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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. Testovací tlačítko   
2. Reset jednotky  
3. Navigační klávesy pro pohyb v menu 
4. LED normálního provozu 
5. LED indikace poruchy  
6. Tlačítko pro odpojení (izolaci) jednotky. Při odpojení je jednotka v provozu ale její výstupy 

nebudou aktivovány a displej indikuje vypnutí. 
7. Displej pro upřesnění stavů, zobrazení menu 
8. LED alarmových stavů (indikuje stav komory)  
9. LED alarmových stavů (indikuje stav výstupů)  
10. Bargraf provozního stavu měřící komory   
 

Obsluha jednotky  

Jednotka se v zásadě neobsluhuje. Míru zakouření prostoru lze kontrolovat na bargrafu předního 
panelu. Po vyvětrání prostoru se jednotka sama nastaví do klidového stavu. 
 

Zvláštní stavy  

V běžném provozu je jednotka v pohotovostním stavu (svítí LED normálního provozu a na displeji 
není indikována žádná porucha.  V praxi se mohou vyskytnout případy kdy je nutno jednotku nastavit 
do jiného provozního stavu. 

Vypnutí jednotky  

V případ provádění prací spojených s vývojem kouře je nutno zablokovat možné hlášení alarmu. Toto 
lze provést nejlépe vypnutím odpovídajícího modulu přímo na ústředně EPS. Jednotka Senátor bude 
indikovat kouř, ale systém EPS toto hlášení nepřevezme. 
Druhou možností je stisknutím tlačítka 6 (ISOL), tím dojde k zablokování výstupních relé požáru a 
poruchy. 
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Servis a instalace  

Jednotku lze nastavit manuálně přímo z ovládacího panelu nebo pomocí PC (přednostně 
doporučeno). Nastavení z PC je možné pomocí programu (viz přiložené CD). Instalace a nastavení 
jednotky není předmětem tohoto manuálu.   
Pozn. přístupové heslo je defaultně nastaveno 0102  

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. Zapněte jednotku a počkejte cca 15 minut na proces kalibrace- postup je indikován na displeji 
3. Nastavte parametry jednotky – doporučeno provádět z PC 
4. Připojte jednotku k systému EPS (je li požadováno) 
5. Odzkoušejte jednotku na hlášení poplachu a poruch  

 
Testování nasávacího systému se provádí testovacím kouřem. Sleduje se kritérium rychlosti reakce 
jednotky (dopravní zpoždění max. 1 minuta). 

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 - nastavte na nižší 
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 vyšší stupeň. 

Porucha průtoku 

Monitorování průtoku může být příliš citlivé - je nutno nakalibrovat nastavení 

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   

Detail poruchy lze upřesnit na displeji  
Separator renew    Filtr vyžaduje výměnu 
Separator change    Chybí filtr 
Bad value, Bad time, Bad date  Hodnoty mimo povolený rozsah 
Bad detector    Porucha detektoru 
No response     Chybný příkaz (žádná odpověď)  
001 X 002 Loop break   Poruchy komunikace mezi detektory   
Comms fault     -„- 
Bad access code    Chybné přístupové heslo  
Battery fault     Porucha baterie  
Watchdog reset    Krátkodobý výpadek napájení 
Detector fault    Porucha detektoru 


