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PG8916  

PowerG obousměrný bezdrátový teplotní a kouřový detektor 

Instalační manuál 

 

 

Vlastnosti 

Teplotní a kouřové detektory PG8916 zajišťují ochranu otevřených prostorů a včasné varování 
při vzniku požáru takto: 

 Vyhlásí požární poplach na základě detekce kouře nebo teploty (60°C). 

 Poplach je signalizován pomocí vestavěné sirény. 

 Dojde k odeslání poplachové události do kompatibilní bezdrátové zabezpečovací 

ústředny. 

 

Funkce 

Tlačítko Test/Mute (Utišení) během normálního provozu funguje jako testovací tlačítko a 
během poplachu jako tlačítko pro utišení. Při stisknutí tlačítka Test/Utišení během poplachu se 
utiší vestavěná siréna na 8 minut. Pokud příčina, která způsobila poplach, není během těchto 8 
minut odstraněna, tak se siréna opět aktivuje. Stisknutí tlačítka Utišení nezpůsobí ukončení 
poplachu. 

Ochranný kontakt (tamper) je stisknut, když je detektor vložen do montážních zad. Vyjmutí 
detektoru z montážních zad způsobí aktivaci tamper kontaktu a přenos této události do 
zabezpečovací ústředny. Detektor není funkční, pokud není vložen do montážních zad. 
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Nastavení zařízení 

Upozornění: Kryt baterie detektoru je opatřen rudým tlačítkem, které brání vložení detektoru 
do montážních zad, pokud uvnitř není baterie. Kouřový detektor je dodáván s 3V baterií 
CR123A. 

Pozor! Při použití baterie jiného typu může hrozit nebezpečí výbuchu. Při výměně baterie dbejte 
na správnou polaritu vkládané baterie. Likvidace a recyklace použitých baterií musí být 
provedena v souladu s předpisy ve vašem státě. Výměnu baterie by měl provést instalační 
technik.  

VAROVÁNÍ: Nikdy z detektoru nevyndávejte baterii pro zrušení planého poplachu. Otevřete 
okno nebo použijte ventilátor, abyste se zbavili kouře okolo detektoru. Jakmile bude kouř pryč, 
dojde k ukončení poplachu. Pokud stále dochází k falešným poplachům, pokuste se detektor 
vyčistit podle návodu popsaném v tomto manuálu.  

VAROVÁNÍ: Během signalizace poplachu nedoporučujeme stát poblíž detektoru. Signalizace 
poplachu je hlasitá proto, aby Vás detektor v případě nouze vzbudil. Pokud se nacházíte poblíž 
sirény, může dojít k poškození Vašeho sluchu. 

Poznámka: Pokud si chcete být jisti správnou funkcí kouřového detektoru, je zapotřebí ho 
testovat každý týden. 

Poznámka: Chcete-li, aby všechna bezdrátová zařízení byla opět funkční i po resetu ústředny, je 
zapotřebí před samotným resetem provést pomocí programu DLS 5 kompletní přenos nastavení 
do PC a po jeho provedení nahrát nastavení zpět do ústředny. 

 

Legenda  

A. Otvor bzučáku 

B. Testovací tlačítko a LED kontrolky 

C. Montážní záda 

D. Detektor 

E. 3V lithiová baterie CR123A 

F. Kontakty baterie (bez ochranné izolace). 

G. Kryt baterie 

H. Tlačítko pro přihlášení 

I. Tamper kontakt 

Poznámka: Po vložení baterie do detektoru, může siréna jednou 
houknout. 
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Rozebrání detektoru 

1. V jedné ruce držte montážní záda detektoru 

2. Druhou rukou otáčejte detektorem proti směru hodinových ručiček a uvolněte ho 

z montážních zad. 

Vložení baterie a úvodní test  

1. Rozeberte detektor 

2. Otevřete kryt baterie 

3. Vložte do detektoru baterii, zkontrolujte správnou 

polaritu vložené baterie 

4. Zavřete kryt baterie a umístěte detektor do 

montážních zad. 

5. Stiskněte testovací tlačítko na 2s. 

 

Poznámka: Pokud byla do bezdrátového detektoru vložena baterie před více než 48 hodinami, 
nepůjde detektor přihlásit do systému, dokud není narušen a opět uzavřen jeho tamper 
kontakt. Při programování ústředny pomocí funkce Rychlé přihlášení postupujte dále podle níže 
uvedených kroků v části "Přihlášení". 

Poznámka: Po výměně vybité baterie může trvat až 5 minut, než je porucha na ústředně 
odstraněna. 
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Přihlášení 

Rychlé přihlášení: 

1. Na klávesnici zadejte [*][8][Instalační kód][804][000]. 
2. Stiskněte na detektoru tlačítko pro přihlášení (nachází se na zadní straně detektoru), 

držte ho stisknuté, dokud se nerozsvítí LED kontrolka a poté ho uvolněte. Na 
klávesnici se zobrazí potvrzovací zpráva. 

3. Stiskem [*] potvrďte identifikační číslo 
4. Vložte [třímístné číslo zóny]. 
5. Vložte [třímístné číslo typu zóny]. 
6. Vyberte všechny požadované bloky stiskem odpovídajícího (jednomístného) čísla 

bloku a poté stiskněte [#]. Na LCD klávesnici nalistujte požadované bloky a vyberte je 
stiskem [*]. 

7. Na LCD klávesnici vytvořte popis zóny, lze k tomu použít knihovnu slov. 

Před přihlášení 

1. Vzdáleně zadejte jedinečné identifikační číslo detektoru do ústředny. Více informací 
naleznete v manuálu pro HSM2HOST. 

2. Až se bude zařízení nacházet poblíž ústředny, stiskněte jeho tlačítko pro přihlášení. 

 

Poznámka: Pokud byla do bezdrátového detektoru vložena baterie před více než 48 hodinami a 

detektor nebyl přihlášen, je zapotřebí narušit jeho tamper kontakt a opět ho uzavřít, aby bylo 

možné detektor přihlásit. 

Test umístění detektoru 

Před upevněním bezdrátového zařízení natrvalo je zapotřebí zařízení dočasně umístit na 
požadované místo a provést test umístění detektoru. 

1. Narušte tamper kontakt zařízení sundáním detektoru z montážních zad (aktivuje se 
bzučák). 

2. Vraťte detektor zpět, dojde k obnovení tamperu. Detektor se přepne do testovacího 
režimu na dobu 15 minut. 

3. Červená LED kontrolka jednou blikne, čímž signalizuje odeslání události do ústředny. 
Poté LED kontrolka 3 krát zabliká, čímž signalizuje sílu signálu. Následující tabulka 
popisuje sílu přijímaného signálu.   

Signalizace LED kontrolkou Síla signálu 

Bliká zelená LED Silná 

Bliká oranžová LED Dobrá 

Bliká červená LED Špatná 

Nebliká Bez komunikace 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Je přijatelná pouze síla signálu dobrá nebo silná. Pokud je síla signálu 
špatná, změňte jeho umístění a opět proveďte test, dokud nebude síla signálu dobrá nebo 
silná. 
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Poznámka: Podrobné pokyny týkající se testu umístění naleznete v instalačním manuálu 
ústředny. 

Umístění kouřových detektorů 

Umístění kouřových detektorů se řídí zákony, předpisy a normami platnými v zemi, kde je 
detektor nainstalován. Kouřové detektory by měly být naistalovány takto: 

1. Ve všech ložnicích a pokojů pro hosty. 

2. V každé oddělené obytné jednotce ve vzdálenosti 6,4m od dveří k ložnici. 

3. V každém patře obytné jednotky, včetně sklepních prostor. 

4. V každém patře malých pečovatelských domů, včetně sklepních prostor, kromě 

malých prostorů a neobytných podkroví. 

5. V obytných prostorech ubytoven.  

6. V obytných prostorech malých pečovatelských domů. 

7. Při montáži na strop musí být nejbližší hrana detektoru umístěn minimálně 0,1 m od 

stěny. 

8. Při montáži na stěnu musí být nejbližší hrana detektoru umístěn ve vzdálenosti 0,1 až 

0,3m od stropu. 

9. Při montáži na šikmé, sedlové nebo špičaté stropy musí být nejvzdálenější okraj 

detektoru umístěn ve vodorovné vzdálenosti do 0,9 m od vrcholu. 

Nejlepšího výsledku ve včasné detekci požáru se dosáhne instalací požárního detektoru do 
všech pokojů a prostorů v domě takto: 

(1) Kouřové detektory umístěné ve všech oddělených prostorech pro spaní  
(2) Teplotní nebo kouřové detektory umístěné v obývacím pokoji, jídelně, ložnici, 

kuchyni, na chodbě, v podkroví, v kotelně, na toaletě, technické a skladovací 
místnosti, ve sklepě a přilehlých garážích. 

 

Montáž zařízení  

Před upevněním bezdrátového zařízení natrvalo je zapotřebí zařízení dočasně umístit na 
požadované místo a provést test umístění detektoru. 

1. Označte si a vyvrtejte 2 otvory v místě instalace. 

Připevněte montážní záda pomocí 

2 šroubů. 

2. Vložte detektor do montážních zad tak, aby 

výstupky zapadly do odpovídajících otvorů a 

detektorem otočte, jak je zobrazeno na obrázku. 

Ověřte, že je detektor správně nasazen že ho 

nelze vyndat z montážních zad. 

Poznámky: Baterie musí být vložena do detektoru před vložením detektoru do montážních zad. 
Neoprávněné sundání detektoru z montážních zad způsobí sabotážní poplach (tamper)! 
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Nastavení 

Nastavení se provádí v sekci [804][třímístné číslo zóny] 

 

[001] Přepínače  

[4] Kontrola spojení – Implicitně [Zap] 

Povolení kontroly spojení s detektorem 

 

 

Akustická a optická signalizace 

Dvoubarevná LED kontrolka, bzučák a siréna jsou využity pro signalizaci různých typů 
poplachových a poruchových stavů, jak je zobrazeno níže: 

Stav Optická signalizace Akustická signalizace 

(bzučák nebo siréna) Červená Žlutá 

Požár Bliká každých 500ms - 3 dlouhá pípnutí každé 4s 

Tamper (*) - - Dlouhé pípnutí každé 2s 

Klidový stav Bliká každých 30s - - 

Slabá baterie Bliká každých 30s - Krátké pípnutí každých 30s 

Porucha 
detektoru 

Bliká každých 60s 3 bliknutí 
každých 60s 

Krátké pípnutí každých 60s 

Poplach nízká 
citlivost 

Bliká každých 30s (**) - Krátké pípnutí každých 30s 

Je požadováno 
vyčištění 

2x blikne každých 30s - 2 krátká pípnutí každých 30s 

Požár (siréna) - - 3 krátké tóny každou 1,5s 

Test Viz. test kouřového detektoru 

Poplach utišen Bliká každých 8s - - 

* Sabotážní poplach (tamper) nebude signalizován 3min. po připojení napájení 
**Mezi pípnutím bzučákem a signalizací pomocí LED je zpoždění 15 sekund 
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Výměna baterie 

UPOZORNĚNÍ: V tomto zařízení se používá lithiová baterie, která může při neodborném 
zacházení způsobit přehřátím, výbuchem nebo požárem zranění osob. Baterii nenabíjejte. 
Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce baterie. Likvidace a recyklace použitých baterií musí 
být provedena v souladu s předpisy ve vašem státě. 

Vyměňte lithiovou baterii v detektoru jednou za 8 let, i když nic nenasvědčuje tomu, že by 
baterie byla vybitá. Baterie musí být okamžitě vyměněna, pokud se na zabezpečovací ústředně 
zobrazí informace o vybité baterii v detektoru. 

Pokud tuto zprávu budete ignorovat, budete na tuto skutečnost každou minutu zvukově 
upozorněni (pípnutím) po dobu několika dnů. Pípání signalizující vybitou baterii v detektoru 
začne nejméně 30 dní před úplným vybitím baterie. 

 

Údržba 

Pro správnou funkci detektoru je zapotřebí často provádět jeho údržbu. Následující rady 
popisují, jak se máte o detektor starat: 

 Používejte vysavač pro odstranění prachu z otvorů v detektoru. Po přijetí zprávy 

"Vyčistit" je zapotřebí detektor vyčistit. Pokud je přijata poruchová zpráva, je 

zapotřebí detektor vyměnit. 

 Každý týden provádějte test detektoru. 

 Zpráva Vyčistit (údržba) je vysílána, když se zhorší citlivost detekční komory v 

detektoru. 

Poznámka: Pokud dochází k falešným poplachům, zkontrolujte, zda je detektor umístěn na 
vhodném místě. V případě potřeby změňte umístění detektoru. Provádějte jeho čištění podle 
výše popsaného postupu. 

 

Utišení poplachu 

Požární hlásič je vybaven funkcí automatického resetu alarmu. Když je detektor v poplachu, tak 
po stisknutí tlačítka Test/Utišení dojde k utišení požárního poplachu signalizovaného 
vestavěnou sirénou a k přenosu události obnova po požárním poplachu do zabezpečovací 
ústředny. LED kontrolka bude blikat každých 8 sekund (po dobu až 8 minut), čímž signalizuje 
utišení poplachu. LED kontrolka přestane blikat, jakmile se detektor vrátí do normálního stavu. 
Detektor má nastaven fixní čas 8 minut, kdy je kouřový senzor vypnut. Utišení poplachu 
neukončí požární poplach, ale dojde ke snížení citlivost senzoru. Po uplynutí doby utišení 
poplachu se kouřový detektor automaticky vrátí do normálního stavu. Pokud se okolo 
detektoru nachází velké množství kouře odpovídající potenciálně nebezpečné situaci, tak 
detektor zůstane v poplachu nebo se do něho rychle vrátí. 
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Návod k obsluze 

Požární bezpečnost v domě 

K většině požárů dochází v domácnostech a pro minimalizaci tohoto nebezpečí, se doporučuje 
provést požární kontrolu a vytvořit si pro dům únikový plán. 

Posouzení požární bezpečnosti domácnosti 

1. Jsou všechny elektrické spotřebiče a zásuvky v dobrém stavu? Zkontrolujte, zda 

nejsou poškozené přívodní vodiče, přetížené světelné obvody, atd. Pokud si nejste 

jisti stavem elektrických spotřebičů nebo elektrické instalace, nechte si ji 

zkontrolovat od profesionální firmy. 

2. Jsou všechny hořlavé kapaliny bezpečně uloženy v uzavřených nádobách, v chladném 

a dobře větraném prostoru? Vyhýbejte se čistění zařízení pomocí hořlavých kapalin. 

3. Jsou nebezpečné materiály mimo dosah dětí? 

4. Jsou všechny spotřebiče spalující dřevo správně nainstalované, čisté a v dobrém 

stavu? Jste-li na pochybách, nechte si provést kontrolu od profesionální firmy. 

 

  



9 
 

Únikový plán pro dům 

Často je velmi málo času od detekce požáru do doby, kdy se stává smrtící. Z tohoto důvodu je 
velmi důležité, aby se pro dům vypracoval a vyzkoušel únikový plán. 

 Každý člen rodiny by se měl podílet na vzniku únikového plánu. 

 Prostudujte možné únikové cesty z každého místa v domě. Protože k požárům 

dochází často v noci, proto by měla být věnována zvláštní pozornost únikovým 

cestám z místností, kde se spí. 

 Je velmi důležité, aby bylo možné z ložnice utéci, aniž by se musely otevřít dveře do 

interiéru. Při návrhu únikového plánu zvažte následující body: 

o Ujistěte se, že okna a dveře, které se otevírají směrem ven, jdou snadno 

otevřít. Ujistěte se, dveře nejsou pouze namalované a zámek správně 

funguje. 

o Pokud je pro děti, starší nebo postižené osoby příliš těžké otevřít únikové 

dveře, je zapotřebí vytvořit pro jejich záchranu speciální únikové plány. 

Ujistěte se, že osoby provádějící záchranu osob, uslyší signalizaci požárního 

poplachu.  

o Pokud se úniková trasa nachází nad úrovní terénu, musí se použít požární 

žebřík nebo lano. Je zapotřebí provést nácvik jejich použití. 

o Úniková trasa by měla končit na úrovni terénu. Ujistěte se, že v zimě dojde 

k odstranění sněhu před dveřmi na balkon a že venkovní nábytek nebo 

zařízení neblokuje východy. 

o Členové rodiny by měli mít předem určené místo schůzky, například 

naproti přes ulici nebo u sousedova domu. 

o Jakmile se všechny osoby dostanou z domu ven, zavolejte hasiče. 

o Dobrý únikový plán klade důraz na rychlý útěk. Nepokoušejte se nejdříve 

uhasit požár, nesnažte se zachránit majetek nebo cennosti, protože to 

zabere hodně času. Jakmile budete venku, nepokoušejte se opětovně 

vstoupit do domu; počkejte na příjezd hasičů. 

o Pravidelně zkoušejte únikový plán, aby každá osoba v případě nouze 

věděla, co má dělat. Při jakékoli změně, například změní se počet osob 

v domě, provedou se např. stavební úpravy, je zapotřebí provést revizi 

únikového plánu. 

o Ujistěte se, že je signalizace požáru funkční, prováděním týdenních testů. 

Pokud si nejste jisti o správné funkci systému, obraťte se na instalační 

firmu, která Vám požární detektor instalovala. 

DSC doporučuje kontaktovat místní hasiče a požádat je o další informace týkající se 
bezpečnosti a návrhu únikového plánu. Pokud je to možné, nechte si od místních hasičů 
provést v domě požární kontrolu. 
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Specifikace 

 

ZÁKLADNÍ 

Typ detektoru: Fotoelektrický 

Akustický výkon: 85dB @ 3m 

Alarm: Při poplachu odešle detektor do zabezpečovací ústředny informaci o poplachu. Po 
ukončení poplachu se odešle zpráva konec poplachu a LED kontrolka začne signalizovat konec 
poplachu (červená LED kontrolka blikne jednou za sekundu). 

Typ sirény: Jedna piezo siréna, akustický tlak min 109dB @ 1m, 1400-3200Hz, frekvence 
rozmítání 7Hz 

Hustota kouře: Evropa 0,09 - 0,14 dB/m 

Detekční plocha: 50 až 100m
3
 

Akustická a optická signalizace vybité baterie: Každých 30 sekund pípne vestavěná siréna a 
současně blikne červená LED kontrolka (po dobu až 30 dnů, než se baterie vybije). 

Akustická a optická signalizace upozorňující snížení citlivosti: Každých 30 sekund pípne 
vestavěná siréna, červená LED kontrolka bliká v čase mezi dvěma písknutími – znamená to, že 
detektor musí být vyměněn. 

Přenos události Vyčistit: Zpráva Vyčistit (údržba) je vysílána po zhoršení citlivost detekční 
komory v detektoru a proto detektor pracuje s vyšší citlivostí. 

 

ELEKTRICKÉ PARAMETRY 

Vestavěná baterie: 3V lithiová baterie CR-123A 

Poznámka: Likvidace a recyklace použitých baterií musí být provedena v souladu s předpisy ve 
vašem státě. Při chybném vložení baterie může hrozit nebezpečí výbuchu. 

Napájecí napětí: 2,5V až 3V 

Proudový odběr: v klidu 22uA, max. 200mA 

Porucha slabá baterie: 2,5 V 

Kontrola stavu baterie: Stav baterie se automaticky odesílá jako součást každé vysílané zprávy. 
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BEZDRÁTOVÉ PARAMETRY 

Komunikační frekvence: 868-869MHz 

Komunikační protokol: PowerG 

Tamper: Zpráva je odeslána jednou při narušení Tamper kontaktu (sundání detektoru 
z montážních zad) a obnova tamperu je odeslána až po sepnutí Tamper kontaktu. 

 

PROSTŘEDÍ 

Rozsah teplot: -10°C až +55°C. 

Relativní vlhkost: max. 93%, nekondenzující 

 

FYZICKÉ PARAMETRY 

Rozměry (Ø x h): 120 x 63 mm 

 

Kompatibilní přijímače: HSM2HOST8; HS2LCDRF(P)8; HS2ICNRF(P)8; PG8920 
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