektoru Od 0,4 do 25 %  
Počet nasávacích otvorů  Třída  A: max. 2 

Třída  B: max. 4 
Třída  C: max. 10 

Maximální délka potrubí  50 m  (průměr ¾“ ) 
Výstupy relé  30V/1A   předpoplach, poplach, porucha  

 
 
 
 
ČSN 54-20  Tabulka 7 – Klasifikační tabulka pro nasávací kouřové hlásiče 
 

Třída  A Nasávací hlásič s velmi vysokou citlivostí 
Velmi časná detekce: detekce velmi zředěného kouře, například kouře vstupujícího do klimatizačních kanálů, 
pro detekci extrémně zředěných koncentrací kouře, které mohou vycházet ze zařízení v kontrolovaných 
prostorách okolního prostředí, jako je čistá místnost. 
Musí vyhovět zkušebním požárům TF2A, TF3A, TF4 a TF5A 
 
Třída  B Nasávací hlásič se zvýšenou citlivostí 
Včasná detekce: například detekce speciálního požáru uvnitř nebo v blízkosti zvláště hodnotných, 
napadnutelných nebo kritických objektů, jako jsou skříně počítačů nebo elektronických zařízení. 
Musí vyhovět zkušebním požárům TF2B, TF3B, TF4 a TF5B 
 
Třída  C Nasávací hlásič s normální citlivostí 
Standardní detekce: obecná detekce požárů v normálních místnostech nebo prostorách, poskytující například 
alespoň rovnocennou úroveň detekce jako systém bodového nebo lineárního typu hlásiče kouře. 
Musí vyhovět zkušebním požárům TF2, TF3, TF4 a TF5 
 


