
 

Typ: CT 3000x  pro MaR Obj.č.    1303 – 011 až 013   

Krátký popis: 

Čidlo kouře nebo teploty série CT 3000 určené k autonomní 
detekce kouře nebo teploty pro systémy MaR. 

Čidlo lze použít ve všech případech, kdy potřebujeme indikovat 
kouř nebo zvýšenou teplotu a dále ovládat jednoduchý požárně 
bezpečnostní systém (např. uzávěr dveří, odvětrávání schodiště 
nebo vypnutí VZT). 

Z pohledu norem se jedná o čidlo pro „Lokální detekci požáru“ 
dle ČSN 730875 článek 4. 12 

 

 

 

 

Provedení: 

Vlastní čidlo je složeno z certifikovaného čidla systému EPS a montážní svorkovnice SDB 3000 MaR kterou je možno 

napájet napětím 24V.  Výstup je proveden pomocí přepínacích kontaktů relé (30V/1A). Svorkovnice je společná pro různé 
typy čidel. 

Popis funkce: 

Pokud čidlo zareaguje na podnět (kouř nebo zvýšená teplota) dojde k sepnutí výstupního relé. Relé zůstává sepnuté, 

dokud je čidlo aktivované.  Po cca 1 minutě dojde k resetu čidla, a pokud nedojde k následné  aktivaci čidla relé 
odpadne.   

Parametr 

Napájení 24V 

Odběr hlásiče 100 µA klidový / max.20 mA v poplachu (červená LED) 

Výstup relé 30V/1A  1xpřepínací kontakt  

Citlivost 0,15 dBm (pro CT 3000 O), cca 59° C (pro CT3000 T) 

Krytí   IP 40 

Prostředí -10 °C až 60 °C max. 95% vlhkost, proudění <20m/s 

Rozměry  44 x Ø 100 mm (výška x průměr) 

Provedení a barva ABS barva bílá (odpovídá RAL 9003) 

Odpovídající normy EN 54- 7, 5 

Certifikace CDP 0786-CPD-20042 

 
 Doplňky pro svorkovnice  

Pro snazší montáž lze svorkovnici osadit do montážní patice APS nebo FRS. Tyto patice jsou 

vhodné v případě instalace kabelů na povrchu, jejich použitím dojde ke zvýšení čidla a 

snazšímu zavedení kabelu. Patice FRS je navíc opatřena vývodkami a lze ji doplnit vytápěním 

(APSB) pro použití v klimaticky exponovaných prostorách (nevytápěné prostory, garáže, 

sklady, přístřešky). 

 



 

 

Doporučení k projekci a instalaci  

 

Čidlo se instaluje do prostorů, kde potřebujeme hlídat teplotu nebo přítomnost kouře.   

 

Výběr vhodného čidla 

Typ Vhodný pro  Pozn. 

1303-011 Základní detektor kouře, citlivost - 0,15 dbm Ekonomické řešení 

Komplet patice pro MaR s optickokouřovým čidlem CT 3000 O 

1303-012 Detektor zvýšení teploty (nad cca 60°C)  Nereaguje na technologický kouř 

Komplet patice pro MaR s teplotním čidlem čidlem CT 3000 T 

1303-013 Detekce kouře i teploty   

Komplet patice pro MaR s kombinovaným čidlem CT 3000 OT 

  

Pozn.  

V případě zájmu lze dodat i optickokouřová čidla v designovém provedení vhodná do interiérů. 

  

    

CT 3005 O (bílá, stříbrná)  CT 3001 O (bílá, černá, stříbrná) 

 


