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Vezeték nélküli füstérékelő PNI A023 
Használati útmutató

Bevezetés
A termék egy fotoelektron füstmentes érzékelő szálak nélkül. Egy egyedülálló 

design és egy intelligens mikróvezérlőegység, az érzékelő immunis a 
porrészecskékre vagy a fehér fény interferenciára biztosítva a stabilitást. Ezt  lehet 
egyszerre használni a vezeték nélküli  riasztórendszerrel, és többféle környezetben 
lehet telepíteni figyelmeztetve a felhasználót ha riasztás esetén.

Az érzékelő nagyon gyorsan reagál a füst által kibocsátott parázsló tűz vagy 
láng esetén, ez lehet otthon, irodában, bevásárlóközpontok, szállodák, éttermek, 
iskolák,bankok,könyvtárak,raktárak,stb. használni.

Termék leirása

Tulajdonságok
Ÿ Vezeték nélküli kapcsolat egy riasztórendszerhez vagy független 
működés
Ÿ Kézi tesztelés
Ÿ Automatikus visszaállítás a megtörtént  eset után
Ÿ Fotoelektron infravörös érzékelő
Ÿ Akusztikus és vizuális figyelmeztető
Ÿ Megnövelt stabilitás
Ÿ Immun a porrészecskékre és a fehér fény interferrenciára
Ÿ Benti használat
Műszaki adatok:
Ÿ Vezeték nélküli kommunikációs frekvencia központi behatolással : 433 MHz
Ÿ Tápellátás:  9V-os elem
Ÿ Fogyasztás: standby: ≤ 10 uA / riasztás módban: ≤ 20 mA
Ÿ Riasztójelzés: piros LED 
Ÿ Riasztási zajszínt:  ≥ 85dB/m
Ÿ Felületi érzékelés: 20 mp-ig
Ÿ Távolság vezeték nélküli kommunikáció:  100m-ig nyilt területen
Ÿ Működési környezet: hőmérséklet: -10 ~ 50 °C 
Ÿ Méretek/súly: Ø105 x 30 mm / 125 g (elemekkel együtt)

Fényjel / Teszt 
gomb
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Szerelési útmutató
1. Kerülje el az érzékelő szerelését füstérzékelő terek, sok por, olaj betétek,
magas páratartalom vagy nagy szél közelében (>5m/s)
2. Válassza ki az érzékelőnek  megfelelő pozíciót általában a mennyezett közepén a
megvédésre. Rögzitse az érzékelőt a kiválasztott pozicióba.
3. Helyezze be az elemet az érzékelőbe.
4. Csavarja be az érzékelőt az alapba.
5. Csináljanak egy kézi tesztelést, hogy meglássák, hogy megfelelően működik az 
érzékelő

Használati útmutató
1. Érzékenységi vizsgálat:rendszeresen kell működési teszteléseket végezni

hogy bizonyosodjon meg hogy az érzékelő problémamentesen működik. 
Hogy működési tesztelést végezzen nyomja meg a teszt gombot és tartsa néhány 
másodpercig. Ha a vészjelző gyorsan pislog és a csipogó egy hangjelzést  ad le 
riasztáskor azt jelenti, hogy az érzékelő megfelelően működik.

2. Riasztási mód és a hangjelzés leállítása: amikor a füst sűrűsége eléri a
a riasztási küszöbét, hangjelző elkezd megszólalni, é s a riasztójelző gyorsan fog 
pislogni.Amennyiben a füst sűrűsége nem csökken, teszt gomb nem lesz semmi 
hatása.Amikor a füst sűrűsége  a riasztási küszöbb alá csökken a teszt gomb 
megnyomásával az érzékelőt arra kényszeriti, hogy tesztelési módba lépjen. 10 perc 
elteltével az érzékelő automatikusan visszatér a normál működéshez.

3. Együtt használva egy riasztórendszerrel:amikor az érzékelő csatlakoztatva 
cvan egy vezeték  nélküli egy riasztórendszerhez, a teszt gomb megnyomásával egy 

riasztási jelzést fog leadni a rendszer vezérlőegységéhez.
Ahhoz, hogy az érzékelőt programálja  egy riasztórendszerhez, nyomja 

meg hosszasan a test gombot amikor a rendszer vezérlőegységének eszköze 
tanulási módban van.

5. Meghibásodás esetén:
Ÿ Ha az érzékelő hangjelzője egy rövid hangot ad ki 40 másodpercenként együtt egy 

villogó riasztójelzéssel, ez azt jelenti hogy az elem le van merülve és ki kell  
cserélni. 

Ÿ Ha az érzékelő hangjelzője 2 rövid hangot ad ki 40 másodpercenként  és a 
riasztójelző 2 villog, ez azt jelenti, hogy az infravörös fotoelektron érzékelő hibás. 
Ebben az esetben kérem forduljon a helyi forgalmazóhoz. Soha ne próbálja meg 
eltávolítani vagy megjavítani az érzékelőt, hogy elkerülje a további incidensek.

Megjegyzés:
Ÿ Tisztítsa meg a felületet egy puha ronngyal félévente, hogy  biztosítsa annak 

érzékenységét.Ne feledje, hogy távolítsa el az akkumulátort tisztítás elvégzésekor..

Ÿ Ha nem használja az érzékelőt egy hosszabb ideig, távolítsa el a mennyezetről  
vegye ki az akkumulátort, és tartsa hűvös, száraz helyen.

Ÿ A füstérzékelő csökkentheti a katasztrófák előfordulási arányát de ezt nem 
tudja 100% garantálni.
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