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PŘEHLED 
Honeywell DET8M je detektor teploty a zaplavení s radiovým transceiverem    
využívající bezdrátovou nadstavbu zabezpečovacích systémů Honeywell 
pracující na kmitočtu 868MHz. Vícefunkční detektor DET8M je možné  nastavit 
v několika různých konfiguracích: 
MOŽNÉ KONFIGURACE DETEKTORU 
     Teplo 
(vestav.sensor) 

Chlad 
(vestav.sensor) 

Externí 
sensor* 

●   
 ●  
  ● 
● ●  
●  ● 
 ● ● 
● ● ● 

* Typy možných exter- 
ních sensorů: T280R - 
teplotní sensor pro 
lednici nebo mrazicí 
box, FP280 - detektor 
zaplavení ( mohou být 
až 4 paralelně) nebo 
jiné detektory s kon- 
taktním výstupem (např. 
magnetické kontakty). 

 
Nastavení DET8M se provádí potenciometry a DIP přepínači - viz. obrázek 
na straně 1. a odstavec “2. Konfigurace a pracovní režim detektoru.”  

1  VOLBA MÍSTA PRO MONTÁŽ 
• DET8M může být montován na zdi nebo stropy s jakoukoliv orientací v 

místnostech, kde se teplota pohybuje v rozmezí -10° to 55° C.  
• Ujistěte se, že existuje dostatečný prostor kolem držáku detektoru (ve 

všech směrech) (viz D).Má-li být monitorována teplota místnosti (chlad 
nebo přehřátí) je třeba namontovat DET8M na vhodné místo v 
monitorované místnosti (montážní výška, případná interakce s jiným 
zařízením v sledované místnosti) .  

• Pro sledování teploty lednice nebo mrazicího boxu je třeba použít externí 
teplotní sensor T280R (není součástí dodávky). Po montáži DET8M na 
stěnu nebo strop umístíme sensor T280R do pracovního prostoru 
lednice nebo mrazicího boxu. 

• Pro detekci zaplavení je použit sensor zaplavení FP280. Lze zapojit až 
čtyři FP280 paralelně. Jeden kus FP280 je součástí dodávky DET8M.  
− Sensor zaplavení  by měl být namontován co nejblíže ke zdroji 

možného zaplavení a, pokud možno, co nejníže  
− FP280 může být montován vertikálně I horizontálně k podlaze. (Viz E 

na straně 1.) 
• Externí sensory musí být montovány do 5m (délka přívodního vodiče) od 

detektoru DET8M. 
• Pro připojení jiných detektorů platí: musí mít výstup typu kontakt NC a 

nevyžadovat napájení  (např.magnetický kontakt). Pokud je použito více 
kontaktů, zapojují se do série, poplachová smyčka se vyvažuje jedním 
odporem 10kΩ a celková délka kabelu by neměla přesáhnout 100m.  

• 2   KONFIGURACE A PRACOVNÍ REŽIM DETEKTORU  
Pracovní režim  DET8M lze nastavit potenciometry a DIP přepínači po 
sejmutí krytu detektoru - viz. B na straně 1 a následující tabulku.  

POTENCIOMETRY 
Potenciometr Tovární Rozsah  [± 1.75° C] 

COLD (a) 8° C 2° C – 14° C 
HOT (b) 26° C 20° C – 32° C 

FREEZER (c) -12° C    -18° C –  -6° C 
REFRIGERATOR (d) 11° C 2° C – 20° C 

DIP PŘEPÍNAČE  (tovární nastavení vyznačeno tučně) 
ON Přepínač OFF 

Alpha protokol 6 V2GY protokol 
Externí teplotní    
sensor [T280R] 

Upozornění: Není-li 
použit externí sensor, 
nastavit přepínač 5 na 

ON a přepínače 3 & 4 na 
OFF 

5 
 

Externí sensor 
záplavyFP280 nebo jiný 

externí sensor  

Alarm d (LEDNICE) ON 4 Alarm d (LEDNICE) OFF 
Alarm c (MRAZ. BOX) ON 3 Alarm c (MRAZ. BOX)OFF 

Alarm b (TEPLO) ON 2 Alarm b (TEPLO) OFF 
Alarm a (CHLAD) ON 1 Alarm a (CHLAD) OFF 

Poznámka: Po nastavení všech přepínačů a potenciometrů resetovat 
detektor odpojením a připojením napájení.  

 

Přepínače 1 – 5   a  potenciomtry (a – d) konfigurují detektor pro sledování 
teploty.   
− Detektor bude signalizovat poplachový stav pokud  teplota klesne pod 

hodnotu nastavenou na potenciometru COLD po asi 10-30 minutách.  
− Detektor bude signalizovat poplachový stav pokud  teplota vzroste nad 

hodnotu nastavenou na potenciometru HOT po asi 10-30 minutách. 
− Pro sledování teploty mrazicího boxu nebo lednice je nutné použít 

externí teplotní sensor T280R. Detektor bude signalizovat poplachový stav 
pokud  teplota vzroste nad hodnotu nastavenou na potenciometru 
FREEZER nebo REFRIGERATOR přibližně za 10-30 minut. (Přepínač 5 
je nastaven na ON.)  

− Pokud sensor zaplavení FP280 detekuje vodu (viz. E), detektor bude 
signalizovat poplachový stav do 60 sekund.  

− Po narušení sabotážního okruhu nebo vstupu pro externí sensor, bude 
detektor signalizovat poplachový stav okamžitě. 

Přepínačem 6 lze nastavit komunikační protokol detektoru. 

3   NAPÁJECÍ BATERIE  
Detektor je napájen lithiovou baterií 3V (viz.Technická data, strana 3.) 
Po otevření detektoru a vyjmutí papírové kartičky  (viz. A & B na straně 1) 
je detektor uveden do provozu. 
Je-li napětí baterie příliš nízké, DET8M předá ústředně zprávu o nízkém 
napětí baterie.   

4   OVĚŘENÍ VF PŘENOSOVÉ TRASY, NAČTENÍ DETEKTORU DO 
ÚSTŘEDNY 
Před konečnou montáží detektoru na vybrané místo je vhodné ověřit kvalitu 
vf přenosové trasy. Následující body popisují způsob, jak to učinit :  
1. Nastavit ústřednu do režimu programování a načíst detektor do systému.  

Načtení bezdrátového detektoru je podrobně popsáno v programovacím 
manuálu ústředny.  

2. Nastavit některou z diagnostických funkcí ústředny a aktivovat detektor 
např. sejmutím a opětným vrácením krytu. 

3. Ukončení režimu programování .  
Ochrana proti sabotáži: DET8M vyšle signál o sabotážním narušení v 
případě  odstranění krytu detektoru, sejmutí DET8M z montážního držáku 
nebo aktivace externího čidlo případně přerušení kabelu k externímu čidlu. 
Sabotážní okruh používá sériové číslo a smyčku pro přiřazení k ústředně. 

5   MONTÁŽ DETEKTORU 
• Pro připevnění držáku ke zdi použijte tři šrouby (viz C na straně 1).  
• Pro vstup kabelu vedeného po povrchu¨je v zadním krytu detektoru 

tenká  vylamovací oblast. (viz B na straně 1.) 
• Připevněte detektor k montážní desce (viz C & D). Otvory typu “klíčová 

dírka” nasunout na výstupky na montážní desce a zatlačit směrem dolů. 
Kliknutí pojistného zámečku signalizuje správnou polohu detektoru. 

T280R externí teplotní sensor 
• Před připojením sensoru je nutné vyjmout baterii z detektoru.  
• Před připojením sensoru k DET8M, změřte odpor T280R.  Při pokojové 

teplotě (22° C – 29° C) by měl být  mezi 70 KΩ – 130 KΩ.  Zahřátím T280R 
v ruce po dobu 60 sekund lze ověřit, poklesem odporu, funkci sensoru. 

• Zapojte přívodní kabel sensoru do příslušných svorek detektoru. Sensor 
není citlivý na polaritu. 

FP280 externí detektor záplavy 
• Sensor musí být namontován na čistý a suchý povrch. Montáž lze 

provést využití oboustranné lepicí pásky, která je součástí sensoru nebo 
šroubem, dovolí-li to povrch na který je detektor montován. 

• FP280 má vestavěn rezistor 2.2MΩ.  Po montáži, před připojením k 
DET8M, lze měřením odporu sensoru ověřit, že nedošlo k poškození 
sensoru. 

• Zapojte přívodní kabel sensoru do příslušných svorek detektoru. Sensor 
není citlivý na polaritu. 

• K resetu sensoru, po ukončení jeho zaplavení, dojde během jedné 
minuty..  

Upozornění: 
DET8M může být použit pouze pro ochranu majetku.Nelze ho 
použít tam, kde by na jeho funkci závisela ochrana zdraví a života 
lidí.  

6   KOMPATIBILITA  
• Při použití s Galaxy Dimension V6.50 (VF Portál C079-2, v1.07), bude 

DET8M v režimu Alpha přiřadit konkrétní alarm na smyčku , tj. 6 typů 
různých poplachových událostí.  

Důležité: Musí být vyřazena funkce 52.11.4=Autom. vol. 
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• S výjimkou Galaxy Dimension V6.50 (modul VF Portál C079-2, v 1.07) 
DET8M v režimu Alpha poskytne jednu poplachovou událost bez ohledu 
na to, která smyčka byla aktivována.  

• V režimu V2GY, DET8M hlásí pouze jednu poplachovou událost bez 
ohledu na to, která smyčka byla aktivována. 
 

7   NASTAVENÍ PROGRAMU ÚSTŘEDNY GALAXY DIMENSION 
• Podrobný postup nastavení VF parametrů detektoru lze nalézt v kapitole 

52.11=VF nastav.  
• Pokud je využíváno více funkcí detektoru, je třeba přiřadit každé funkci 

jednu virtuální adresu. 

• VF parametry přiřazených virtuálních adres se liší v parametru 
52.11.2=Smycka cis. DET8M umožňuje nastavení 6ti detekčních 
smyček: 

Smyčka 1: Detekce poklesu teploty pod nastavenou mez – sensor 
vestavěný v detektoru. 

Smyčka 2: Detekce překročení teploty nad nastavenou mez – sensor 
vestavěný v detektoru. 

Smyčka 3: Detekce překročení teploty nad nastavenou mez v mrazicím 
boxu – externí sensor T280R. 

Smyčka 4: Detekce překročení teploty nad nastavenou mez v lednici – 
externí sensor T280R. 

Smyčka 5: Detekce zaplavení – externí sensor FP280 (součást dodávky 
detektoru). 

Smyčka 6: Obecný poplachový vstup – detektor s kontaktem NC 
jednoduše vyvážený rezistorem 10kΩ (obr.G na str.1). 

PŘÍKLADY : 
• Detekce poklesu teploty (potenciometr COLD, nastavení meze 

v rozsahu 2 až 14ºC), VF protokol Alpha: 
Nastavení přepínačů detektoru: 

 

 

Příklad programu vf parametrů virtuální zóny 1047 (52.2.11=VF nastav): 

Načtení sériového čísla detektoru:  

   
Nastavení smyčky detektoru : 

  
Nastavení vyslání signálu  obnovy klidového stavu detektoru: 

  
 

• Detekce překročení teploty (potenciometr HOT, nastavení meze 
v rozsahu 20 až 32ºC), VF protokol Alpha: 
Nastavení přepínačů detektoru:   

 

 

Příklad programu vf parametrů virtuální zóny 1048 (52.2.11=VF nastav): 

Načtení sériového čísla detektoru:  

   
Nastavení smyčky detektoru : 

  
Nastavení vyslání signálu  obnovy klidového stavu detektoru: 

  
 

• Detekce zaplavení (externí čidlo), překročení teploty a poklesu 
teploty protokol Alpha: 
Nastavení přepínačů detektoru: 

 

 

Příklad programu vf parametrů virtuální zóny 1048 (52.2.11=VF nastav): 

Načtení sériového čísla detektoru:  

  
Nastavení smyčky detektoru : 

  
Nastavení vyslání signálu  obnovy klidového stavu detektoru: 

  
     

Nastavení parametrů virtuálních zón pro detekci poklesu (překročení) 
teploty provedeme podle předchozích příkladů (virtuální zóny 1047 a 
1048). Tato kombinace funkcí detektoru bude vyžadovat použití tří 
virtuálních zón. Načtení sériového čísla detektoru lze provést pouze pro 
jednu virtuální zónu, v dalších zónách ho lze vložit pomocí klávesnice.  
 

Poznámka: Pokud je potřeba využít vstup externího sensoru pro externí 
čidlo (viz. G na straně 1), použijeme nastavení přepínačů detektoru stejné 
jako pro detektor záplavy. Změna bude poze ve volbě smyčky – pro externí 
detektor volíme smyčku č.6. Při uvedení čidla do provozu je nutné zapojit 
na vstup pro externí sensor buď detektor záplavy nebo externí detektor s  
vyváženou smyčkou, nastavit správně přepínač a pak vložit baterii. 
Detektor identifikuje typ externího čidla a aktivuje správnou smyčku. Bude-li 
na vstup připojen sensor FP280, bude aktivní smyčka č.5, bude-li připojena 
zóna vyvážena rezistorem 10kΩ, bude aktivní smyčka č.6.   

• Další možné kombinace funkcí detektoru: 
Externí čidlo 

  

Mrazicí box (T280R) 
  

Lednice (T280R) 
  

Mrazicí box (T280R) 
 

Pokles teploty 
(vestavěný sensor) 

 

Překročení teploty  
(vestavěný sensor) 

 

 

 
 
Poznámka: Pokud je potřeba využít více funkcí detektoru, platí pravidlo, že  
lze použít libolnou kombinaci interních sensorů (chlad – smyčka č.1 a teplo 
– smyčka č.2) a sensoru připojeného na externí vstup. 
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Technická data  
Napájení: baterie*  
(součást dodávky).   

1  x  3 V ,   
CR123A / DL 123A / 466 

Doba života baterie, roky:    
 

ALPHA  =  7 
V2GY  =  5 

Interval supervize, minuty:   ALPHA  =  18 
V2GY  =  9  

Maximální délka kabelu  
mezi DET8M a FP280:   

5 m  

Maximální délka kabelu mezi  
DET8M a externím detektorem:   

100 m  max  

VF modulace:   FM úzkopásmová 
VF pracovní kmitočet: 868MHz 
VF dosah, volný prostor: 2000m  
Pracovní teplota: -10° to 55° C 
Skladovací teplota: -20° to 55° C 
Relativní vlhkost, nekondenzující: 0 → 95% 
FP280 detekovaná hloubka vody: 1.25 mm or 4 mm (viz. E) 
FP280 odpor: 2.2MΩ 
Rozměry: 
Sensor & držák: 
Sensor záplavy: 

 
88.9mm x 40.6mm x 30.5mm   
38.1mm x 25.4mm x 9.4mm 

Hmotnost, DET8M: 
Hmotnost, FP280: 
Celková hmotnost s obalem: 

71 g   
52 g  
164 g 

  
Příslušenství:   
Sensor záplavy: 
Teplotní sensor: 

 
FP280  
T280R  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Upozornění pro výměnu a manipulaci s bateriemi.  Při nesprávném zacházení s bateriemi existuje riziko exploze , požáru nebo popálení. Baterii nelze nabíjet, demontovat, vystavovat teplotám nad 
100°C nebo spalovat.  Při výměně bateriií je třeba postupovat opatrně – používat pouze nové , nepoškozené baterie  a vkládat je do čidla tak, aby byla dodržena správná polarita baterií.  Pokud jsou 
baterie poškozené, je nutné je neprodleně vyměnit a zlikvidovat bezpečným způsobem (dle instrukcí výrobce baterií) a v souladu s  předpisy pro nakládání s odpadem tohoto typu.   

 HOMOLOGACE - SEZNAM 

• CE    NF&A2P 
• EN50131-1 Security Grade 2, Environmental 

Class II. 
• EN 50131-5-3 Security Grade 2, Environment Class II. 
• EN 50131-5-3 Security Grade 2; Environmental Class II.   
• EN 50131-5-3  grade 2, classe enironnementale 

• EN 50131-5-3 Sicherheitsklasse 2  Umweltklasse II.  
POZNÁMKA 

Má-li instalace vyhovovat  EN50131-1, je třeba instalovat zadní sabotážní kontakt a pojistný šroub víka 
detektoru.TS EN 50131-5-3 Grado di Sicurezza 2; Classe Ambientale II. 
• TS EN 50131-5-3 Grado de Seguridad 2, Clase ambiental II. 

NF et A2P Type 2 
IP30 IK04 
N° de certificat: 
XXXXXXXXXXXX 
C.N.M.I.S. sas et 
C.N.P.P. cert. 
8 place Boulnois
 Tel: 
+33.(0)1.53.89.00.40 
75017 PARIS 
 Fax: 
+33.(0)1.45.63.40.63 

 
Chcete-li získat Prohlášení o shodě k tomuto produktu,naleznete je na našich 
webových stránkách, http://www.adiglobal.cz//iiWWW/cz/produkty110.nsf/wp/domu . 
Pro jakékoliv další informace týkající tohoto výrobku, prosím kontaktujte: 

 

ADI Global Distribution 
Havránkova 33 
619 00  Brno - Dolní Heršpice 
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