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INSTRUKCJA INSTALACJI I OBS UGI
DLA NI EJ WYMIENIONYCH MODELI

MODEL: CSA-POD
SpeechPOD Zaawansowany

System Ostrze  G osowych

MODEL: CSA-FGS
Cig-Arr te©  Czujnik p omieni,

dymu i SpeechPOD

MODEL: CSA-FSV
Cig-Arr te©  Dualny czujnik

omieni i SpeechPOD

MODEL: CSA-FSU
Cig-Arr te© Sygnalizator

optyczno-g osowy

MODEL: CSA-FGV
Cig-Arr te©  Dualny czujnik:

omieni i dymu

MODEL: CSA-FOV
Cig-Arr te©  Czujnik p omieni

z modu em g osowym

MODEL: CSA-GSV
„Cig-Arr te©  Dualny czujnik:

dymu i SpeechPOD

MODEL: CSA-GOV
„Cig-Arr te©  Czujnik dymu

z modu em g osowym

MODEL: CSA-DUAL
SpeechPOD Dualny

System Ostrze  G osowych
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OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKTCH
Gratulujemy zakupu najbardziej zaawansowanego systemu do wykrywania dymu tytoniowego i systemu SpeechPOD do

osowego ostrzegania, dost pnego w chwili obecnej na rynku. Wszystkie produkty Cig-Arrête i SpeechPOD Cig-Arr te® SD
Evolution posiadaj  struktur  plików opart  na systemie Windows®, co pozwala na proste kopiowanie i przenoszenie plików
metod  „przeci gaj c i upu ”. W podr czniku instalacji przedstawimy ró ne opcje programowania oraz poka emy jak
po czy  produkty, aby tworzy y system.

Wszystkie produkty maj  tan sam uk ad podstawowych elementów,
pomimo e mog  ró ni  si  funkcjami i przeznaczeniem. Rysunek
pokazuje rozmieszczenie elementów w wewn trznym panelu
urz dzenia.

1. OTWIERANIE OBUDOWY
Aby zdj  przedni  cze  obudowy nale y u  specjalnego klucza
do czonego do zestawu. W  wystaj ce z bki klucza do otworów
znajduj cych si  na górnej cz ci obudowy. Naci nij mocno i
poci gnij przedni  pokryw  do siebie.  Nast pnie j  zdejmij.

2. WYJMOWANIE KARTY PAMI CI FLASH SD
Naci nij kart  Flash SD i nast pnie j  zwolnij. Karta wysunie si ,
dzi ki czemu atwiej mo na b dzie j  wyj  z gniazda. Po
zaprogramowaniu w  kart  do gniazd tak, aby z ote styki
skierowane by y do góry.

3. INSTALACJA BATERII
Zainstaluj cztery nowe baterie alkaliczne typu AA zgodnie z
polaryzacj  nadrukowan  na p ytce. Upewnij si , e  baterie s
dok adnie umieszczone w uchwytach.

4. POD CZENIA ZEWN TRZNEGO RÓD A ZASILANIA
Produkty mog  by   zasilane za po rednictwem zasilacza
sieciowego 6 V DC  3A. Kable nale y pod czy  do zacisków
oznaczonych jako 6V IN i GND, znajduj cych si  w lewym dolnym
rogu p ytki PCB. Nale y u ywa  wy cznie zasilaczy zatwierdzonych
przez producenta. NIE INSTALUJ BATERII (LUB WYJMIJ, JE ELI S
ZAINSTALOWANE), GDY DO URZ DZENIA MA BY  POD ACZONY
ZAILACZ SIECIOWY.

OGÓLNE WYTYCZNE ODNO NIE INSTALACJI

1. Nie nale y instalowa  czujników dymu Cig-Arrête® na otwartych przestrzeniach oraz w miejscach, w których mo e wyst pi
naturalne zadymienie lub spaliny np. na parkingach, w strefach za adunku, w pobli u spalinowych wózków wid owych oraz
tam, gdzie w wyniku spawania, gotowania lub procesów technologicznych powstaj  opary i gazy mog ce wywo
fa szywe alarmy. W obszarach tych nale y rozwa  zastosowanie czujników  p omieni.

2. Nie nale y instalowa  czujników dymu Cig-Arrête® w  miejscach  nara onych nadmierna zapylenie, dzia anie  kurzu,  brudu.

3.   Nie nale y przekracza  obszaru chronionego przez czujnik dymu (3 m x 3 m x 3 m)

4.  Nie nale y umieszcza  instalacji okablowania w pobli u przewodów i kabli zasilaj cych, poniewa   mog  one powodowa
zak ócenia. Do po cze  nale y zawsze u ywa  miedziane kable wielo owe, ekranowane z pow ok  wykonan  z PVC (np.
kable wieloparowe (multi-core) 7/ 0.2mm)

5. Nie nale y instalowa  czujników p omieni w miejscach, w których mog  by  nara one  bezpo rednie dzia anie promieni
onecznych oraz bliskiej odleg ci od lamp z elektronicznymi uk adami stabilizacyjno-zap onowymi wysokiej

cz stotliwo ci np. wysokopr nych lamp metalohalogenkowych, poniewa  cz stotliwo  na jakiej pracuj  mo e wywo
fa szywe alarmy.

6.   W instalacjach SpeechPOD, w których mo emy spodziewa  si  cz stego odtwarzania komunikatów g osowych, nale y
rozwa  zastosowanie zasilacza sieciowego 6V DC, aby unikn  szybkiego roz adowania baterii.

Nast puj ce rodki chemiczne i substancje mog  zak óci  dzia anie czujnika oraz powodowa  fa szywe alarmy: substancje
zawieraj ce wodór, siarkowodór, acetylen, chlor, opary rozcie czalników, rozpuszczalników, farb, klei, benzyny i niektóre rodki
czyszcz ce.
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OGÓLNY PRZEGL D FUNKCJI I PRZYCISKÓW PILOTA
Poni ej przedstawione s  wszystkie fikcje urz dzenia, które mo na zaprogramowa  za pomoc  bezprzewodowego pilota CSA-
IR2. Szczegó owe ich omówienie znajduje si  na nast pnych stronach instrukcji.

ANGIELSKI
FRANCUSKI
NIEMIECKI
HISZPA SKI
AMERYKA SKI
INNE

PRZEWIJANIE I ODTWARZANIE
WIADOMO CI ZNAJDUJ CYCH
SI  W FOLDERZE

POZIOM G NO CI WYSOKI
POZIOM G NO CI REDNII
POZIOM G NO CI NISKI

PRÓG CZU CI WYSOKI OFF 10 MINUT
PRÓG CZU CI REDNIO-WYSOKI 30 SEKUND 20 MINUT
PRÓG CZU CI NORMALNY 60 SEKUND 30 MINUT
PRÓG CZU CI NISKI 90 SEKUND 40 MINUT
PRÓG CZU CI BARDZO NISKI 3 MINUTY 50 MINUT
CZUJNIK OGNIA WY CZONY 5 MINUT 60 MINUT

PRÓG CZU CI NAJWY SZY TRYB RESTOWANIA CZASU OFF
PRÓG CZU CI WYSOKI OPÓ NIENIE PRZED AKTYWACJ
PRÓG CZU CI NORMALNY OPÓ NIENIE PO AKTYWACJI
PRÓG CZU CI NISKI SEKWENCYJNE WIADOMO CI
PRÓG CZU CI BARDZO NISKI ILO  POWTÓRZE
CZUJNIK DYMU WY CZONY

PRZWEIJA I ODTWARZA KOMUNIKATY
OPÓ NIENIE KRÓTKOTRWA E W CZONE ON W FOLDERZE OD LEWEJ DO PRAWEJ
OPÓ NIENIE KRÓTKOTRWA E WY CZONE OFF

PRZWEIJA I ODTWARZA KOMUNIKATY
W FOLDERZE OD PRAWEJ DO LEWEJ

ON   URZ DZENIE W ACZONE
OFF URZ DZENIE WY CZONE

ODTWARZA AKTUALNE USTAWIENIA CIG-ARRÊTE®: KOMUNIKAT: „W POMIESZCZENIU OBOWI ZUJE ……”
ORAZ DOST PNE FUNKCJE DLA CZUJNIKA Produkt pozostaje w trybie CIG-ARRÊTE do momentu, a  przycisk nie zostanie
DYMU CIG-ARRÊTE®

ponownie naci ni ty.

ODTWARZA AKTUALNE USTAWIENIA SPEECHPOD : KOMUNIKAT: „POD OGA JEST MOKRA I  ……”
ORAZ DOST PNE FUNKCJE DLA Produkt pozostaje w trybie SPEECHPOD do momentu, a  przycisk nie zostanie
 SPEECHPOD ponownie naci ni ty.
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INSTRUKCJ OBS UGI

Programowanie i obs uga produktów Cig-Arrête lub SpeechPOD odbywa si  przy pomocy
bezprzewodowego pilota CSA-IR2. Produkty maj  szereg zaawansowanych funkcji, które mog  zosta
zmienione przez personel, gdy jest to konieczne np. rodzaj odtwarzanego komunikatu g osowego, ilo
powtórze , nastawienia czu  czujników p omieni i dymu, g no  i funkcje czasowe. Ponadto, w trybie
SpeechPOD, produkt mo e wyemitowa  dodatkow  wiadomo  tak, aby  ostrzec osoby niewidome lub
odwiedzaj ce firm  przed potencjalnym ryzykiem lub zagro eniem np. emituj c komunikat o mokrej i
liskiej pod odze.

Produkty mog  by  zasilane z 4 baterii alkalicznych AA, które umieszcza sie w metalowych uchwytach lub  za
po rednictwem zasilacza sieciowego 6 V DC  3A. Po w czeniu zasalania, produkt niezw ocznie aktywuje si
i rozpocznie normalne dzia anie.

Po pod czeniu zasilania produkt wyemituje komunikat informuj cy o jego aktualnej konfiguracji. W zale no ci od typu
produktu b dzie to jeden  z poni szych komunikatów:

CSA-FGS “This device is configured as Flame Detector, Smoke Detector, SpeechPOD”
CSA-FGV “This device is configured as Flame Detector, Smoke Detector”
CSA-FOV “This device is configured as Flame Detector”
CSA-GOV “This device is configured as Smoke Detector”
CSA-GSV “This device is configured as Smoke Detector, SpeechPOD”
CSA-FSV “This device is configured as Flame Detector, SpeechPOD”
CSA-POD “This device is configured as SpeechPOD”
CSA-DUAL “This device is configured as SpeechPOD Dual”
CSA-SFU “This device is configured as Combined Sounder Beacon”

W trakcie emitowania komunikatu informuj cego o aktualnej konfiguracji, urz dzenie rozpoczyna proces aktywacji i
przygotowania do pracy. W przypadku czujnika dymu miga niebieska dioda LED, co oznacza, e produkt dopasowuje si  do
warunków rodowiska, w który b dzie pracowa  ( „uczy si ” warunków rodowiska). W przypadku czujnika p omieni i
SpeechPOD nie ma adnego zewn trznego znaku, dopóki p omie  albo ruch nie zostanie wykryty. W taki przypadku
urz dzenie wyemituje zaprogramowan  wiadomo  g osow .

PRZYCISKI POWER / CIG-ARRETE / SPEECHPOD

Przycisk ON/OFF umo liwia w czenie lub wy czenie urz dzenia. Nie mo na wej  do menu konfiguracji lub
zmieni  ustawie  dopóki nie zostanie wybrany odpowiedni typ urz dzenia.

Naci ni cie przycisku CIG-ARRETE  pozwala na wej cie do menu konfiguracji czujnika dymu i p omieni. Po
naci ni ciu przycisku urz dzenie poinformuje o aktualnej konfiguracji i nast pnie b dzie mo liwy dost p do
przycisków funkcyjnych.

Naci ni cie przycisku SPEECHPOD pozwala na wej cie do menu konfiguracji elementu SpeechPOD.  Po
naci ni ciu przycisku urz dzenie poinformuje o aktualnej konfiguracji i nast pnie b dzie mo liwy dost p do
przycisków funkcyjnych.

Po naci ni ciu przycisku SPEECHPOD lub CIG-ARRETE, okre lone przyciski funkcyjne s  aktywowane.

Naciskaj c górn  lub doln  strza  na przycisku VOLUME mo emy wybra  jeden z trzech poziomów g no ci:

POZIOM G NO CI WYSOKI
POZIOM G NO CI REDNI
POZIOM G NO CI NISKI
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ELEMENT CIG-ARRETE - INSTRUKCA KONFIGURACJI / PRZYCISKI FUNKCYJNE

Po naci ni ciu przycisku CIG-ARRETE  mamy mo liwo  konfiguracji wszystkich funkcji dost pnych dla danego urz dzenia.
Funkcje te zosta y omówione poni ej, ale nale y pami ta , e je li urz dzenie nie ma konkretnego elementu (np. czujnika

omienia)  w menu konfiguracji nie b dzie mo na ustawi  funkcji  dla tego elementu.

Naciskanie przycisku LANGUAGE w dó  lub gór  przewija list  dost pnych j zyków. Urz dzenie informuje jaki
zyk jest aktualnie wybrany. Poni ej s  wymienione fabrycznie zaprogramowane j zyki.  Po wybraniu j zyka

wszystkie informacje o ustawieniach menu b  emitowane w danym j zyku.

ANGIELSKI ; FRANCUSKI ; NIEMIECKI ; HISZPA SKI ; AMERYKA SKI ; INNE

Naciskanie przycisku MESSAGE w gór  lub dó  przewija list  dost pnych wiadomo ci, które zosta y
zaprogramowane w folderze Cig-Arrête ® na karcie pami ci Flash SD. Mo na zaprogramowa  kilka wiadomo ci w
tym folderze i przyciskiem MESSAGE wybra  konkretny komunikat, który ma by  emitowany w przypadku
wykrycia palenia. Nale y pami ta , e wybrany komunikat b dzie emitowany zarówno w przypadku aktywacji
czujnika p onienia jak i dymu.

Naciskanie przycisku FLAME w gór  lub dó  przewija list  dost pnych ustawie  progów czu ci dla czujnika
omienia. Dzi ki temu  mo na dopasowa  czu  do warunków, w których ma pracowa  czujnik. Fabryczne

ustawienie progu czu : NORMALNY. Czujnik p omienia mo na wy czy , wybieraj c ustawienie OFF.
ytkownik ma mo liwo  ustawienia jednego z ni ej wymienionych progu czu ci:

"WYSOKI"; " REDNIO-WYSOKI"; "NORMALNY"; „NISKI "BARDZO-NISKI"; "WY CZONY"

Naciskanie przycisku SMOKE w gór  lub dó  przewija list  dost pnych ustawie  progów czu ci dla czujnika
dymu. Dzi ki temu  mo na dopasowa  czu  do warunków, w których ma pracowa  czujnik. Fabryczne
ustawienie progu czu : NORMALNY. Czujnik dymu mo na wy czy , wybieraj c ustawienie OFF. U ytkownik ma
mo liwo  ustawienia jednego z ni ej wymienionych progu czu ci:

"WYSOKI" ; " REDNIO-WYSOKI" ; "NORMALNY" ; ”NISKI” ; "BARDZO-NISKI"; "WY CZONY"

Naciskaj c przycisk TRANSIENT w gór  lub dó   mo na wybra  ustawienie ON lub OFF. Chwilowe opó nienie
zwykle jest wykorzystywane do filtrowania fa szywych alarmów, powodowanych nietolerancj  laktozy, która
mo e zak óci  prac   czujników. Fabrycznie chwilowe opó nienie jest ustawione jako wy czone. Poni ej
wymienione s  dost pne ustawienia:

"ON"; "OFF"

Naciskanie przycisku MODE w gór  lub dó  przewija list  dost pnych ustawie  trybu MODE. Dla elementów
Cig-Arrête®  mo na zmieni  ilo  powtórze  emitowanych komunikatów g osowych. Domy lnym ustawieniem jest
jedno powtórzenie. Zmiana ilo ci powtórze  jest mo liwa przez naci ni cie przycisku TIME DELAY .

Naciskaj c przycisk TIME DELAY w gór  lub dó  (po wcze niejszym naci ni ciu przycisku MODE) mo na wybra
ilo  powtórze  emitowanych komunikatów g osowych. Domy lnym ustawieniem jest jedno. Poni ej wymienione

 dost pne ustawienia powtórze :

"OFF" ; "JEDNO" ; "DWA" ; "TRZY"

Po skonfigurowaniu ustawie  elementów Cig-Arrête® dost pnych w urz dzeniu, naci nij przycisk CIG-ARRETE.
Wybrane ustawienia zostan  zatwierdzone i urz dzenie przejdzie do normalnego trybu pracy. Opuszczenie trybu
konfiguracji b dzie potwierdzone poni szym komunikatem:

”DEVICE CONFIGURATED”
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ELEMENT SPEECHPOD - INSTRUKCA KONFIGURACJI / PRZYCISKI FUNKCYJNE

Po naci ni ciu przycisku SPEECHPOD mamy mo liwo  konfiguracji wszystkich funkcji dost pnych dla danego urz dzenia.
Funkcje te zosta y omówione poni ej, ale nale y pami ta , e je li urz dzenie nie ma konkretnego elementu (np. np. czujnika
ruchu PIR)  w menu konfiguracji nie b dzie mo na ustawi  funkcji  dla tego elementu.

Naciskanie przycisku LANGUAGE w dó  lub gór  przewija list  dost pnych j zyków. Urz dzenie informuje jaki
zyk jest aktualnie wybrany. Poni ej s  wymienione fabrycznie zaprogramowane j zyki.  Po wybraniu j zyka

wszystkie informacje o ustawieniach menu b  emitowane w danym j zyku.

ANGIELSKI ; FRANCUSKI ; NIEMIECKI ; HISZPA SKI ; AMERYKA SKI ; INNE

Naciskanie przycisku MESSAGE w gór  lub dó  przewija list  dost pnych wiadomo ci, które zosta y
zaprogramowane w folderze Cig-Arrête ® na karcie pami ci Flash SD. Mo na zaprogramowa  kilka wiadomo ci
w tym folderze i przyciskiem MESSAGE wybra  konkretny komunikat, który ma by  emitowany w przypadku
wykrycia palenia. Nale y pami ta , e wybrany komunikat b dzie emitowany zarówno w przypadku aktywacji
czujnika p onienia jak i dymu.

Naciskanie przycisku MODE w gór  lub dó  przewija list  dost pnych opcji ustawie  funkcji SpeechPOD. Poni ej
przedstawione s  opcje wraz z krótkim opisem ka dej z nich. Przycisk MODE dzia a z przyciskiem TIME DELAY,
przy pomocy którego mo na wybra  ró ne opcje lub ustawi  czas opó nienia dla wybranego trybu MODE.

"TRYB CZYSZCZENIA — USTAWIENIE CZASU WY CZENIA"
Tryb  ten  mo e  by  u ywany  np.  przez  personel  sprz taj cy,  aby  zmieni  normalny  tryb  pracy,  na  odtwarzanie
wiadomo ci informuj cego o mokrej lub liskiej pod odze. U yj przycisk TIME DELAY by wybra  odpowiedni czas
po up ywie którego pod oga wyschnie (w zakresie od 10 do 60 minut). Po up ywie tego okresu SpeechPOD
powróci  do normalnego trybu pracy.

"OPÓ NIENIE PO AKTYWACJI —WYBÓR CZASU OPÓ NIENIA"
Je eli w wyniku wykrycia ruchu SpeechPOD zostanie aktywowany urz dzenie niezw ocznie odtworzy wybran
wiadomo , ale nie b dzie emitowa  nast pnych wiadomo ci dopóki minie czas opó nienia, który zosta
wybrany przyciskiem TIME DELAY. Zwykle funkcja ta u ywana jest , aby przypomnie  o konieczno ci u ycia elu
do dezynfekcji r k przed odwiedzeniem osób chorych.

"OPÓ NIENIE PRZED AKTYWACJ  —  WYBÓR CZASU OPÓ NIENIA"
Je eli w wyniku wykrycia ruchu SpeechPOD zostanie aktywowany nie odtworzy on wybranej wiadomo  przez
pewien czas, który zosta  wybrany przyciskiem TIME DELAY. Zazwyczaj funkcja ta jest u ywana w toalecie, aby
przypomnie  o konieczno ci mycia r k. Np. osoba wchodzi do pomieszczenia i produkt odtwarza wiadomo
przypominaj  o myciu r k po 60 sekundach.

"KOLEJNE WIADOMO CI —USTAWIENIE ON LUB OFF"
Naci nij  przycisk  TIME  DELAY,  aby  wybra  ustawienie  ON  lub  OFF.  Kiedy  wybrane  jest  ustawienie  ON,  przy
pierwszym wykryciu ruchu element SpeechPOD b dzie odtwarza  pierwsz  widomo  znajduj  si  w folderze
SPOD. Przy kolejnej aktywacji odtwarzane b  nast pne wiadomo ci znajduj ce si  w folderze. Pozwala to na
unikni cie odczucia znu enia, które mog oby by  wynikiem powtarzania tej samej widomo ci.

„ILO  POWTÓRZE  WIADOMO CI”
Naciskaj c przycisk TIME DELAY w gór  lub dó  (po wcze niejszym naci ni ciu przycisku MODE) mo na wybra
ilo  powtórze  odtwarzanych komunikatów g osowych. Domy lnym ustawieniem jest jedno. Poni ej
wymienione s  dost pne ustawienia powtórze :

"OFF" ; "JEDNO" ; "DWA" ; "TRZY"

Po skonfigurowaniu ustawie  elementu SpeechPOD ® dost pnych w urz dzeniu, naci nij przycisk SPEECHPOD.
Wybrane ustawienia zostan  zatwierdzone i urz dzenie przejdzie do normalnego trybu pracy. Opuszczenie
trybu konfiguracji b dzie potwierdzone poni szym komunikatem:

”DEVICE CONFIGURATED”
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USTAWIANIE KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ

Modu y komunikacji radiowej (je eli s  zamontowane) przekazuj  warunki alarmu tylko z elementów Cig-Arrête® — tzn.
czujników p omieni i dymu. Nie przekazuj adnych aktywacji czujnika ruchu PIR produktu SpeechPOD.

Aby skonfigurowa  system czno ci radiowej trzeba przygotowa  dwa
urz dzenia.  Na przyk ad, aby po czy CSA-FGV Dualny czujnik p omieni i
dymu z CSA-FSU Sygnalizatorem optyczno-akustycznym nale y
post powa  zgodnie z poni szymi instrukcjami.

W tym przyk adzie CSA-FSU jest jednostk  odbieraj   i b dzie dzia
po odebraniu sygna u alarmowego z CSA-FGV.

Naci nij przycisk CIG-ARRETE, aby wej  do menu konfiguracji
(czynno  wykonaj dla obu produktów). Urz dzenie poinformuje
o aktualnej konfiguracji.

Na CSA-FSU naci nij przycisk LEARN (2). Produkt odtworzy nast puj cy
komunikat:
“PLEASE PRESS SEND ON THE DEVICE TO BE ADDED”

Na CSA-FGV naci nij przycisk SEND (3).  Urz dzenie  wy le  unikatowy
adres do wszystkich jednostek. Tylko produktu, który jest w trybie LERN
zaakceptuje wys any adres.  Po zweryfikowaniu adresu przez CSA-FSU
urz dzenie potwierdzi to komunikatem:
”DEVICE ADDED”

Aby doda  kolejne urz dzenia do CSA-FSU nale y post powa  zgodnie z
wy aj przedstawionym schematem.

Po skonfigurowaniu po cze , naci nij przycisk CIG-ARRETE, aby
wyj  z trybu konfiguracji. Produkt potwierdzi wyj cie
komunikatem:

“DEVICE CONFIGURED”

PO CZENIE PRZEWODOWE – PRODUKTY ZASILANE Z BATERII

Gdy urz dzenia zasilane s  z baterii (nie s  pod czone do zasilacza
sieciowego), nale y zdecydowa , który produkt systemu b dzie
jednostk  NADRZ DN .  Zwykle  jest  to  CSA-FSU  zainstalowany  na
zewn trz  azienki  lub  WC.  Do  CSA-FSU  mo na  pod czy
maksymalnie 10 urz dze  tak, jak pokazano to na diagramie.

W przypadku, gdy dowolne urz dzenie wygeneruje sygna  alarmu,
dzie on transmitowany do jednostki NADRZ DNEJ, która

równocze nie wygeneruje sygna  alarmu. Jednostk  NADRZ DN
mo e by  dowolny element systemu.  Przedstawiony schemat
prosimy traktowa  jako przyk adowy.

Do po cze  nale y zawsze u ywa  miedziane kable wielo owe,
ekranowane z pow ok  wykonan  z PVC (np. kable wieloparowe
(multi-core) 7/ 0.2mm). Po zako czeniu instalacji w  4 baterie
alkaliczne AA do ka dego urz dzenia. Ka de urz dzenie odtworzy
komunikat informuj cy, o swojej konfiguracji. Je li urz dzenie ma
czujnik gazu (dymu),  niebieska dioda LED b dzie miga  przez 2
minuty do momentu normalizacji.

NIE NALE Y TESTOWA  URZ DZENIA, DOPÓKI DIODA NIE
PRZESTANIE MIGA .

System jest ju  zainstalowany i dzia a prawid owo.
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PO CZENIE PRZEWODOWE – PRODUKTY ZASILANE Z SIECI

Gdy urz dzenia b  zasilane za po rednictwem modu u
zasilaj cego, nale y zdecydowa , który produkt systemu b dzie
jednostk  NADRZ DN  i pod czy  zasilanie tak jak
przedstawiono to na diagramie. Zasilanie wszystkich produktów
systemu powinno zosta  pod czone zgodnie z diagramem.
Zwykle jednostk  NADRZ DN  jest CSA-FSU zainstalowany na
zewn trz azienki lub WC. Do CSA-FSU mo na pod czy
maksymalnie 10 urz dze  tak, jak pokazano to na diagramie.

W przypadku, gdy dowolne urz dzenie wygeneruje sygna
alarmu, b dzie on transmitowany do jednostki NADRZ DNEJ,
która równocze nie wygeneruje sygna  alarmu. Jednostk
NADRZ DN  mo e  by  dowolny  element  systemu.
Przedstawiony schemat  prosimy traktowa  jako przyk adowy.

Do po cze  nale y zawsze u ywa  miedziane kable
wielo owe, ekranowane z pow ok  wykonan  z PVC (np. kable
wieloparowe (multi-core) 7/ 0.2mm). Po zako czeniu instalacji

 4 baterie alkaliczne AA do ka dego urz dzenia. Ka de
urz dzenie odtworzy komunikat informuj cy, o swojej
konfiguracji. Je li urz dzenie ma czujnik gazu (dymu),  niebieska
dioda LED b dzie miga  przez 2 minuty do momentu
normalizacji.

NIE NALE Y TESTOWA  URZ DZENIA, DOPÓKI DIODA NIE  PRZESTANIE MIGA .
System jest ju  zainstalowany i dzia a prawid owo.

Powy szy diagram przedstawia sposób pod cze  dowolnego produktu SD Evolution, który jest jednostk  NADRZ DNE  z
czujnikami podrz dnymi (CSA-SGA i CSA-FUV).

SpeechPOD (CSA-POD)  zwykle dostarczany jest z zamontowanym na
ytce czujnikiem ruchu PIR który s y do jego aktywacji.

Zamiast lub oprócz czujnika ruchu PIR SpeechPOD mo e by  tak e
aktywowany przez inne elementy.

Przyk adami mog  by : magnetyczne czujniki (kontaktrony drzwiowe
lub okienne), czujniki nacisku lub inne urz dzenia, które s
uaktywnione przez styk beznapi ciowy.

Wystarczy pod czy  kontaktron, który jest normalnie otwarty (NO) do zacisków oznaczonych jako TRIG IN i GND. Za ka dym
razem, gdy styki kontaktronu zostan  zwarte SpeechPOD odtworzy zaprogramowany komunikat. Prosz  pami ta , e
SpeechPOD mo e by  zasilany z baterii lub zasilacza sieciowego  6VDC, który pod cza si  do zacisków oznaczonych jako 6V IN
i GND.

W przypadku pyta  prosimy o kontakt telefoniczny,  Infolinia 801 009 401 / 22 666 37 27 lub przez formularz, który mo ecie
znale  Pa stwo na stronie www.zakazpalenia.pl


