
 

 

 

 

Tísňový hlásič 
S3040/SR 

se sníženým rizikem vlivu  
cizího magnetického pole 

Instalační manuál 
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S 3040/SR – VÝKLOPNÝ TÍSŇOVÝ SPÍNAČ       
S PAMĚTÍ POPLACHU (se sníženým rizikem  
vlivu cizího magnetického pole) 
 

UMÍSTĚNÍ A MONTÁŽ 
 
1. Spínač umístěte do místa, které vyhovuje koncové-
mu uživateli podle jeho pracovních zvyklostí a je v jeho 
dosahu. Zároveň by uživatel při aktivaci tísňového spí-
nače neměl budit pozornost. Typické umístění tísňového 
spínače S 3040/SR je na vnitřní straně postranic pra-
covního stolu nebo ze spodní strany pracovní desky 
stolu tak, aby nebyl spínač  normálně vidět. Další použití 
– haly, vchody, nebo umístění u lůžek. Potom je nutno 
spínač umístit tak, aby LED  indikace paměti aktivace 
nebyla zastíněna nějakou překážkou. Tísňový spínač 
musí být upevněn ve svislé nebo vodorovné poloze, viz 
vyobrazení dále.  
 
Montáž na spodní stranu desky stolu      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodorovné a svislé upevnění na postranici stolu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montáž v chladicím boxu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Důležité: Pro úplné vyklopení ramena spínače je 
nutno nechat volný prostor od montážního povrchu 
aspoň 7, 62 cm. 
 
 
2. Přiložte spínač na požadované místo a vyznačte 
pozici 2 montážních otvorů.  
3. Na označených místech vyvrtejte otvory odpovídající 
délce a průměru použitých montážních šroubů (případně 
hmoždinek). 
 
4. Do příslušných svorek připojte přívodní vodiče  
( viz obrázek na další straně), zamáčkněte vrchní kryt do 
spodní části spínače a ten potom upevněte šrouby na 
určené místo. 
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ZAPOJENÍ 
 
Na šroubovou svorkovnici spínače jsou vyvedeny vodiče 
dvou obvodů: 
Přepínací poplachový kontakt a napájení obvodu paměti 
s LED indikací. 
Obvod paměti poplachu musí být napájen stejnosměr-
ným napětím 12 V z poplachové ústředny. Do kladného 
přívodu napájecího napětí musí být zařazeno rozpínací 
tlačítko pro reset paměti poplachu. 
 
 

 
 
Je-li rameno rozevřeno mezi 20° a 45°, přepne se přepí-
nací poplachový kontakt a rozsvítí se LED indikace pa-
měti poplachu. 
Po uvedení ramene do klidové polohy se poplachový 
kontakt vrátí do původní polohy, ale LED kontrolka pa-
měti poplachu zůstane svítit, dokud tato paměť nebude 
resetována rozpínacím tlačítkem . 
 
Důležité: Před resetací paměti poplachu musí být 
rameno v klidové poloze. 

 
 
 
Testování a deaktivace poplachového kontaktu: 
1. Zatáhněte za rameno spínače až se rozsvítí LED 

kontrolka paměti indikující, že byl aktivován popla-
chový kontakt. 

2. Vraťte rameno do klidové polohy. Tímto se popla-
chový kontakt také přestaví do své klidové polohy. 
LED kontrolka svítí. 

3. Stiskněte tlačítko umístěné na ovládacím panelu, 
které přerušuje napájení do tísňového spínače. LED 
kontrolka paměti poplachu zhasne. 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 
Jmenovité napájení : 12V ss / 6 mA 
Pracovní napětí:  7 až 15 V ss 
Proudový odběr :  max. 8 mA 
Teplota:   - 18 °C až 48 °C 
Hmotnost:  43 gramů   
Rozměry: 45 x 73,7 x 19,3 mm ( šířka x 

délka x výška) 
Provedení :  Kryt z plastu ABS 
 

 
 

POZOR! Pro po-
třeby získání certi-
fikátu NBÚ do 
vyššího stupně 
vydávaného podle 

par. 53 zákona č. 
148/1998 Sb., je 
tísňové tlačítko 
S3040 vybavováno 
kovovým stíněním 
jazýčkového kon-
taktu z důvodu 

větší odolnosti 
proti vlivu vnější-
ho magnetického 
pole. Detektory 
s tímto stíněním 
jsou firmou 
OLYMPO controls 

s.r.o. označovány 
S3040/SR. 
 
 
Fax: (+421 2) 4445 4265

       
 
 
 
 
  
Havránkova 33  
619 00  BRNO  
Česká republika 
Tel.: +420 543 558 111  
Fax: +420 543 558 117 
obchod@adi-olympo.cz 
 
www.adi-olympo.cz 

Pištěkova 782  
149 00 PRAHA  
Česká republika  
Tel.: +420 271 001 702  
Fax: +420 271 001 710 
obchod.praha@adi-olympo.cz 

 

Rodinná 38  
700 30 OSTRAVA  
Česká republika  
Tel.: +420 596 617 425  
Fax: +420 596 617 426 
obchod.ostrava@adi-olympo.cz 

ADI-OLYMPO je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.  
Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme.
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