
ADI je obchodní značkou Honeywell spol. s r.o. – Security Products o.z. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Pomocná optická indikace 
ART1490 CG, ART1490 CR, 
ART1490 CY, ART1490 BZ 

Instalační manuál 
 

 



  
 

 

Volejte na tel.: 543 558 100 
 
Havránkova 33 ● 61900 ● BRNO ● Tel.: +420 543 558 111 
Pištěkova 782 ● 149 00 ● PRAHA ● Tel.: +420 271 001 711 
Rodinná 38 ● 700 30 ● OSTRAVA ● Tel.: +420 596 617 425 
Vajnorská 142 ● 831 04 ● Bratislava ● Tel: +421 244 454 660 
Krivá 18 ● 040 02 ● Košice ● Tel.: +421 557 296 180 
 

e-mail: obchod@olympo.cz, www.olympo.cz 
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Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. 
Za chyby zpracování a tisku neručíme. 
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POMOCNÁ OPTICKÁ (ZVUKOVÁ) INDIKACE 
  STANDARDNÍ ZELENÁ, ČERVENÁ, ŽLUTÁ ČERVENÁ S BZUČÁKEM 

ART1490 CG, CR, CY ART 1490 BZ 
 VLASTNOSTI 

Světelná indikace velkoplošnou LED v dané barvě 
Volba napájecího napětí 12/24V 
Volba trvalé nebo přerušované světelné signalizace 
Volba trvalé nebo přerušované zvukové signalizace ( jen u verze ART 1490BZ s bzučákem) 

NASTAVENÍ 
 

Vybalte LED indikátor z ochranného obalu. 
Pomocí šroubováku sejměte kryt indikátoru. 
  

Pomocí propojky P1 zvolte pracovní napětí indikátoru:  
• je-li propojka osazená, pracovní napětí je 12V ss,    
• je-li propojka vyjmutá, pracovní napětí je 24V. 
Pomocí propojky S1 zvolte režim činnosti bzučáku (Pouze pro verzi s bzučákem) :  
• je-li propojka v poloze A, tón bzučáku je nepřerušovaný,  
• je-li propojka v poloze B, tón bzučáku je přerušovaný  
Pomocí propojky S2 zvolte režim činnosti LED:  
• je-li propojka v poloze A, LED svítí nepřerušovaně,  
• je-li propojka v poloze B, LED bliká. 
 

Připojením pracovního napětí na příslušné svorky překontrolujte činnost indikátoru. 

INSTALACE 
 

LED indikátor se připevňuje na vhodné místo, aby byl dobře viditelný. 
 

Povolte 2 upevňovací šrouby desky s obvody indikátoru a desku oddělte od základny indikátoru. 
Přiložte základnu indikátoru na požadované místo a vyznačte pozici 2 montážních otvorů.  
Na označených místech vyvrtejte otvory odpovídající délce a průměru použitých hmoždinek a montážních šroubů. 
Průrazem v základně indikátoru protáhněte přívodní kabel. Základnu hlásiče upevněte na montážní povrch. 
K základně připevněte desku s obvody indikátoru. Přívodní vodiče připojte do příslušných svorek - viz obrázek. 
Na základnu hlásiče nasaďte jeho kryt. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Napájecí napětí 12Vss nebo 24 Vss (volitelné propojkou) 
Proudový odběr Červená LED s trvalou signalizací – 12 mA 

Žlutá a zelená LED s trvalou signalizací – 22 mA 
Bzučák s trvalou signalizací – 20 mA 
Bzučák s přerušovanou signalizací – 10 mA 

Hlasitost bzučáku (jen u typu ART1490BZ) 75 dB ve vzdálenosti 30 cm 
Hmotnost 25 g 
Rozměry 45 x 50  x 25  mm  (výška x šířka x hloubka) 
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Obr. Rozmístění svorek a propojek
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