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1.0 Všeobecné  / Vlastnosti produktu 

 
 SKM-03.1 je tepelný hlásič kabelového typu 

 Maximální délka detekčního kabelu může činit až  300 m  

 Je detekováno zvýšení teploty v závislosti na zahřívané délce kabelu 

 Kabel, dle typu je odolný proti mechanickým a chemickým vlivům, korozi, vlhkosti a 

prachu 

 Instalace systému je lehká a hospodárná 

 Jednoduché uvedení do provozu bez speciálních pomocných prostředků 

 Výstražný indikátor odpovídá  DIN 14 623 „Orientační znamení u požárních hlásičů“ 

 Výrobku má certifikát VdS a je k němu vydáno prohlášení o shodě výrobků 

 

Monitorovací systém detekčního kabelu umožňuje včasné odhalení požáru stejně jako 

odhalení přehřátí např. u dopravních pásů, kabelových tras a dopravních tunelů. Pro detekci 

může být umístěn jak  na stropě, tak uvnitř kabelové trasy apod.. Kabel potřebuje velmi málo 

místa a funguje také v prostředí s drsnějšími podmínkami, ve kterém neposkytují jiné výstražné 

systémy dostatečnou spolehlivost vůči falešným alarmům. Systém se skládá z detekčního 

(koaxiálního) kabelu, vyhodnocovací jednotky SKM-95 a koncové krabičky.  

 

 

        SKM-03.1 

 

1.) Vyhodnocovací jednotka SKM                           Art.-Nr. BK82005 

2.) Koncová krabička  SKM                           Art.-Nr. BK82003 

 (zahrnuta v dodávce vyhodnoc.jednotky)   

3.) Detekční kabel standardní (červený)                          Art.-Nr. BK82002 

4 ) Detekční kabel chemicky odolný v plášti z Rilsanu (černý) Art.-Nr. BK82004 

5 ) Detekční kabel mechanicky odolný s nerezovým opletením Art.-Nr. BK82006 

 

 

Vedení kabelu se skládá z jednoho vnitřního a jednoho vnějšího vodiče, vnější vodič je tvořen 

drátovým opletením. Izolace mezi oběma vodiči sestává z plastového materiálu s negativními 

teplotními koeficienty, tzn. že s rostoucí teplotou klesá izolační odpor. Na konci vedení jsou 

vodiče napojeny na koncovou krabičku s definovaným zakončovacím odporem. 

Celé vedení je tím neustále kontrolováno proti  přerušení a zkratům. Přerušení nebo zkrat  jedné 

ze dvou kabelových žil vyvolá poruchové hlášení. Pří změně teploty dojde ke změně 

elektrického odporu mezi oběma vodiči. S rostoucí teplotou se odpor snižuje.  

Kabel s plastovým pouzdrem z Rilsanu je chemicky odolný proti kyselinám a zásadám. 
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2.0 Technické údaje 

 

HLÁSIČ      SKM-03.1     

 

Odběr v klidu     28 mA     

Odběr při poplachu    58 mA     

 

Přípoj paralelního indikátoru (vnější)  -Ub max. 30mA   

 

Poplachový kontakt    přepínací kontakt   

Kontakt hlášení poruchy    přepínací kontakt    

Zatížitelnost kontaktů    30 V / 1 A     

Teplotní rozsah     -25 °C bis +50 °C   

 

 

Indikátory      světelné diody    

-hlásič spuštěn      červená LED   

-přístroj v provozu     zelená LED     

 

 

Rozměry      šířka/výška/hloubka  - 105/105/65 mm   

Váha       270 gramů    

Barva       šedá, RAL 9002   

Krytí        IP 65     

Rozměry koncové krabičky   šířka/výška/hloubka  - 80/80/52 mm   

 

 

 

KABEL        SKM 03.1  

 

a) detekční kabel červený (standardní)  plast-koaxiální vodič 

     průměr  kabelu     3,25 mm  

     pevnost       < 200N  

     váha  kabelu     1,6 kg na 100 metrů 

 

 

b)  detekční kabel černý (Rilsan)     plast-koaxiální vodič 

       s nylonovým pláštěm - Rilsan 

     průměr  kabelu     4,00 mm  

     pevnost      < 200N  

     váha  kabelu     3,0 kg na 100 metrů 
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3.0 Pokyny k projektování a montáţi 

Hlásič SKM ve spojení s detekčním kabelem je instalován přímo ve střeženém úseku  . 

Projektování  a montáž musí být provedeny v souladu s předpisy  EN 54-5. V některých krajích je 

vhodná a/nebo nutná dohoda s požárními jednotkami.  

 

Výška místnosti by neměla překračovat 6 metrů. Detekční vedení bývá  kladeno meandrovitě, 

jak je znázorněno na obr.3.1.  

V zásadě platí projekční předpisy  pro tepelné hlásiče.  

Je třeba dbát na to , aby vzdálenost mezi stěnami a detekčním kabelem byla min. 1,5 metru. 

To platí také při pokládání souběžně s průvlaky. Křížení stropních průvlaků je možné, ovšem 

délka detekčního kabelu na průvlacích by neměla překročit 10% celkové délky kabelu.  

 

Před instalací sítě  detekčních kabelů by jste si měli zhotovit nákres  sledované plochy. Do něho 

zakreslete umístění detekčního kabelu při zohlednění předpisů  DIN. Přitom berte na zřetel 

následující body:  

 

 Detekční vedení by nemělo přijít do přímého kontaktu s jakýmkoli materiálem, který by  

působil  jako „chladič“ a tím způsoboval  zpoždění detekce teploty. 

 

  Vyhněte se  pokládání kabelu na ostré předměty stejně jako jeho zmáčknutí, aby nedošlo 

k poškození vnější izolace kabelu  

 

 K nastavování detekčního vedení lze použít pouze k tomu určené rozvaděče pro vlhká 

prostředí (s odlehčením tahu).  Spojování vodičů a stínění lze provádět pouze pájením.  

 

 Neměl by být překročen maximální ohýbací rádius detekčního vedení – 20 mm. 

 

 Detekční kabel by neměl být uchycován přímo kabelovými úchytkami. Nejlépe se 

osvědčily zasouvací kolíkové spony (obrázek 3). 

 

 Detekční kabel má omezenou pevnost. Musíme to vzít do úvahy při jeho pokládání a 

změnách směru, především v místech, kde došlo k opravám nebo nastavování.  

 

 Vzdálenost úchytných bodů by měla činit maximálně 40 cm.  

 

 Je nutné se vyhnout položení detekčního vedení v blízkosti předmětů, které vyzařují teplo. 

Těmi mohou být světelné zdroje, parní a odváděcí potrubí  apod.. 

 

 Vyhodnocovací jednotka, detekční kabel a koncová krabička musí být instalovány 

v jednom požárním úseku.  

 

 Uchycení detekčního kabelu provádějte na stropě nebo na kabelové lávce pomocí 

k tomu určených spon a vyhněte se zmačkání vedení.  

 

 Vyhodnocovací jednotka musí být označena informační tabulkou a namontována ve 

výšce 1800 (+100/-200) mm , tzn. mimo efektivní dosah rukou.  
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3.1 Kompletní monitorování podle  EN / DIN 54-5 třída C 

Hlásič splňuje hodnoty požadované EN54-5 pro detekční vedení o délce 5 m, pokud celková 

vzdálenost nepřekročí stanovenou (viz obrázek 2) maximální délku kabelu.  Při tom je nutno 

dbát na to, aby ke každému bodu , který se nachází ve střežené zóně rádiusu 3,6 metrů, 

náleželo minimálně 5 m položeného detekčního vedení. V koncové krabičce se nachází 

aktivní odpor 3K6. 

 

Obrázek 1 
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3.2 Maximální délky vedení 

Na obrázku  níže jsou  maximální přípustné délky vedení v závislosti na maximální očekávané 

teplotě prostředí.  

 

Obrázek 2 

 
 

V přípustném rozsahu dojde   s jistotou  k alarmu, pokud bude  5-metrové detekční vedení 

zahřáto na  84° až 100°C. 
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4.0 Montáţní prostředky 

Pro uchycení detekčního kabelu lze využít nejrůznější úchytné systémy. Při tom je pouze nutné 

dbát na to, aby nedocházelo k poškození detekčního vedení  a aby kabel byl vzdálen 

minimálně 10 mm od stropu.  

 

V praxi se díky jejich jednoduché a časově úsporné montáži  (vyvrtání  6mm – stisknutí  – 

zasunutí) osvědčily zasouvací kolíkové spony (artikl č. BK52001) 

 

Obrázek 3 
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5.0 Ukazatele a připojovací prvky 

 LED kontrolka pro poplach a  zelená LED  pro indikaci provozu jsou umístěny na přední straně 

desky. Nacházejí se v chráněném pouzdře (krytí IP 65) pod krytem z makrolonu. Poplachová 

LED se svou čočkou a červeným identifikačním kruhem splňuje současně také požadavky DIN 

14623 „Orientační znamení  u požárních  hlásičů“ 

Při montáži hlásiče je makrolonový kryt snímán s přední deskou.  

 

5.3 Ukazatele a obsluţné prvky SKM03.1 

Připojovací svorky se nacházejí na vyhodnocovací desce ve spodní části pouzdra. 

 

 

 

Obrázek 4 

                                        
 

 

Pomocí propojek (jumperů) na desce mohou být nastaveny následující provozní stavy: 

 

Jumper v poz. A: Při poplachu přejde hlásič do stavu zablokování. Pro návrat do 

původního stavu je nutno odpojit přívodní napětí.  

 

Jumper není zastrčen: Poplach bez zablokování, automatický návrat do původního stavu   

 při nenaplnění podmínky alarmu. 

Jumper v poz. B: Testovací poplach 

5.4 Koncová krabička 

V koncové krabičce  se nachází kovový vrstvový odpor  3,6 K-Ohm. 

U tohoto odporu jsou vyhodnocovány stavy zkratu a přerušení.  

Červená LED hlásí , že 

došlo ke stavu poplachu 

Zelená LED kontrolka u SKM-03.1 
ukazuje, že hlásič je v stavu 
provozu a nevyskytuje se žádná 
porucha  
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6.0 Zapojení  hlásiče 

Deska s elektronikou se nachází v plastovém pouzdře pod krytem z makrolonu. Veškeré 

světelné diody (LED) se díky konstrukci SKM nacházejí v chráněném prostředí (IP-65) za 

makrolonovým krytem. Pro připojení je  k dispozici 12-pólová svorkovnice. Zapojení se provádí 

podle následujícího nákresu.   
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7.0 Zkoušky  

Teoretické předpoklady :  

Detekční vedení si musíme teoreticky představit jako paralelní zapojení nekonečně mnoha 

termistorů. Takto má 5-metrové detekční vedení  při 20°C impedanci v rozsahu několika 

megaohmů. Je-li poté 5 metrů zahřáto na 100°C , impedance se  sníží na ca. 2,35 kOhmů. 

Ta je pak paralelní k odporu koncové krabičky a  vydává  poplachové  kritérium 1,8 K-Ohm.  

Pokud dojde k zahřátí délky větší jak 5 m, bude podmínky poplachu dosaženo v přiměřeně 

kratším čase. Možné maximální délky při různých teplotách prostředí vyčtete z obrázku 2. 

Uvedené hodnoty odporu nejsou měřitelné obvyklými  měřicími přístroji !!  

Kompenzace není nutná , ale musíme dodržet následující podmínky:  

 musí  být stanoveny maximální očekávané teploty 

 bude stanovena skutečná délka detekčního kabelu  

 tyto maximální přípustné délky podle obrázku 2 nesmí být překročeny 

 způsob položení musí být odzkoušen podle třídy C  

7.1 Funkční test pro  SKM-03.1 

a) Pokud je připojeno napájecí napětí a nevyskytuje se žádná porucha, svítí zelená LED.  

Tzn. že detekční kabel není nikde přerušen a zakončovací odpor  3K6 je připojen.  

 

b) Pomocí horkého vzduchu z ventilátoru zahřejeme 5 metrů detekčního vedení na   

ca.100°C  (max.115°C) a spustíme tak poplach hlásiče. Poplach se zruší , pokud se 

detekční vedení ochladí. Při simulaci testovacího  poplachu se zrušení poplachu 

vyhneme zasunutím jumperu JP-1 do pozice B.  

 

c) LED pro indikaci poplachu musí svítit stejně jako externí  hlásící prvky , jsou-li 

nainstalovány. 

 

d) Hlásič na ústředně EPS musí hlásit stav poplachu.   
 

** Pokud dojde k velmi rychlému ohřátí detekčního vedení nad 150°C , stane se tato část pro 

detekci dále nepouţitelná a musí být vyměněna. 

8.0 Určení délky detekčního kabelu 

Pokud není při uvedení do provozu známa celková délka detekčního kabelu, může být tato 

přibližně zjištěna pomocí mnohonásobného měřícího přístroje.   

 K tomu je nutné odpojit detekční vedení od koncové krabičky a vyhodnocovací jednotky. Na 

jednom konci zkratovat vnitřní vodič se stíněním a změřit odpor. 

Detekční vedení má odpor asi 0,2 Ohmů na metr (přechodový odpor a měřící kabel mohou 

vnést do výsledku chybu).  

 

Délka vedení se vypočte následovně:  

 

  odpor (Ohm) 

délka  =   

 0,2 (/m) 

 

= XY      ( metrů) 

) 
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9.0 Pouzdro hlásiče 

Obrázek  5 
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9.1 Pouzdro koncové krabičky 

Obrázek 6 
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10.0 Umístění detekčního kabelu v podzemní garáţi 

Obrázek  7 
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10.1 Příklady poţárního zabezpečení v podzemních garáţích  

Obrázek 8 
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11.0 Tipy a triky 

 

Porucha / Chybná funkce Moţná příčina / náprava 
Zelená LED nesvítí  Je na svorkách  +UB  a  –UB provozní napětí ? 

 Je napětí správně opólováno? 

 Je detekční kabel zakončen krabičkou? 

 

Poplach se automaticky vrací 

do stavu klidu 

 Je zastrčen jumper? 

 

Poplach se automaticky nevrací 

do stavu klidu 

 Je jumper ve správné pozici? 

 Pokud poplach přetrvává, použijte k vrácení 

hlásiče do původního stavu  „resetovací desku“. Ta 

zajistí přepnutí  hlásiče k vrácení do původního stavu 

(bez použití proudu). K tomu doporučujeme : 

resetovací desku - artikl číslo: B20045C 

Zkouška spuštění poplachu  Jumper zastrčit do poz. B  

 V zakončovací krabičce zapojit odpor  2K 

paralelně  k 3,6K. 

 Místo zakončovací krabičky napojit na detekční 

kabel testovací krabičku od f.SeTec  

    (tento artikl je v této době ještě ve fázi přípravy) 

 Má poplachový odpor správnou hodnotu? 

    (u ústředen  SBZ xy  1K) 
 


