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Technické parametry:   
• Napájení: DC 9V~35V  
• Odběr proudu v klidu: <12mA  
• Odběr proudu: <18mA   
• Indikace: LED  
• Citlivost: 0.5dB/m(± 0.1dB/m)  
• Výstup: Relé (přepínací kontakt, zatížení max. 28VDC, 500mA)  
• Provozní teplota: -10°C až 50°C  
• Provozní vlhkost: <95% RH  
• Standard: EN54-7/UL268 
• Rozměry: 103mm × 53mm 

 

Zapojení a nastavení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
• Relé může vyslat povel např. pro zabezpečovací GSM pager jenž aktivuje 

sirénu a odešle SMS. Instalace vhodná do interiéru (obchody, kanceláře, 

hotely, domácnosti atd.). 
 

• Po dokončení instalace odstraňte průhledný plastový obal.  
• Provoz detektoru je indikován probliknutím červených LED   
• V případě poplachu se rychleji rozblikají červené LED a přepne se relé.  

 
 
Vyvarujte se instalaci v prostorech s častou změnou sálajících teplot, v prostoru s chemikáliemi, výbušninami, hořlavinami, výpary či 

přímým slunečním světlem. Detektor není vhodný do extrémně teplých či studených míst. Prach a proudící vzduch můžou také 

negativně ovlivnit funkci čidla. Při zapojování dbejte obecných zásad pro práci s elektronikou a el. součástkami. Vyvarujte se statické 

elektřině, zkratům, přepólování atd. Případně přenechejte instalaci kvalifikované osobě. Po instalaci proveďte otestování, stejně tak je 

vhodná namátková kontrola funkčnosti celého zabezpečovacího systému. Střežený prostor doporučujeme hlídat vícero čidly pro případ 

selhání jednoho z nich. 
 
Zařízení nerozebírejte, neopravujte apod. Servis přenechejte prodejci. Porouchané zařízení nepoužívejte. Po ukončení životnosti 

ekologicky zlikvidujte dle místních zvyklostí a předpisů (odevzdejte do sběrného dvora s elektroodpadem nebo vraťte dodavateli.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Prodejce: FLAJZAR, s.r.o., Svatoplukova 1199, 698 01 Veselí nad Moravou  
tel.: +420 776 586 866, e-mail: obchod@flajzar.cz 

Kompletní nabídku najdete na internetu, na stránkách: www.flajzar.cz 

 

                     4 - vodičové zapojení detektoru 

1- + 9 až 35V napájení             3-   výstup relé COM (společný) 

2- GND napájení                      4-   výstup relé NO (v klidu rozepnuto s COM) * 

                                                  *režim spínání/rozpínání relé lze nastavit pod krytem detektoru 
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