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 Alarm pro neslyšící a nedoslýchavé Ei 170RF 

  

RadioLINK Ei170RF alarm systém je navržen tak, aby varoval neslyšící a nedoslýchavé od okamžiku 
spuštění poplachu nebo testovacího signálu. Skládá se z řídící jednotky s integrovaným bleskem a 
vibrační podložky plug-in. 
 
RadioLINK Ei170RF je napájen ze sítě 230V a při výpadku sítě ze záložních baterií. 
 
Má vestavěný speciálně konstruovaný objektiv s vysoce intenzivním xenonovým bleskem, který poskytuje 
širokoúhlý světelný záblesk. Nedílnou součástí je tlačítko”TEST” na přední straně zařízení umožňující 
snadné testování blesku a vibrační podložka plug-in. 
 
Vibrační podložka plug-in je připojena jednoduchým konektorem a je určena pro lidi, které nedokáže vzbudit 
vizuální impuls. Umisťuje se pod polštář. 
 
Ei170RF využívá pokročilou přenosovou a kódovací technologii, jejímž cílem je zajistit robustní a 
spolehlivou RF signalizaci. Má kódovací funkci, která umožňuje propojení RF detektorů tak, aby 
nedocházelo k rušení ostatních systémů. 
 
Ei170RF podporuje připojení k volitelným vstupním a výstupním zařízením, např. pagerům, blikačům, 
zabezpečovací signalizace,  atd. 

 

 

Detektor oxidu uhelnatého Ei 208 DW 

 

Detektor oxidu uhelnatého (CO) Ei208DW  je dodáván se zabudovanou lithiovou baterií s výdrží min. 10 let.  
 
Detektor s osvědčeným elektrochemickým senzorem je vysoce výkonný pro snímání přítomnosti CO. Senzor je 
individuálně kalibrován pro zajištění přesného snímání přítomnosti oxidu uhelnatého.  
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Na LCD display se zobrazí úroveň CO, stavová hlášení a ikony. 
 
Paměťová funkce zaznamená poslední zjištěnou úroveň přítomnosti CO, pokud se v době vaší nepřítomnosti 
vyskytl. 
 
Snadno ovladatelné velké tlačítko TEST / ZTIŠENÍ pro testování stavu senzoru, baterie a simulování alarmu. 
. 
Detektor má funkci ”oznámení konce životnosti ”, která uživatele včas upozorní na nutnost výměny detektoru. 

 
Detektor je dodáván s montážní základnou, jež má několik upevňovacích bodů pro snadné uchycení na stěnu či 
strop. Upevňovací sada je součástí dodávky. 
 
Přidáním RadioLink modulu Ei 200MRF lze bezdrátově propojit detektor s RadioLink alarmem Ei 170RF. 

 
 

Detektor kouře Ei 650C 
 

 
 

Ei650C 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 více než 10 let. Tím opadá nutnost výměny běžných baterií 
i možnost, že dojde k vypnutí detektoru v důsledku vybití baterií. 
 
Instalace detektoru Ei650C včetně uvedení do provozu je velice jednoduchá. Současně s detektorem se dodávají 
potřebné vruty a hmoždinky pro upevnění. 
 
Detektor Ei650C má velké, snadno ovladatelné testovací / ztišovací tlačítko, které umožňuje kompletní testování 
a ztišení případného falešného poplachu. 
 
Detektor Ei650C má inovativní, vysoce výkonnou optickou komoru s integrovanou ochranou proti vniknutí hmyzu. 
Tím se maximálně snižuje možnost, že dojde k falešným poplachům. 
 
Přidáním RadioLink modulu Ei 650M lze bezdrátově propojit detektor s RadioLink alarmem Ei 170RF. 
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Zásuvný modul  Ei 200 MRF pro detektor CO Ei208DW. 

 

Ei200MRF je volitelný přídavný modul pro bezdrátové RadioLINK propojení detektorů. Je navržen pro detektory 
oxidu uhelnatého Ei208W a Ei208DW. 
 
Modul se jednoduše zasune do spodní části detektorů Ei208W a Ei208DW. To umožňuje bezdrátové propojení 
detektorů oxidu uhelnatého s ostatním příslušenstvím. Pokud signalizuje jeden detektor, zvuková signalizace je 
zapnuta ve všech detektorech a příslušenství. 
 
Modul je napájen z detektoru CO. 
 
Všechny detektory včetně příslušenství mohou být společně kódovány tak, aby se zabránilo rušení jiných 

systémů a jinými systémy. Tento proces se označuje jako kódování domu. 

Po zakódování bude možné detektory vybavené tímto modulem dálkové testovat i lokálně ztišit. 

Pokud bude v systému zařazen panel pro neslyšící Ei170FR, bude na něm při alarmu CO detektoru blikat 
stroboskopický blikač a dojde k aktivaci vibrační podložky. 

 
Bude-li do systému zařazen reléový výstupní modul Ei428, lze přes toto relé ovládat další zařízení, např. vypnutí 
přívodu el. energie  či plynu. 

 
Modul Ei200MRF se chová také jako opakovač, takže je zajištěn velmi silný vysílací a přijímací signál. 

 

Zásuvný modul  Ei 650M pro detektor kouře Ei650C 

 

Ei650M je volitelný přídavný modul pro bezdrátové RadioLINK propojení detektorů. Je navržený pro opticko 
kouřové detektory Ei650C a Ei650iC. 
 
Tento modul se jednoduše zasune do spodní části detektoru RadioLINK  Ei650C a Ei650iC . Po instalaci 

umožňuje propojení až 12-ti RadioLINK komponentů. 

Modul Ei650M je napájen vlastní lithiovou baterii s životností vice než 10 let. 
 
Domácí kódování umožňuje volitelné propojení s dalšími vybranými RadioLINK zařízeními tak, aby se zabránilo 
rušení ostatních zabezpečovacích systémů. 
 
Pokud bude v systému zařazen panel pro neslyšící Ei170FR bude na něm při aktivaci detektoru kouře blikat 
stroboskopický blikač a aktivuje se vibrační podložka. 


