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Detektor Kouře Ei650 

Model Ei650 Opticko-kouřový detektor kouře 

 10 let životnosti zabudované lithiové baterie 

 Testy a certifikát dle EN 14604:2005 3
rd

  

 Velmi snadné testování a ztišení pomocí tlačítka 

 Automatická kontorla stavu baterie 

 Automatická kontrola stavu detekce kouře 

 Vestavěná sirénka – 85dB(A) na  3 metery 

 LED indikace poplachu 

 Snadná instalace na patici dtetektoru 

 Inovativní a robusntní konstrukce optické komory 

 Vyrobeno v Irsku dle ISO 9001:2000 

 5let  záruka (omezeně) 

Popis detektoru 
 
Ei650 je opticko-kouřový detektor, který pracuje na 
principu rozptylu světla, což zajišťuje rychlou reakci na 
všechny běžné typy požárů v domácnostech.  
 
Lithiová baterie zabudovaná v detektoru má životnost 
větší než 10 let. Tím opadá nutnost výměny běžných 
baterii i možnost vypnutí detektoru v důsledku vybitých 
baterii. 
 
Instalace detektoru Ei650 včetně uvedení do provozu je 
velice jednoduchá. Současně s detektorem jsou dodány 
potřebné vruty a hmoždinky pro upevnění. 
 
Detektor Ei650 má velké, snadno ovladatelné testovací / 
ztišovací tlačítko, které umožňuje kompletní testování a 
ztišení případného falešného poplachu . 
 
Detektor Ei650 má inovativní, vysoce výkonnou optickou 
komoru s integrovanou ochranou proti vniknutí hmyzu. 
Tím je maximálně snížena možnost falešných poplachů. 
 
 
 
 

 
 
 

Funkce 
 

 Při vniknutí částic kouře do optické komory 
detektoru se aktivuje sirénka. Pokud již v komoře 
nejsou žádné částečky kouře, detektor se sám 
restartuje a vypne sirénku. 
 

 Červená LED dioda blikne 1x každých 40 sekund při 
ověřování, že je detector napájen a automaticky 
kontrolován. 

 

 Detektor není napájen, pokud není upevněn do 
patice. Tím je zabráněno vybijení baterie behem 
skladování před instalací. 

 

 Pokud je detekován požár, bude vydávat 
zabudovaná sirénka signal 85dB do vzdálenosti  
minimálně 3m . 
 

 Stisknutím a podržením tlačítka Test/Ztlumit lze 
provest kompletní test detektoru včetně sirénky. 

 

 Pokud byl detektor aktivován z důvodu falešného 
poplachu, lze jej stiknutím tlačítka Test/Ztlumit ztišit 
na 10 minut. 

 
 

 
 

 
 
 

10 let životnosti lithiové baterie 
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Model Ei650 Opticko-kouřový detektor 

Instalace a umístění 
 
 

 

                          
 
 
Detektory by měli být umístěny v souladu s obecnými zaásadami 
znázorněnými  na obrázku, tedy na stropě co nejblíže středu místnosti. 
 
Přečtěte si prosím pozorně návod. V návodu  jsou uvedeny podrobné pokyny, 
jak správně umístit a nainstalovat detektor. 
 
 

Pozor: 

Neinstalujte detektory do nových či 
rekostruovaných objektů před 
dokončením všech prací 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 předem prachotěsně zakrýt, 
např. igelitovým sáčkem. 
 
 
 

 

Technické údaje 
 
Senzor: Optický, detekuje odraz světla od 

částic kouře. 
 

 
Funkční test: Automatická kontrola detektoru 

každých 40 sekund. 
 

 
Tlačítko Test: Simuluje efekt kouře, zkontroluje  

                                       komoru, elktroniku a sirénku.. 

 
Ztišení: Ztlumí sirénku při alarmu, 

automaticky se resetuje po 10-ti 
minutách. 

 
Napájení: 10 let životnosti Lithiové baterie. 

 
  
LED indikace: Funkčnost, detekce požáru, 

testováni a nízká kapacita baterie. 

 
Zvuková indikace: Nízka kapacita baterie,  porucha 

nebo znečištění optické komory. 
  

  
 
Alarm:  Piezoelectrická sirénka   

                                (vestavěná) 

 
Zvuk při alarmu: 85dB (minimálně) na 3m 

 
Teplota: 0 do 40°C (provozní) 

0 do 35°C (skladovací) 

 
Vlhkost: 15% to 95% Relativní vlhkosti – 

nekondenzující 

 
Upevnění: Upevňovací prvky jsou součástí 

                                dodávky 

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

 
Váha: 200 gramů 

 
Záruka: 5 let (omezeně) 

 
Certifikace: EN14604:2005 

 CE Značka 
Vyrobeno dle standardu kvality  
ISO 9001:2000 v Irsku. 

 
Technické údaje se mohou změnit 


