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1. Úvod 
Tento optický kouřový detektor je určený pro použití s bezdrátový koncentrátorem VF PORTAL (C079) pro 
zabezpečovací ústředny Galaxy G2. Detektor detekuje a signalizuje požár produkující viditelné kouřové 
částice. 
 
Když je detekován kouř, červená LED dioda bliká v sekundovém intervalu. V normálním režimu se LED 
dioda blikne každých 64 sekund. 
 
V případě znečištění detekční komory, vyšle detektor DFO800M odpovídající poruchový signál. 
 
 

2. Instalace 
Detektor by měl být namontován na strop v místnostech, kde je nebezpečí 
požáru nebo udušení nedostatkem kyslíku (ložnice, obývací pokoje apod.). 
 
Postup při instalaci: 

a) Otáčením hlavice detektoru proti směru hodinových ručiček odšroubujte hlavici od 
patice. 

b) Patici přiložte na strop a vyznačte dvě místa pro montážní otvory a vyvrtejte je. 

c) Pomocí 2 šroubků o průměru max. 4 mm připevněte patici ke stropu. 

Při vrtání otvorů dejte pozor, aby se do detekční komory detektoru nedostal 
prach. 

d) Vložte baterii. Pozor na správnou polaritu – viz obrázek 1. 

e) Detektor je nyní připraven pro přihlášení do ústředny EZS. Červená LED dioda by 
měla každých 64 sekund bliknout. 

f) Přiložte hlavici k patici tak, aby pomocné značky byly naproti sobě – viz obrázek 2. 
Našroubujte hlavici zpět ve směru hodinových ručiček. 

 
 

3. Otestování 
Komunikace detektoru může být jednoduše otestována vyjmutí hlavice a jejím vrácení zpět. Při každé 
změně stavu je vyslán rádiový signál. 
 
 

4. Napájení baterií 
Pokud napětí baterie klesne na 2,6 V (2,5 V při okolní teplotě pod 5°C), zašle detektor do ústředny EZS 
zprávu o slabé baterie. Po hlášení slabé baterie by měl detektor fungovat ještě alespoň 1 týden. 
 
Upozornění: Pokud do detektoru vložíte baterii nesprávně, hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii 
vyměňte vždy za stejný nebo ekvivalentní typ dle doporučení výrobce. Doporučený typ baterie je 
CR123A. Vybitou baterii likvidujte dle doporučení výrobce. 
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5. Přihlášení detektoru 
Pro přihlášení detektoru do ústředny EZS postupujte dle následujících kroků. Kompletní popis naleznete 
v instalačním manuálu ústředny Galaxy G2. 

a) Vstupte do režimu technika. 

b) Vstupte do menu 52.5.1=Ser. cislo 

c) Pro přihlášení detektoru je nutné použít samoučící režim. Na klávesnici stiskněte klávesu  
hvězdička (*). 

d) Nyní aktivujte sabotážní kontakt detektoru. Na displeji klávesnice se zobrazí aktuální intenzita VF 
signálu a sériové číslo detektoru. 

e) Naprogramujte požadované parametry zóny. 

f) Opusťte režimu technika. 
 
Důležité: Detektor musí být vždy programován na finálním umístění a na 10stupňové škále 
intenzity VF signálu musí mít alespoň 2. 
 
 

6. Údržba 
a) Sejměte hlavici detektoru určeného k vyčištění. 

b) Opatrně vyjměte vnitřní jednotku z krytu zatažením za západky. 

c) Aniž byste vyňali filtr vyčistěte zadní stranu pomocí vysavače. 

d) Lehkým zatažením opatrně vyjměte filtr z detekční komory. Je-li to potřeba, filtr vyměňte. 

e) Pomocí vysavače nebo kompresoru vyčistěte detekční komoru a vnitřek filtru od prachu a nečistot. 

f) Zasuňte filtr zpět tak, aby šipka na filtru byla zarovnaná s šipkou v detekční komoře, a lehce ho 
zatlačte. 

g) Vraťte detekční komoru zpět do krytu tak, aby LED dioda na komoře se zasunula do otvoru v krytu 
a zaklaply západky. Vraťte hlavici zpět do patice. 

h) Jakmile budete mít vyčištěné všechny detektory proveďte test tak, jak je popsán v kapitole 3. 
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7. Parametry 
 

Technické 
Napájení 1x 3V CR123 A lithiová baterie (součástí dodávky) 
Životnost baterie Typicky 8 let 
Sabotářní kontakt Proti stržení ze stropu 
Optická signalizace LED dioda 
Signalizace nízké baterie Ano 
Signalizace znečištění Ano 
Pracovní teplota -5° až 55°C 
Skladovací teplota -20° až +70°C 
Rozměry (v x Ø) 45 x 102 mm 
Hmotnost 130 g včetně baterie a magnetu 
Barva Bílá 

   
Rádiové 
Typ FM  úzké pásmo 
Frekvence 868,75 MHz  
Rádiový dosah 50 m na instalaci 
Supervize Ano 

 
Detekční 
Type Fotoelektrický (optický) 
Pokrývaná oblast Cca 100 m² 
Interval čištění Běžně 4 roky 
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