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Opticko-kouřový detektor  
  

Model Ei 605C Opticko-kouřový 

 Možnost bezdrátové komunikace přidáním modulu 

Ei650MRF  . 

 Certifikován dle EN 14604:2005 3
rd

  

 Rychlá detekce všech standartních požárů v 
domácnostech 

 Vestavěná hlasitá zvuková signalizace 
Velké testovací/ ztišovací tlačítko 

 Ztišovací tlačítko při falešném poplachu 

 Jednoduchá instalace na patici 

 Estetický, kompaktní design 

 Inovativní, robustní konstrukce optické komory 

 Varování při nízké kapacitě baterie 

 Vyrobeno v Irsku dle ISO 9001:2000 

 5 let záruka 

Popis detektoru 
 
Opticko-kouřový detektor Ei605C detekuje přítomnost 
kouře na principu rozptylu světla, což umožňuje rychlou 
reakci na všechny běžné typy požárů v domácnostech .  
 
 Nápájení 9V vyměnitelnou alkalickou baterii  (baterie je 
součástí balení detektoru)  
 
Jednoduchá instalace a uvedení do provozu. Snadné 
testování a údržba. 
 
Detektor Ei605C lze snadno testovat a ztišovat při 
nežádoucím poplachu pomocí velkého středového 
tlačítka. 
 

Dtektor Ei605C lze přidáním  modulu  
Ei605MTYRF snadno propojit až s 12-ti dalšími 

komponenty vybavenými  moduly (např. 
kouřovými detektory) 
 

Detektor Ei605C vybavený  modulem lze 

zařadit k ostatním  zařízením firmy Ei-
electronics (alarm pro neslyšící a nedoslýchavé Ei-
170RF, releové ovladací zařízení Ei-428, atd.)  
 
 
 

 
 
 

Funkce 
 

 Při zaznamenání přítomnosti kouře se aktivuje 
vestavěná peizo-sirénka 
 

 Při propojení detektoru do .systému, 
budou aktivovány všechny připojené komponenty. 

 

 Červená indikační LED diode blikne každých 40 sec. 
což znamená, že byl proveden autotest napájení i 
optické komory. 

 

 Vestavěná sirénka bude při poplachu vydávat zvuk 
o síle 85 dB minimálně na vzdálenost 3 metry. 

 

 Test detektoru se provádí stisknutím a podržením 
středového tlačítka “Test/Hush”.  
 
Krátkým stiskem středového talčítka “Test/Hush” lze 
na detektor při nežádoucím poplachu ztiši sirénku. 
Po uplynutí 10-ti minut se detektor automaticky vrátí 
k normálnímu provozu. 

 

 Sirénka detektoru bude pípat každých 40-sec. při 
nízkém stavu bateríe, čímž upozorní na nutnost její 
výměny. 

 
 

Napájený 9V baterii 
 
 

                 Možnost bezdrátové komunikace 
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Model Ei605C Opticko-kouřový 

Instalace a umístění 
 
 

  

                          
 
 
Detektory by měli být umístěny v souladu s obecnými zasadami  
znázorněnými  na obrázku. Toto doporučení vychází z problemu 
“mrtvého vzduchu “, kdy se případný kouř nedostane do rohů a k vrcholu 
stropu. 
 
Přečtěte si prosím pozorně přiložený návod. V návodu  jsou uvedeny 
podrobné pokyny, jak správně umístit a nainstalovat detektor. 
 
 
 

Pozor: 

Neinstalujte detektory do nových či 
rekostruovaných objektů před 
dokončením všech procí a před 
konečným úklidem. Prach vznikající při 
těchto činnostech může vniknout do 
komor a detektory znehodnotit. Toto 
znehodnocení nepodléhá záruce. Pokud 
jsou již detektory instalovány, je nutno je 
prachotěsně zakrýt, např. igelitovým 
sáčkem. 
 
 
 

 

Technické údaje 
 
Senzor: Optický, využívající odraz světla od 

čístic kouře. 
 

 
Citlivost: Splňue požadavky ČSN EN 14604    

 
Proudění vzduchu: V podstatě imunní proti proudění  

                                       vzduchu. 

 
Tlačítko Test: Stisknutím a podržením tlačítka 

                                       je provedena kontrola komory, 
                                       elektroniky a sirénky. 

 
Hush: Krátkým stisknutím tlačítka lze 

ztišit sirénku při nežádoucím 
poplachu na dobu 10-ti minut.Po 
této době se detektor automaticky 
resetuje 

 
Napájení: 9V baterie 

 

Indikace provozur: Červená LED bliká přes kryt v  

                                            intervalu 40 sec. 

 

  

  
 
Alarm:  Piezoelektrická sirénka(vestavěná) 

 
Hlasitost alarmu: 85dB minimálně na 3metry 

 
Pracovní teplota: 0 až 40°C 

 
Vlhkost: 15% to 95% relativní vlhkosti 

nekondenzující 

 
Připojení: Může být propojeno až 12 

kouřových detektorů vybavených 

modulem  . Navíc může 
být připojeno až 8 dálkových 
ovládacích či ovládaných  zařízení. 

 
Upevnění:                     Vruty a hmoždinky jsou přibaleny. 

                                

Rozměry: 115mm (průměr) x 45mm (výška) 

 
Hmotnost: 200 gramů 
 
Záruka: 5 let (omezená) 

 
Certifikováno: VdS(Německo) dle 

BS EN14604:2005, CE zámka, 
Vyrobeno dle normy jakosti ISO 
9001:2000 v Irsku. 

 
Technické údaje se mohou změnit. 
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