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Περιγραφ�
Ο ανιχνευτ	
 καπνο� δ�σ�η
 BS-250 αποτελε�ται απ# δ�ο κο��&τια. Το �να, ο κυρ�ω
 ανιχνευτ	
, 
περιλα�β&νει �ναν πο�π# υπ�ρυθρη
 ακτινοβολ�α
, �ναν δ�κτη και τα κυκλA�ατα για τον �λεγχ# του
 . Το 
δε�τερο κο��&τι ε�ναι �να
 ειδικ#
 καθρ�πτη
 που τοποθετε�ται απ�ναντι απ# τον κυρ�ω
 ανιχνευτ	.
Ο πο�π#
 παρ&γει �ια δ�σ�η υπ�ρυθρη
 ακτινοβολ�α
 η οπο�α διαπερν& τον καλυπτ#�ενο χAρο, 
αντανακλ&ται στον καθρ�πτη και ανιχνε�εται απ# τον δ�κτη. Ο δ�κτη
 επεξεργ&ζεται την ακτινοβολ�α που 
λα�β&νει και αν αυτ	 ε�ναι �ειω��νη κατ& �να προρυθ�ισ��νο #ριο αντιλα�β&νεται #τι υπ&ρχει καπν#
 και 
δ�νει συναγερ�#.
Ο ανιχνευτ	
 και ο καθρ�πτη
 τοποθετο�νται στο χAρο που θα καλυφθε� παρ&λληλα �ε την οροφ	 και σε 
απ#σταση 0.3 �ω
 0.6 ��τρα απ# αυτ	ν. Η ��γιστη απ�σταση �εταξ" ανιχνευτ� και καθρ�πτη ε�ναι 50 ��τρα. 
Καλ�πτουν το χAρο που βρ�σκεται ��χρι 7.5 ��τρα δεξι& και αριστερ& του &ξονα ανιχνευτ	-καθρ�πτη.

Τρ�πο� λειτουργ�α�
Dταν στον καλυπτ#�ενο χAρο δεν υπ&ρχει καπν#
, η ακτινοβολ�α του πο�πο� φτ&νει #λη στο δ�κτη και ο 
ανιχνευτ	
 βρ�σκεται σε κατ&σταση ηρε��α
.
Σε περ�πτωση φωτι&
 ο καπν#
 που παρ&γεται απορροφ& ��ρο
 τη
 ακτινοβολ�α
 του πο�πο�. Dταν η 
ακτινοβολ�α που λα�β&νει ο δ�κτη
 π�σει κ&τω απ# �να προρυθ�ισ��νο #ριο για περισσ#τερα απ# 8 �ε 10 
δευτερ#λεπτα ο ανιχνευτ	
 δ�νει σ	�α συναγερ�ο� φωτι&
 (ενεργοποιε� το alarm relay). Το επ�πεδο 
αν�χνευση
 �πορε� να ρυθ�ιστε� στο 25%, 35%, 	 50% αν&λογα του περιβ&λλοντο
.
Το alarm relay του ανιχνευτ	 �πορε� να προγρα��ατιστε� απ# τον χρ	στη να λειτουργε� �ε δ�ο διαφορετικο�
 
τρ#που
. Στον τρ#πο που ονο�&ζεται «auto reset», �ετ& απ# κ&θε συναγερ�#, ο ανιχνευτ	
 απενεργοποιε� το 
alarm relay αυτ#�ατα �ετ& απ# 5 δευτερ#λεπτα. Στον τρ#πο που ονο�&ζεται «latched» το alarm relay
παρα��νει ενεργοποιη��νο �ετ& απ# συναγερ�# ��χρι να γ�νει διακοπ	 τη
 τ&ση
 τροφοδοσ�α
 στον 
ανιχνευτ	. Για να απενεργοποιηθε� σ�γουρα ο ανιχνευτ�� πρ�πει η διακοπ� τη� τ�ση� τροφοδοσ�α� να 
διαρκ�σει τουλ�χιστον 5 δευτερ�λεπτα.
Dταν η ακτινοβολ�α που λα�β&νει ο δ�κτη
 ε�ναι �ειω��νη κατ& 90% για περισσ#τερα απ# 10 δευτερ#λεπτα ο 
ανιχνευτ	
 ενεργοποιε� το fault relay. Αυτ	 η κατ&σταση θα ε�φανιστε� αν για παρ&δειγ�α κ&ποιο αντικε��ενο 
�πει αν&�εσα στον ανιχνευτ	 και τον καθρ�πτη, �χει καταστραφε� ο καθρ�πτη
 	 δεν εκπ��πει ο πο�π#
. Το 
fault relay απενεργοποιε�ται αυτ#�ατα �ετ& απ# 5 δευτερ#λεπτα αν διορθωθε� το σφ&λ�α.
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Ο ανιχνευτ	
 διαθ�τει κυκλA�ατα αυτορ�θ�ιση
 για να παρα��νει σταθερ	 η ευαισθησ�α του #ταν η 
ακτινοβολ�α �ειAνεται σταδιακ& λ#γω π.χ. τη
 σκ#νη
 που επικ&θεται π&νω στον ανιχνευτ	 και στον 
καθρ�πτη. Επ�πεδα �ε�ωση
 τη
 ακτινοβολ�α
 ��χρι 0.7dB/Aρα �πορο�ν να ρυθ�ιστο�ν αυτ#�ατα απ# τον 
ανιχνευτ	.

Επιλογ� τη� κατ�λληλη� θ�ση� για την τοποθ�τηση του ανιχνευτ�
Ο ανιχνευτ	
 πρ�πει να τοποθετηθε� στο κατ&λληλο ση�ε�ο Aστε να ανιχνε�σει #σο το δυνατ#ν γρηγορ#τερα 
τον καπν# σε περ�πτωση πυρκαγι&
.  Ο χρ#νο
 απ#κριση
 εξαρτ&ται απ# :

- Τη θ�ση του ανιχνευτ	 ��σα στο χAρο τον οπο�ο θ�λου�ε να καλ�ψου�ε
- Την ποσ#τητα του καπνο� που θα παραχθε� απ# την φωτι&
- Την κατασκευ	 τη
 οροφ	

- Τυχ#ν �παρξη διατ&ξεων εξαερισ�ο�

∆εν πρ�πει να τοποθετ	σου�ε ανιχνευτ�
 δ�σ�η
 σε ��ρη #που:
- υπ&ρχει πολ� φω
 σε κανονικ�
 συνθ	κε

- υπ&ρχει υπερβολικ	 σκ#νη, καπν#
 	 ατ�ο� νερο� σε κανονικ�
 συνθ	κε

- υπ&ρχουν απ#το�ε
 �εταβολ�
 θερ�οκρασ�α

- οι επιφ&νειε
 τοποθ�τηση
 του πο�πο� και του δ�κτη δ�χονται κραδασ�ο�
 	 �ετακινο�νται 
- δεν �πορε� ο ανιχνευτ	
 να τοποθετηθε� σταθερ& 	 να ευθυγρα��ιστε� σωστ&

Dταν αποφασ�σου�ε που θα τοποθετ	σου�ε τον ανιχνευτ	 δ�σ�η
 θα πρ�πει να προσ�ξου�ε την     
κατασκευ	 των επιφανειAν, και τι πιθαν�
 αλλαγ�
 θα υπ&ρξουν (π.χ. λ#γο αλλαγ	
 εποχ	
).

Εικ#να 1. Αποστ&σει
 ανιχνευτAν δ�σ�η
 απ# τον το�χο. Τρ�α παραδε�γ�ατα

Κτ�ριο πλ&του

15 ��τρων

Κτ�ριο πλ&του

30 ��τρων

Κτ�ριο πλ&του

45 ��τρων

7.5m 7.5m 7.5m7.5m 1 m5 1 m5 1 m57.5m 7.5m

0.3-0.6m 0.3-0.6m 0.3-0.6m

1 m5 30m 4 m5

Η ��γιστη απ#σταση κ&λυψη
 εκατ�ρωθεν του &ξονα τη
 δ�σ�η
 ε�ναι τυπικ& 7,5 ��τρα για ικανοποιητικ	 
αν�χνευση κ&τω απ# επ�πεδε
 οροφ�
, παρ�χοντα
 ��γιστη κ&λυψη σε �ια περιοχ	 750 τετρ. ��τρα.
Το ��γιστο προτειν#�ενο �ψο
 τοποθ�τηση
 απ# το π&τω�α ε�ναι 40� και η απ#σταση �εταξ� τη
 δ�σ�η
 και 
τη
 οροφ	
 πρ�πει να ε�ναι �εταξ� 0,3 και 0,6 ��τρα. Η απ#σταση τη
 δ�σ�η
 απ# τον το�χο 	 απ# &λλα 
ε�π#δια δεν πρ�πει να ε�ναι �ικρ#τερη απ# 0,5 ��τρα. 

Ρυθ��σει�
Αν δο��ε τον ανιχνευτ	 απ# το π�σω ��ρο
 (δε
 παρακ&τω σχ	�α), υπ&ρχουν  τ�σσερι
 διακ#πτε
 για την 
ρ�θ�ιση των παρα��τρων λειτουργ�α
 του και �να
 διακ#πτη
 τριAν θ�σεων που χρησι�οποιε�ται στην 
διαδικασ�α τη
 ευθυγρ&��ιση
. Η ρ�θ�ιση των τεσσ&ρων διακοπτAν πρ�πει να γ�νει πριν τη σ�νδεση του 
ανιχνευτ	.
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1 2 3 4

ΟΝ

MODE SWITCH

50% THRESHOLD

35% THRESHOLD

25% THRESHOLD

12% THRESHOLD

LATCHING ALARM

AUTO RESET

COMP FIRE ENABLE

COMP FIRE DISABLE

OFF

4

ON

OFF

ON

X

X

X

Χ

OFF

3

OFF

ON

ON

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

OFF

OFF

X

1

X

X

X

OFF

OFF

X

X

DIP SWITCH SETTINGS

Μικροδιακ#πτε

ρ�θ�ιση

λειτουργιAν
του ανιχνευτ	

Βοηθητικ#

διακ#πτη


ευθυγρ&�ιση


Ρ�θ�ιση του επιπ�δου σκ�αση�
Χρησι�οποιAντα
 του
 διακ#πτε
 3 και 4 πρ�πει να ρυθ��σου�ε στον ανιχνευτ	 �να απ# τα 3 επ�πεδα σκ�αση
 
αν&λογα �ε τη λειτουργ�α του χAρου που θα τοποθετηθε� ο ανιχνευτ	
 #πω
 στον παρακ&τω π�νακα :

Ποσοστ�  επιπ�δου 
σκ�αση� (%)

Τυπικ�� εφαρ�ογ��

12 ∆εν πρ�πει να χρησι�οποιηθε�

25

Γραφε�α, �ικρ& κτ	ρια, περιοχ�
 
χωρ�
 καπνιστ�
 #πω
 �ουσε�α, 

θ�ατρα

35 Εργοστ&σια,  αποθ	κε


50
Περιβ&λλοντα �ε υψηλ#

επ�πεδο σκ#νη


Απ# κατασκευ	
 το ποσοστ# σκ�αση
 που ε�ναι επιλεγ��νο ε�ναι το 35%.

Ρ�θ�ιση τη� λειτουργ�α� πλ�ρου� διακοπ�� σ��ατο�
Πλ	ρη
 διακοπ	
 σ	�ατο
 ορ�ζεται διακοπ	 τη
 δ�σ�η
 �εγαλ�τερη απ# 93% για 8-10 δευτερ#λεπτα. Στον 
ανιχνευτ	 πρ�πει να ρυθ��σου�ε αν αυτ	 η περ�πτωση θα δ�νει ALARM 	 FAULT. Αυτ# γ�νεται �ετακινAντα
  
το διακ#πτη 2 του τ�	�ατο
 ρ�θ�ιση
 ευαισθησ�α
 στο ON για να δ�νει FAULT και στο OFF για να δ�νει 
ALARM. 
Η εργοστασιακ	 ρ�θ�ιση ε�ναι FAULT.

Ρ�θ�ιση τη� λειτουργ�α� του ALARM relay
Το alarm relay �πορε� να παρα��νει ενεργοποιη��νο �#νι�α �ετ& απ# συναγερ�# αν ρυθ��σου�ε το διακ#πτη 
1 στη θ�ση OFF.  Αν ο διακ#πτη
 ρυθ�ιστε� στη θ�ση ΟΝ το relay απενεργοποιε�ται αυτ#�ατα 5 δευτερ#λεπτα 
�ετ& την λ	ξη του επιπ�δου συναγερ�ο�.
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Απ# κατασκευ	
 ο διακ#πτη
 ε�ναι ρυθ�ισ��νο
 στη θ�ση ΟΝ (αυτ	 η θ�ση ε�ναι η πιο κατ&λληλη στι
 
περισσ#τερε
 εγκαταστ&σει
 πυραν�χνευση
).

Τοποθ�τηση και σ�νδεση του ανιχνευτ�
Ο ανιχνευτ	
 δ�σ�η
 BS-250 δεν επηρε&ζεται απ# φυσιολογικ# φωτισ�#. Σε ��ρη #�ω
 #που υπ&ρχει 
δυνατ#
 φωτισ�#
, ε�τε φυσικ#
 ε�τε τεχνητ#
, ο ανιχνευτ	
 θα πρ�πει να τοποθετηθε� �τσι Aστε το φω
 να 
�ην χτυπ&ει απ’ ευθε�α
 π&νω στο φακ# του. 

Τοποθετο��ε πρAτα τον ανιχνευτ	 βιδAνοντα
 �ε 4 β�δε
 την �εταλλικ	 β&ση του στον το�χο �ε τα δ�ο LED
να βρ�σκονται προ
 το �δαφο
. Η σ�νδεση �ε τον π�νακα γ�νεται ��σω των καλωδ�ων που βγα�νουν απ# το 
σA�α του ανιχνευτ	. Αν& ζAνη �πορο�ν να συνδεθο�ν �να
 	 περισσ#τεροι ανιχνευτ�
. Στο παρακ&τω 
σχ	�α βλ�που�ε την τοποθ�τηση εν#
 	 δ�ο ανιχνευτAν σε ζAνη π�νακα πυραν�χνευση
.
Αν για την τροφοδοσ�α των ανιχνευτAν χρησι�οποιηθε� η �ξοδο
 “24V_P” του π�νακα, �πορο�ν να 
τροφοδοτηθο�ν ��χρι 10 BS-250 απ# του
 π�νακε
 BS-632,B-634, BS-636 και ��χρι 20 απ# τον π�νακα BS-116.

Μα�ρο

Κ#κκινο

Κ�τρινο

Μπλ�

mσπρο

Πρ&σινο

Μα�ρο

Μα�ρο

Κ#κκινο

Κ#κκινο

Κ�τρινο

Κ�τρινο

Μπλ�

Μπλ�

mσπρο

mσπρο

Πρ&σινο

Πρ&σινο

24V_P Z-1 Z-2

5Κ6

470

Τερ�ατικ	
αντ�σταση
π�νακα

5Κ6

Τερ�ατικ	
αντ�σταση
π�νακα

470

470
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Ευθυγρ���ιση και ρ"θ�ιση
Ο πο�π#
 εκπ��πει �ια δ�σ�η φωτ#
 η οπο�α �χει περ�που 1.5 ��τρα δι&�ετρο σε απ#σταση 50 ��τρων. 
Σκοπ#
 τη
 ευθυγρ&��ιση
 ε�ναι να σιγουρευτο��ε #τι το κ�ντρο τη
 δ�σ�η
, αφο� αντανακλαστε� στον  
καθρ�πτη, επιστρ�φει στο κ�ντρο του δ�κτη. Η ευθυγρ&��ιση γ�νεται σε δ�ο φ&σει
, στην πρAτη 
τοποθετο��ε στη σωστ	 θ�ση τον καθρ�πτη και στη δε�τερη ευθυγρα���ζου�ε �ε ακρ�βεια τον ανιχνευτ	.

Τοποθ�τηση του καθρ�πτη
Ο καθρ�πτη
 δεν πρ�πει να τοποθετηθε� σε τζ&�ι 	 σε γυαλιστερ	 αντανακλαστικ	 επιφ&νεια.
Κατ’ αρχ&
 τα δ�ο �ηχανικ& ρυθ�ιστικ& στην κ&τω και την δεξι& πλευρ& του ανιχνευτ	 πρ�πει να ρυθ�ιστο�ν 
περ�που στη ��ση τη
 διαδρο�	
 του
.
Η τοποθ�τηση του καθρ�πτη γ�νεται αφο� τροφοδοτ	σου�ε �ε τ&ση τον ανιχνευτ	. Π�ντε δευτερ#λεπτα 
περ�που �ετ& την τροφοδοσ�α το κ#κκινο LED θα αν&ψει �ια φορ& και �ετ& θα σβ	σει. Ο βοηθητικ#
 
διακ#πτη
 ευθυγρ&��ιση
 τριAν θ�σεων πρ�πει να τοποθετηθε� στην θ�ση “PRISM TARGETING”.  Βρ�σκου�ε 
την σωστ	 θ�ση του καθρ�πτη �ετακινAντα
 τον π&νω-κ&τω και δεξι&-αριστερ& στην επιφ&νεια που θα 
βιδωθε� ��χρι το πρ&σινο LED του ανιχνευτ	 να ε�ναι �#νι�α ανα���νο. Σβηστ# πρ&σινο LED ση�α�νει #τι ο 
ανιχνευτ	
 δεν βλ�πει καθ#λου τον καθρ�πτη. Dταν το LED αναβοσβ	νει ση�α�νει #τι πλησι&ζου�ε στο 
σωστ# ση�ε�ο. Dσο πιο γρ	γορα αναβοσβ	νει τ#σο πιο κοντ& στο σωστ# ση�ε�ο ε��αστε.

6ταν βρο"�ε το σωστ� ση�ε�ο ε�ναι απαρα�τητο να δοκι��σου�ε αν πρ�γ�ατι ο καθρ�πτη� ε�ναι η 
επιφ�νεια στην οπο�α γ�νεται η ανταν�κλαση. Αυτ� �πορο"�ε να το πετ"χου�ε ε"κολα σκεπ�ζοντα� 
τον καθρ�πτη �ε �ια �η ανακλαστικ� επιφ�νεια (π.χ. �να "φασ�α � �να χαρτ�νι) και δο"�ε το 
πρ�σινο LED να σβ�νει. 

Ευθυγρ&��ιση του ανιχνευτ�
Ο βοηθητικ#
 διακ#πτη
 ευθυγρ&��ιση
 τριAν θ�σεων πρ�πει να τοποθετηθε� στην θ�ση “ALIGNMENT
MODE”.
Η ευθυγρ&��ιση γ�νεται απ# τα δ�ο �ηχανικ& ρυθ�ιστικ& που υπ&ρχουν στο κ&τω και στο δεξι# πλευρ# του 
ανιχνευτ	.  Τα κυκλA�ατα του ανιχνευτ	 �χουν την δυνατ#τητα αυτορ�θ�ιση
 τη
 ισχ�ο
 εκπο�π	
 του 
πο�πο� και τη
 ευαισθησ�α
 του δ�κτη, διευκολ�νοντα
 το χρ	στη κατ& τη ρ�θ�ιση.  Κατ& την διαδικασ�α 
αυτ	 χρησι�οποιο�νται και τα δ�ο LEDs. Οι δι&φορε
 καταστ&σει
 του
 ση�α�νουν :

Κ�κκινο που αναβοσβ�νει. Ση�α�νει #τι ο δ�κτη
 λα�β&νει υψηλ# σ	�α. Αν περι��νου�ε σ’ αυτ	 την 
κατ&σταση τα κυκλA�ατα θα αυτοριθ�ιστο�ν και το LED θα σβ	σει. Αν&λογα �ε την απ#σταση 
ανιχνευτ	-καθρ�πτη αυτ	 η διαδικασ�α �πορε� να διαρκ�σει ��χρι 20 δευτερ#λεπτα.

Πρ�σινο που αναβοσβ�νει. Ση�α�νει #τι ο δ�κτη
 λα�β&νει χα�ηλ# σ	�α. Πρ�πει να περιστρ�ψου�ε 
το ρυθ�ιστικ# προ
 την κατε�θυνση που το LED αναβοσβ	νει πιο αργ&, ��χρι να αρχ�ζει να 
αναβοσβ	νει το κ#κκινο.

Πρ�σινο ��νι�α ανα��νο. Ση�α�νει #τι ο δ�κτη
 δεν λα�β&νει καθ#λου σ	�α. Αυτ	 η κατ&σταση 
ση�α�νει #τι δεν �χου�ε ρυθ��σει σωστ& τον καθρ�πτη και πρ�πει να επαναλ&βου�ε το προηγο��ενο 
β	�α ξαν&.

Κ�κκινο και πρ�σινο σβηστ� � αναβοσβ�νουν και τα δ"ο εναλ�ξ. Ση�α�νει #τι ο ανιχνευτ	
 �χει 
ρυθ�ιστε� και ο δ�κτη
 λα�β&νει σωστ# σ	�α.

Η ρ�θ�ιση πρ�πει να γ�νει ξεχωριστ& για κ&θε ��α απ# τι
 δ�ο κατευθ�νσει
 (π&νω-κ&τω και δεξι&-αριστερ&). 
Ξεκιν&�ε απ# �να απ# τα ρυθ�ιστικ& και το γυρ�ζου�ε προ
 την κατε�θυνση που αναβοσβ	νει #λο και πιο 
αργ& το πρ&σινο, ��χρι να αρχ�σει να αναβοσβ	νει κ#κκινο. Περι��νου�ε να αυτορυθ�ιστο�ν τα κυκλA�ατα 
και συνεχ�ζου�ε προ
 την �δια κατε�θυνση #σε
 φορ�
 χρειαστε� ��χρι να αρχ�σει να αναβοσβ	νει ξαν& 
πρ&σινο. Τ#τε στα�ατ&�ε, περιστρ�φου�ε το ρυθ�ιστικ# λ�γο (περ�που ¼ τη
 στροφ	
) προ
 την αντ�θετη 



Η�ερο�ην�α 1/12/2005

Αρχε�ο 1250000_08_004

Κωδικ#
 Εγγρ&φου

Σελ�δα 7 απ# 7

κατε�θυνση, ��χρι να αναβοσβ	σει κ#κκινο και περι��νου�ε να γ�νει η αυτορ�θ�ιση. Αφ	νου�ε αυτ# το
ρυθ�ιστικ# σ’ αυτ	 τη θ�ση και επαναλα�β&νου�ε την �δια διαδικασ�α �ε το &λλο ρυθ�ιστικ#. Dταν η 
διαδικασ�α ολοκληρωθε� �χου�ε τελειAσει �ε την ρ�θ�ιση.

∆οκι��� εγκατ�σταση�
Μετ& το τ�λο
 τη
 ευθυγρ&��ιση
 πρ�πει να κ&νου�ε δ�ο δοκι��
, ��α δοκι�	 συναγερ�ο� και ��α δοκι�	 
σφ&λ�ατο
. Αν κ&ποια απ# τι
 δ�ο δοκι��
 δεν δAσει τα ανα�εν#�ενα αποτελ�σ�ατα τ#τε η διαδικασ�ε
 
ρ�θ�ιση
 και ευθυγρ&��ιση
 πρ�πει να γ�νουν απ# την αρχ	.

∆οκι�� συναγερ�ο� �ε το ειδικ� φ�λτρο
Το ειδικ# φ�λτρο περιλα�β&νετε στη συσκευασ�α του 
ανιχνευτ	 και ε�ναι διαβαθ�ισ��νο στη �ια πλευρ& του �ε 
αριθ�ο�
 που αντιστοιχο�ν στα ποσοστ& σκ�αση
. Κρατ&�ε 
το φ�λτρο δοκι�	
 π&νω απ# τον φακ# του πο�πο� (#πω
 
στο διπλαν# σχ	�α) �ε τ�τοιο τρ#πο που το κ�ντρο του 
δ�κτη να βρ�σκεται σε θ�ση �ε �νδειξη λ�γο �εγαλ�τερη απ# 
την ευαισθησ�α που �χου�ε ρυθ��σει. Μετ& απ# περ�που 8-
10 δευτερ#λεπτα �να
 συναγερ�#
 θα δοθε� και το κ#κκινο 
LED του δ�κτη θα αναβοσβ	σει. Ελ�γχου�ε αν ο  
συναγερ�#
 �χει καταγραφε� στον π�νακα ελ�γχου. 
Αφαιρο��ε το φ�λτρο και ο ανιχνευτ	
 θα κ&νει αυτ#�ατο 
reset (αν �χει ρυθ�ιστε� κατ&λληλα) �ετ& απ# περ�που 5 
δευτερ#λεπτα.  Αν �χου�ε επιλ�ξει το alarm relay να ε�ναι 
�#νι�α ενεργοποιη��νο �ετ& την δοκι�	 πρ�πει να κ&νου�ε 
reset στον π�νακα πυραν�χνευση
.

∆οκι�� πλ�ρου� διακοπ�� τη� δ�σ�η�
Μπορο��ε να επιλ�ξου�ε  σε περ�πτωση διακοπ	
 τη
 δ�σ�η
 κατ& 93% για περισσ#τερο απ# 8 
δευτερ#λεπτα αν ο π�νακα
 θα δAσει συναγερ�# 	 σφ&λ�α (αν&λογα �ε την ρ�θ�ιση που κ&να�ε).
Για να κ&νου�ε αυτ	 τη δοκι�	 καλ�πτου�ε πλ	ρω
 το δ�κτη �ε �ια αδιαφαν	 επιφ&νεια. Περι��νου�ε 
περ�που 10 δευτερ#λεπτα για να λειτουργ	σει ο ανιχνευτ	
. qπειτα ελ�γχου�ε ποιο LED (σφ&λ�ατο
 	 
συναγερ�ο�) και τι σ	�α (σφ&λ�ατο
 	  συναγερ�ο�) κατ�γραψε ο π�νακα
. Αφαιρο��ε το ε�π#διο τη
 
δ�σ�η
 και ο ανιχνευτ	
 θα επαν�λθει αυτ#�ατα σε κανονικ	 λειτουργ�α σε 10 δευτερ#λεπτα, εφ#σον �τσι το 
ρυθ��σα�ε.  Αν �χου�ε ρυθ��σει τον ανιχνευτ	 να δ�νει συναγερ�# σ’ αυτ	 την περ�πτωση πρ�πει να κ&νου�ε 
reset τον π�νακα πυραν�χνευση
.

Τεχνικ� χαρακτηριστικ�
Τ&ση τροφοδοσ�α
 11.5 – 28 V DC

Καταν&λωση ηρε��α
 8.5 mA στα 24V
Καταν&λωση συναγερ�ο� 16.5 mA στα 24V

Απ#σταση ανιχνευτ	 - καθρ�πτη Απ# 5 ��χρι 50 ��τρα
Ανοχ	 στην ευθυγρ&��ιση ±1ο για τον ανιχνευτ	,   ±5ο για τον καθρ�πτη

Μ	κο
 κ��ατο
 φωτειν	
 δ�σ�η
 880nm
Κλ&ση προστασ�α
 περιβλ	�ατο
 IP 50

Θερ�οκρασ�α λειτουργ�α
 -30 ��χρι 55 οC
∆ιστ&σει
 ανιχνευτ	 130 x 210 x  120 mm

Β&ρο
 ανιχνευτ	 670 g
Εγγ�ηση 2 �τη
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