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Arkusz1

Strona 1

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

1

PL CZ

INSTRUKCJA ORYGINALNA

CZUJKA DYMU

ZASADA DZIAŁANIA 3 3

OZNACZENIE ZACISKÓW 3 3

PODŁĄCZENIE CZUJKI 4 4

KONSERWACJA 5 5

UŻYTKOWANIE 5 5

GWARANCJA 6 6

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

ORIGINÁLNÍ NÁVOD

DETEKTOR KOUŘE

ZFD ZFD
PRINCIP FUNGOVÁNÍ

OZNAČENÍ KONEKTORŮ

PŘIPOJENÍ DETEKTORU

ÚDRŽBA

POUŽITÍ

ZÁRUKA
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UŻYTKOWANIE 5 5

GWARANCJA 6 6

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter
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PODŁĄCZENIE CZUJKI 4 4
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné 
funkce výrobku si přečtěte tento návod.

POPIS DETEKTORU
Czujka ZFD przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu, podczas spalania lub żarzenia typowych materiałów, będących elementami 
konstrukcyjnymi lub częścią wyposażenia wnętrz. Dodatkowo czujka wykrywa podwyższenie temperatury powietrza. Urządzenie 
przystosowane jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym lub kurz.
Czujka ZFD współpracuje, między innymi, z modułem pogodowym ZWMP.
Sygnalizacja stanu pracy czujki odbywa się za pomocą dwóch kontrolek LED oraz zmiany stanu przekaźnika. Czujka wyposażona jest w 
izolowane galwanicznie styki przekaźnika oraz TAMPER. Czujka jest ustawiona w trybie auto-resetu, czyli automatycznego powrotu do 
stanu dozorowania po ustąpieniu przyczyny alarmu.

Detektor ZFD je určen k detekci přítomnosti kouře při spalování nebo žhnutí typických materiálů, které jsou konstrukčními prvky nebo jsou 
součástí interiérů. Kromě toho detektor detekuje nárůst teploty vzduchu. Zařízení je uzpůsobeno pro práci v uzavřených prostorách, ve 
kterých se za běžných podmínek nevyskytuje kouř nebo prach.
Detektor ZFD spolupracuje mimo jiné s modulem počasí ZWMP.
Signalizace provozního stavu detektoru probíhá pomocí dvou LED diod a změny stavu relé. Detektor je vybaven galvanicky izolovaným relé 
a TAMPERem. Detektor je nastaven v režimu auto-resetování, tzn. s automatickým návratem do klidového stavu po pominutí příčiny 
poplachu.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.

KOŠ

LABYRINT

SVĚTLOVOD

PYRAMIDA

ELEKTRONICKÝ MODUL

PATICE

BLOKADA PRZED WYJĘCIEM 
CZUJKI

POJISTKA PROTI VYJMUTÍ 
DETEKTORU

TECHNICKÉ PARAMETRY

Certyfikat
CNBOP-PIB 1438-CPR-0452
Norma
PN-EN 54-5:2000 + A1:2002,
PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Klasa czujki
A1R
Napięcie dozorowania
12V DC - 28V DC

Prąd dozorowania
(średni, po ustabilizowaniu) 
35 µA
Prąd alarmowania
30 mA
Wskaźnik optyczny (POŻAR)
czerwony LED - wejście w stan alarmu
Statyczna temperatura zadziałania
od +54OC do +65OC

Zakres temperatur pracy
od -25OC do +70OC
Zakres temperatury przechowywania
od -30OC do +60OC
Wilgotność względna
95% przy +40OC
Masa czujki
ok. 140g +/- 5g
Wymiary
wysokość - 49mm
Średnica - 109mm

Certifikát
CNBOP-PIB 1438-CPR-0452
Norma
PN-EN 54-5:2000 + A1:2002,
PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Třída detektoru
A1R
Provozní napětí
12 V DC - 28 V DC

Klidový proud
(průměrný, ustálený) 
35 µA
Poplachový proud
30 mA
Optický hlásič (POŽÁR)
červená LED - poplachový stav
Statická teplota aktivace
od +54 OC do +65 OC

Rozsah pracovní teploty
od -25 OC do +70 OC
Rozsah skladovací teploty
od -30 OC do +60 OC
Relativní vlhkost
95 % při +40 OC
Hmotnost detektoru
cca 140 g +/-5 g
Rozměry
výška: 49 mm
průměr: 109 mm
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné 
funkce výrobku si přečtěte tento návod.

POPIS DETEKTORU
Czujka ZFD przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu, podczas spalania lub żarzenia typowych materiałów, będących elementami 
konstrukcyjnymi lub częścią wyposażenia wnętrz. Dodatkowo czujka wykrywa podwyższenie temperatury powietrza. Urządzenie 
przystosowane jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym lub kurz.
Czujka ZFD współpracuje, między innymi, z modułem pogodowym ZWMP.
Sygnalizacja stanu pracy czujki odbywa się za pomocą dwóch kontrolek LED oraz zmiany stanu przekaźnika. Czujka wyposażona jest w 
izolowane galwanicznie styki przekaźnika oraz TAMPER. Czujka jest ustawiona w trybie auto-resetu, czyli automatycznego powrotu do 
stanu dozorowania po ustąpieniu przyczyny alarmu.

Detektor ZFD je určen k detekci přítomnosti kouře při spalování nebo žhnutí typických materiálů, které jsou konstrukčními prvky nebo jsou 
součástí interiérů. Kromě toho detektor detekuje nárůst teploty vzduchu. Zařízení je uzpůsobeno pro práci v uzavřených prostorách, ve 
kterých se za běžných podmínek nevyskytuje kouř nebo prach.
Detektor ZFD spolupracuje mimo jiné s modulem počasí ZWMP.
Signalizace provozního stavu detektoru probíhá pomocí dvou LED diod a změny stavu relé. Detektor je vybaven galvanicky izolovaným relé 
a TAMPERem. Detektor je nastaven v režimu auto-resetování, tzn. s automatickým návratem do klidového stavu po pominutí příčiny 
poplachu.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.
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Statyczna temperatura zadziałania
od +54OC do +65OC
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Zakres temperatury przechowywania
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95% przy +40OC
Masa czujki
ok. 140g +/- 5g
Wymiary
wysokość - 49mm
Średnica - 109mm

Certifikát
CNBOP-PIB 1438-CPR-0452
Norma
PN-EN 54-5:2000 + A1:2002,
PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Třída detektoru
A1R
Provozní napětí
12 V DC - 28 V DC

Klidový proud
(průměrný, ustálený) 
35 µA
Poplachový proud
30 mA
Optický hlásič (POŽÁR)
červená LED - poplachový stav
Statická teplota aktivace
od +54 OC do +65 OC

Rozsah pracovní teploty
od -25 OC do +70 OC
Rozsah skladovací teploty
od -30 OC do +60 OC
Relativní vlhkost
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Rozměry
výška: 49 mm
průměr: 109 mm
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Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné 
funkce výrobku si přečtěte tento návod.

POPIS DETEKTORU
Czujka ZFD przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu, podczas spalania lub żarzenia typowych materiałów, będących elementami 
konstrukcyjnymi lub częścią wyposażenia wnętrz. Dodatkowo czujka wykrywa podwyższenie temperatury powietrza. Urządzenie 
przystosowane jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym lub kurz.
Czujka ZFD współpracuje, między innymi, z modułem pogodowym ZWMP.
Sygnalizacja stanu pracy czujki odbywa się za pomocą dwóch kontrolek LED oraz zmiany stanu przekaźnika. Czujka wyposażona jest w 
izolowane galwanicznie styki przekaźnika oraz TAMPER. Czujka jest ustawiona w trybie auto-resetu, czyli automatycznego powrotu do 
stanu dozorowania po ustąpieniu przyczyny alarmu.

Detektor ZFD je určen k detekci přítomnosti kouře při spalování nebo žhnutí typických materiálů, které jsou konstrukčními prvky nebo jsou 
součástí interiérů. Kromě toho detektor detekuje nárůst teploty vzduchu. Zařízení je uzpůsobeno pro práci v uzavřených prostorách, ve 
kterých se za běžných podmínek nevyskytuje kouř nebo prach.
Detektor ZFD spolupracuje mimo jiné s modulem počasí ZWMP.
Signalizace provozního stavu detektoru probíhá pomocí dvou LED diod a změny stavu relé. Detektor je vybaven galvanicky izolovaným relé 
a TAMPERem. Detektor je nastaven v režimu auto-resetování, tzn. s automatickým návratem do klidového stavu po pominutí příčiny 
poplachu.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.
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PN-EN 54-5:2000 + A1:2002,
PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Klasa czujki
A1R
Napięcie dozorowania
12V DC - 28V DC

Prąd dozorowania
(średni, po ustabilizowaniu) 
35 µA
Prąd alarmowania
30 mA
Wskaźnik optyczny (POŻAR)
czerwony LED - wejście w stan alarmu
Statyczna temperatura zadziałania
od +54OC do +65OC

Zakres temperatur pracy
od -25OC do +70OC
Zakres temperatury przechowywania
od -30OC do +60OC
Wilgotność względna
95% przy +40OC
Masa czujki
ok. 140g +/- 5g
Wymiary
wysokość - 49mm
Średnica - 109mm

Certifikát
CNBOP-PIB 1438-CPR-0452
Norma
PN-EN 54-5:2000 + A1:2002,
PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Třída detektoru
A1R
Provozní napětí
12 V DC - 28 V DC

Klidový proud
(průměrný, ustálený) 
35 µA
Poplachový proud
30 mA
Optický hlásič (POŽÁR)
červená LED - poplachový stav
Statická teplota aktivace
od +54 OC do +65 OC

Rozsah pracovní teploty
od -25 OC do +70 OC
Rozsah skladovací teploty
od -30 OC do +60 OC
Relativní vlhkost
95 % při +40 OC
Hmotnost detektoru
cca 140 g +/-5 g
Rozměry
výška: 49 mm
průměr: 109 mm
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2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
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5. Przy wklejaniu używać funkcji 
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NC 8A1

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné 
funkce výrobku si přečtěte tento návod.

POPIS DETEKTORU
Czujka ZFD przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu, podczas spalania lub żarzenia typowych materiałów, będących elementami 
konstrukcyjnymi lub częścią wyposażenia wnętrz. Dodatkowo czujka wykrywa podwyższenie temperatury powietrza. Urządzenie 
przystosowane jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym lub kurz.
Czujka ZFD współpracuje, między innymi, z modułem pogodowym ZWMP.
Sygnalizacja stanu pracy czujki odbywa się za pomocą dwóch kontrolek LED oraz zmiany stanu przekaźnika. Czujka wyposażona jest w 
izolowane galwanicznie styki przekaźnika oraz TAMPER. Czujka jest ustawiona w trybie auto-resetu, czyli automatycznego powrotu do 
stanu dozorowania po ustąpieniu przyczyny alarmu.

Detektor ZFD je určen k detekci přítomnosti kouře při spalování nebo žhnutí typických materiálů, které jsou konstrukčními prvky nebo jsou 
součástí interiérů. Kromě toho detektor detekuje nárůst teploty vzduchu. Zařízení je uzpůsobeno pro práci v uzavřených prostorách, ve 
kterých se za běžných podmínek nevyskytuje kouř nebo prach.
Detektor ZFD spolupracuje mimo jiné s modulem počasí ZWMP.
Signalizace provozního stavu detektoru probíhá pomocí dvou LED diod a změny stavu relé. Detektor je vybaven galvanicky izolovaným relé 
a TAMPERem. Detektor je nastaven v režimu auto-resetování, tzn. s automatickým návratem do klidového stavu po pominutí příčiny 
poplachu.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.
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NC 8A1

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné 
funkce výrobku si přečtěte tento návod.

POPIS DETEKTORU
Czujka ZFD przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu, podczas spalania lub żarzenia typowych materiałów, będących elementami 
konstrukcyjnymi lub częścią wyposażenia wnętrz. Dodatkowo czujka wykrywa podwyższenie temperatury powietrza. Urządzenie 
przystosowane jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym lub kurz.
Czujka ZFD współpracuje, między innymi, z modułem pogodowym ZWMP.
Sygnalizacja stanu pracy czujki odbywa się za pomocą dwóch kontrolek LED oraz zmiany stanu przekaźnika. Czujka wyposażona jest w 
izolowane galwanicznie styki przekaźnika oraz TAMPER. Czujka jest ustawiona w trybie auto-resetu, czyli automatycznego powrotu do 
stanu dozorowania po ustąpieniu przyczyny alarmu.

Detektor ZFD je určen k detekci přítomnosti kouře při spalování nebo žhnutí typických materiálů, které jsou konstrukčními prvky nebo jsou 
součástí interiérů. Kromě toho detektor detekuje nárůst teploty vzduchu. Zařízení je uzpůsobeno pro práci v uzavřených prostorách, ve 
kterých se za běžných podmínek nevyskytuje kouř nebo prach.
Detektor ZFD spolupracuje mimo jiné s modulem počasí ZWMP.
Signalizace provozního stavu detektoru probíhá pomocí dvou LED diod a změny stavu relé. Detektor je vybaven galvanicky izolovaným relé 
a TAMPERem. Detektor je nastaven v režimu auto-resetování, tzn. s automatickým návratem do klidového stavu po pominutí příčiny 
poplachu.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.
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NC 8A1

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné 
funkce výrobku si přečtěte tento návod.

POPIS DETEKTORU
Czujka ZFD przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu, podczas spalania lub żarzenia typowych materiałów, będących elementami 
konstrukcyjnymi lub częścią wyposażenia wnętrz. Dodatkowo czujka wykrywa podwyższenie temperatury powietrza. Urządzenie 
przystosowane jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym lub kurz.
Czujka ZFD współpracuje, między innymi, z modułem pogodowym ZWMP.
Sygnalizacja stanu pracy czujki odbywa się za pomocą dwóch kontrolek LED oraz zmiany stanu przekaźnika. Czujka wyposażona jest w 
izolowane galwanicznie styki przekaźnika oraz TAMPER. Czujka jest ustawiona w trybie auto-resetu, czyli automatycznego powrotu do 
stanu dozorowania po ustąpieniu przyczyny alarmu.

Detektor ZFD je určen k detekci přítomnosti kouře při spalování nebo žhnutí typických materiálů, které jsou konstrukčními prvky nebo jsou 
součástí interiérů. Kromě toho detektor detekuje nárůst teploty vzduchu. Zařízení je uzpůsobeno pro práci v uzavřených prostorách, ve 
kterých se za běžných podmínek nevyskytuje kouř nebo prach.
Detektor ZFD spolupracuje mimo jiné s modulem počasí ZWMP.
Signalizace provozního stavu detektoru probíhá pomocí dvou LED diod a změny stavu relé. Detektor je vybaven galvanicky izolovaným relé 
a TAMPERem. Detektor je nastaven v režimu auto-resetování, tzn. s automatickým návratem do klidového stavu po pominutí příčiny 
poplachu.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.
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Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné 
funkce výrobku si přečtěte tento návod.

POPIS DETEKTORU
Czujka ZFD przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu, podczas spalania lub żarzenia typowych materiałów, będących elementami 
konstrukcyjnymi lub częścią wyposażenia wnętrz. Dodatkowo czujka wykrywa podwyższenie temperatury powietrza. Urządzenie 
przystosowane jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym lub kurz.
Czujka ZFD współpracuje, między innymi, z modułem pogodowym ZWMP.
Sygnalizacja stanu pracy czujki odbywa się za pomocą dwóch kontrolek LED oraz zmiany stanu przekaźnika. Czujka wyposażona jest w 
izolowane galwanicznie styki przekaźnika oraz TAMPER. Czujka jest ustawiona w trybie auto-resetu, czyli automatycznego powrotu do 
stanu dozorowania po ustąpieniu przyczyny alarmu.

Detektor ZFD je určen k detekci přítomnosti kouře při spalování nebo žhnutí typických materiálů, které jsou konstrukčními prvky nebo jsou 
součástí interiérů. Kromě toho detektor detekuje nárůst teploty vzduchu. Zařízení je uzpůsobeno pro práci v uzavřených prostorách, ve 
kterých se za běžných podmínek nevyskytuje kouř nebo prach.
Detektor ZFD spolupracuje mimo jiné s modulem počasí ZWMP.
Signalizace provozního stavu detektoru probíhá pomocí dvou LED diod a změny stavu relé. Detektor je vybaven galvanicky izolovaným relé 
a TAMPERem. Detektor je nastaven v režimu auto-resetování, tzn. s automatickým návratem do klidového stavu po pominutí příčiny 
poplachu.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.
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Certyfikat
CNBOP-PIB 1438-CPR-0452
Norma
PN-EN 54-5:2000 + A1:2002,
PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Klasa czujki
A1R
Napięcie dozorowania
12V DC - 28V DC

Prąd dozorowania
(średni, po ustabilizowaniu) 
35 µA
Prąd alarmowania
30 mA
Wskaźnik optyczny (POŻAR)
czerwony LED - wejście w stan alarmu
Statyczna temperatura zadziałania
od +54OC do +65OC

Zakres temperatur pracy
od -25OC do +70OC
Zakres temperatury przechowywania
od -30OC do +60OC
Wilgotność względna
95% przy +40OC
Masa czujki
ok. 140g +/- 5g
Wymiary
wysokość - 49mm
Średnica - 109mm

Certifikát
CNBOP-PIB 1438-CPR-0452
Norma
PN-EN 54-5:2000 + A1:2002,
PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Třída detektoru
A1R
Provozní napětí
12 V DC - 28 V DC

Klidový proud
(průměrný, ustálený) 
35 µA
Poplachový proud
30 mA
Optický hlásič (POŽÁR)
červená LED - poplachový stav
Statická teplota aktivace
od +54 OC do +65 OC

Rozsah pracovní teploty
od -25 OC do +70 OC
Rozsah skladovací teploty
od -30 OC do +60 OC
Relativní vlhkost
95 % při +40 OC
Hmotnost detektoru
cca 140 g +/-5 g
Rozměry
výška: 49 mm
průměr: 109 mm
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5. Przy wklejaniu używać funkcji 
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NC 8A1

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné 
funkce výrobku si přečtěte tento návod.

POPIS DETEKTORU
Czujka ZFD przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu, podczas spalania lub żarzenia typowych materiałów, będących elementami 
konstrukcyjnymi lub częścią wyposażenia wnętrz. Dodatkowo czujka wykrywa podwyższenie temperatury powietrza. Urządzenie 
przystosowane jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym lub kurz.
Czujka ZFD współpracuje, między innymi, z modułem pogodowym ZWMP.
Sygnalizacja stanu pracy czujki odbywa się za pomocą dwóch kontrolek LED oraz zmiany stanu przekaźnika. Czujka wyposażona jest w 
izolowane galwanicznie styki przekaźnika oraz TAMPER. Czujka jest ustawiona w trybie auto-resetu, czyli automatycznego powrotu do 
stanu dozorowania po ustąpieniu przyczyny alarmu.

Detektor ZFD je určen k detekci přítomnosti kouře při spalování nebo žhnutí typických materiálů, které jsou konstrukčními prvky nebo jsou 
součástí interiérů. Kromě toho detektor detekuje nárůst teploty vzduchu. Zařízení je uzpůsobeno pro práci v uzavřených prostorách, ve 
kterých se za běžných podmínek nevyskytuje kouř nebo prach.
Detektor ZFD spolupracuje mimo jiné s modulem počasí ZWMP.
Signalizace provozního stavu detektoru probíhá pomocí dvou LED diod a změny stavu relé. Detektor je vybaven galvanicky izolovaným relé 
a TAMPERem. Detektor je nastaven v režimu auto-resetování, tzn. s automatickým návratem do klidového stavu po pominutí příčiny 
poplachu.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.
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Średnica - 109mm

Certifikát
CNBOP-PIB 1438-CPR-0452
Norma
PN-EN 54-5:2000 + A1:2002,
PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Třída detektoru
A1R
Provozní napětí
12 V DC - 28 V DC

Klidový proud
(průměrný, ustálený) 
35 µA
Poplachový proud
30 mA
Optický hlásič (POŽÁR)
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NC 8A1

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné 
funkce výrobku si přečtěte tento návod.

POPIS DETEKTORU
Czujka ZFD przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu, podczas spalania lub żarzenia typowych materiałów, będących elementami 
konstrukcyjnymi lub częścią wyposażenia wnętrz. Dodatkowo czujka wykrywa podwyższenie temperatury powietrza. Urządzenie 
przystosowane jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym lub kurz.
Czujka ZFD współpracuje, między innymi, z modułem pogodowym ZWMP.
Sygnalizacja stanu pracy czujki odbywa się za pomocą dwóch kontrolek LED oraz zmiany stanu przekaźnika. Czujka wyposażona jest w 
izolowane galwanicznie styki przekaźnika oraz TAMPER. Czujka jest ustawiona w trybie auto-resetu, czyli automatycznego powrotu do 
stanu dozorowania po ustąpieniu przyczyny alarmu.

Detektor ZFD je určen k detekci přítomnosti kouře při spalování nebo žhnutí typických materiálů, které jsou konstrukčními prvky nebo jsou 
součástí interiérů. Kromě toho detektor detekuje nárůst teploty vzduchu. Zařízení je uzpůsobeno pro práci v uzavřených prostorách, ve 
kterých se za běžných podmínek nevyskytuje kouř nebo prach.
Detektor ZFD spolupracuje mimo jiné s modulem počasí ZWMP.
Signalizace provozního stavu detektoru probíhá pomocí dvou LED diod a změny stavu relé. Detektor je vybaven galvanicky izolovaným relé 
a TAMPERem. Detektor je nastaven v režimu auto-resetování, tzn. s automatickým návratem do klidového stavu po pominutí příčiny 
poplachu.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.
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NC 8A1

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné 
funkce výrobku si přečtěte tento návod.

POPIS DETEKTORU
Czujka ZFD przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu, podczas spalania lub żarzenia typowych materiałów, będących elementami 
konstrukcyjnymi lub częścią wyposażenia wnętrz. Dodatkowo czujka wykrywa podwyższenie temperatury powietrza. Urządzenie 
przystosowane jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym lub kurz.
Czujka ZFD współpracuje, między innymi, z modułem pogodowym ZWMP.
Sygnalizacja stanu pracy czujki odbywa się za pomocą dwóch kontrolek LED oraz zmiany stanu przekaźnika. Czujka wyposażona jest w 
izolowane galwanicznie styki przekaźnika oraz TAMPER. Czujka jest ustawiona w trybie auto-resetu, czyli automatycznego powrotu do 
stanu dozorowania po ustąpieniu przyczyny alarmu.

Detektor ZFD je určen k detekci přítomnosti kouře při spalování nebo žhnutí typických materiálů, které jsou konstrukčními prvky nebo jsou 
součástí interiérů. Kromě toho detektor detekuje nárůst teploty vzduchu. Zařízení je uzpůsobeno pro práci v uzavřených prostorách, ve 
kterých se za běžných podmínek nevyskytuje kouř nebo prach.
Detektor ZFD spolupracuje mimo jiné s modulem počasí ZWMP.
Signalizace provozního stavu detektoru probíhá pomocí dvou LED diod a změny stavu relé. Detektor je vybaven galvanicky izolovaným relé 
a TAMPERem. Detektor je nastaven v režimu auto-resetování, tzn. s automatickým návratem do klidového stavu po pominutí příčiny 
poplachu.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.
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Certyfikat
CNBOP-PIB 1438-CPR-0452
Norma
PN-EN 54-5:2000 + A1:2002,
PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Klasa czujki
A1R
Napięcie dozorowania
12V DC - 28V DC

Prąd dozorowania
(średni, po ustabilizowaniu) 
35 µA
Prąd alarmowania
30 mA
Wskaźnik optyczny (POŻAR)
czerwony LED - wejście w stan alarmu
Statyczna temperatura zadziałania
od +54OC do +65OC

Zakres temperatur pracy
od -25OC do +70OC
Zakres temperatury przechowywania
od -30OC do +60OC
Wilgotność względna
95% przy +40OC
Masa czujki
ok. 140g +/- 5g
Wymiary
wysokość - 49mm
Średnica - 109mm

Certifikát
CNBOP-PIB 1438-CPR-0452
Norma
PN-EN 54-5:2000 + A1:2002,
PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Třída detektoru
A1R
Provozní napětí
12 V DC - 28 V DC

Klidový proud
(průměrný, ustálený) 
35 µA
Poplachový proud
30 mA
Optický hlásič (POŽÁR)
červená LED - poplachový stav
Statická teplota aktivace
od +54 OC do +65 OC

Rozsah pracovní teploty
od -25 OC do +70 OC
Rozsah skladovací teploty
od -30 OC do +60 OC
Relativní vlhkost
95 % při +40 OC
Hmotnost detektoru
cca 140 g +/-5 g
Rozměry
výška: 49 mm
průměr: 109 mm
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Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné 
funkce výrobku si přečtěte tento návod.

POPIS DETEKTORU
Czujka ZFD przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu, podczas spalania lub żarzenia typowych materiałów, będących elementami 
konstrukcyjnymi lub częścią wyposażenia wnętrz. Dodatkowo czujka wykrywa podwyższenie temperatury powietrza. Urządzenie 
przystosowane jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym lub kurz.
Czujka ZFD współpracuje, między innymi, z modułem pogodowym ZWMP.
Sygnalizacja stanu pracy czujki odbywa się za pomocą dwóch kontrolek LED oraz zmiany stanu przekaźnika. Czujka wyposażona jest w 
izolowane galwanicznie styki przekaźnika oraz TAMPER. Czujka jest ustawiona w trybie auto-resetu, czyli automatycznego powrotu do 
stanu dozorowania po ustąpieniu przyczyny alarmu.

Detektor ZFD je určen k detekci přítomnosti kouře při spalování nebo žhnutí typických materiálů, které jsou konstrukčními prvky nebo jsou 
součástí interiérů. Kromě toho detektor detekuje nárůst teploty vzduchu. Zařízení je uzpůsobeno pro práci v uzavřených prostorách, ve 
kterých se za běžných podmínek nevyskytuje kouř nebo prach.
Detektor ZFD spolupracuje mimo jiné s modulem počasí ZWMP.
Signalizace provozního stavu detektoru probíhá pomocí dvou LED diod a změny stavu relé. Detektor je vybaven galvanicky izolovaným relé 
a TAMPERem. Detektor je nastaven v režimu auto-resetování, tzn. s automatickým návratem do klidového stavu po pominutí příčiny 
poplachu.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.
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Norma
PN-EN 54-5:2000 + A1:2002,
PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Klasa czujki
A1R
Napięcie dozorowania
12V DC - 28V DC

Prąd dozorowania
(średni, po ustabilizowaniu) 
35 µA
Prąd alarmowania
30 mA
Wskaźnik optyczny (POŻAR)
czerwony LED - wejście w stan alarmu
Statyczna temperatura zadziałania
od +54OC do +65OC

Zakres temperatur pracy
od -25OC do +70OC
Zakres temperatury przechowywania
od -30OC do +60OC
Wilgotność względna
95% przy +40OC
Masa czujki
ok. 140g +/- 5g
Wymiary
wysokość - 49mm
Średnica - 109mm

Certifikát
CNBOP-PIB 1438-CPR-0452
Norma
PN-EN 54-5:2000 + A1:2002,
PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Třída detektoru
A1R
Provozní napětí
12 V DC - 28 V DC

Klidový proud
(průměrný, ustálený) 
35 µA
Poplachový proud
30 mA
Optický hlásič (POŽÁR)
červená LED - poplachový stav
Statická teplota aktivace
od +54 OC do +65 OC

Rozsah pracovní teploty
od -25 OC do +70 OC
Rozsah skladovací teploty
od -30 OC do +60 OC
Relativní vlhkost
95 % při +40 OC
Hmotnost detektoru
cca 140 g +/-5 g
Rozměry
výška: 49 mm
průměr: 109 mm

Arkusz2

Strona 2

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

2

OPIS CZUJKI

KOSZYK

LABIRYNT

ŚWIATŁOWÓD

PIRAMIDKA

MODUŁ ELEKTRYCZNY

GNIAZDO

PARAMETRY TECHNICZNE

TECHNICKÉ PARAMETRY
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1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné 
funkce výrobku si přečtěte tento návod.

POPIS DETEKTORU
Czujka ZFD przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu, podczas spalania lub żarzenia typowych materiałów, będących elementami 
konstrukcyjnymi lub częścią wyposażenia wnętrz. Dodatkowo czujka wykrywa podwyższenie temperatury powietrza. Urządzenie 
przystosowane jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym lub kurz.
Czujka ZFD współpracuje, między innymi, z modułem pogodowym ZWMP.
Sygnalizacja stanu pracy czujki odbywa się za pomocą dwóch kontrolek LED oraz zmiany stanu przekaźnika. Czujka wyposażona jest w 
izolowane galwanicznie styki przekaźnika oraz TAMPER. Czujka jest ustawiona w trybie auto-resetu, czyli automatycznego powrotu do 
stanu dozorowania po ustąpieniu przyczyny alarmu.

Detektor ZFD je určen k detekci přítomnosti kouře při spalování nebo žhnutí typických materiálů, které jsou konstrukčními prvky nebo jsou 
součástí interiérů. Kromě toho detektor detekuje nárůst teploty vzduchu. Zařízení je uzpůsobeno pro práci v uzavřených prostorách, ve 
kterých se za běžných podmínek nevyskytuje kouř nebo prach.
Detektor ZFD spolupracuje mimo jiné s modulem počasí ZWMP.
Signalizace provozního stavu detektoru probíhá pomocí dvou LED diod a změny stavu relé. Detektor je vybaven galvanicky izolovaným relé 
a TAMPERem. Detektor je nastaven v režimu auto-resetování, tzn. s automatickým návratem do klidového stavu po pominutí příčiny 
poplachu.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.
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CNBOP-PIB 1438-CPR-0452
Norma
PN-EN 54-5:2000 + A1:2002,
PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Klasa czujki
A1R
Napięcie dozorowania
12V DC - 28V DC

Prąd dozorowania
(średni, po ustabilizowaniu) 
35 µA
Prąd alarmowania
30 mA
Wskaźnik optyczny (POŻAR)
czerwony LED - wejście w stan alarmu
Statyczna temperatura zadziałania
od +54OC do +65OC

Zakres temperatur pracy
od -25OC do +70OC
Zakres temperatury przechowywania
od -30OC do +60OC
Wilgotność względna
95% przy +40OC
Masa czujki
ok. 140g +/- 5g
Wymiary
wysokość - 49mm
Średnica - 109mm

Certifikát
CNBOP-PIB 1438-CPR-0452
Norma
PN-EN 54-5:2000 + A1:2002,
PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Třída detektoru
A1R
Provozní napětí
12 V DC - 28 V DC

Klidový proud
(průměrný, ustálený) 
35 µA
Poplachový proud
30 mA
Optický hlásič (POŽÁR)
červená LED - poplachový stav
Statická teplota aktivace
od +54 OC do +65 OC

Rozsah pracovní teploty
od -25 OC do +70 OC
Rozsah skladovací teploty
od -30 OC do +60 OC
Relativní vlhkost
95 % při +40 OC
Hmotnost detektoru
cca 140 g +/-5 g
Rozměry
výška: 49 mm
průměr: 109 mm
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1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
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NC 8A1

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné 
funkce výrobku si přečtěte tento návod.

POPIS DETEKTORU
Czujka ZFD przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu, podczas spalania lub żarzenia typowych materiałów, będących elementami 
konstrukcyjnymi lub częścią wyposażenia wnętrz. Dodatkowo czujka wykrywa podwyższenie temperatury powietrza. Urządzenie 
przystosowane jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym lub kurz.
Czujka ZFD współpracuje, między innymi, z modułem pogodowym ZWMP.
Sygnalizacja stanu pracy czujki odbywa się za pomocą dwóch kontrolek LED oraz zmiany stanu przekaźnika. Czujka wyposażona jest w 
izolowane galwanicznie styki przekaźnika oraz TAMPER. Czujka jest ustawiona w trybie auto-resetu, czyli automatycznego powrotu do 
stanu dozorowania po ustąpieniu przyczyny alarmu.

Detektor ZFD je určen k detekci přítomnosti kouře při spalování nebo žhnutí typických materiálů, které jsou konstrukčními prvky nebo jsou 
součástí interiérů. Kromě toho detektor detekuje nárůst teploty vzduchu. Zařízení je uzpůsobeno pro práci v uzavřených prostorách, ve 
kterých se za běžných podmínek nevyskytuje kouř nebo prach.
Detektor ZFD spolupracuje mimo jiné s modulem počasí ZWMP.
Signalizace provozního stavu detektoru probíhá pomocí dvou LED diod a změny stavu relé. Detektor je vybaven galvanicky izolovaným relé 
a TAMPERem. Detektor je nastaven v režimu auto-resetování, tzn. s automatickým návratem do klidového stavu po pominutí příčiny 
poplachu.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.

Uwaga !!! Czujka ZFD podłączona do współpracy z modułem ZWMP, który na wypadek pożaru otworzy okno 
dachowe, nie tworzy systemu oddymiającego w myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika budynku.

Pozor! Detektor ZFD spolu s modulem ZWMP, který v případě požáru otevře střešní okno, netvoří systém pro 
odvod kouře v souladu s předpisy požární ochrany. Je to pouze dodatečná ochrana pro uživatele budovy.
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Norma
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PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Klasa czujki
A1R
Napięcie dozorowania
12V DC - 28V DC

Prąd dozorowania
(średni, po ustabilizowaniu) 
35 µA
Prąd alarmowania
30 mA
Wskaźnik optyczny (POŻAR)
czerwony LED - wejście w stan alarmu
Statyczna temperatura zadziałania
od +54OC do +65OC

Zakres temperatur pracy
od -25OC do +70OC
Zakres temperatury przechowywania
od -30OC do +60OC
Wilgotność względna
95% przy +40OC
Masa czujki
ok. 140g +/- 5g
Wymiary
wysokość - 49mm
Średnica - 109mm

Certifikát
CNBOP-PIB 1438-CPR-0452
Norma
PN-EN 54-5:2000 + A1:2002,
PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Třída detektoru
A1R
Provozní napětí
12 V DC - 28 V DC

Klidový proud
(průměrný, ustálený) 
35 µA
Poplachový proud
30 mA
Optický hlásič (POŽÁR)
červená LED - poplachový stav
Statická teplota aktivace
od +54 OC do +65 OC

Rozsah pracovní teploty
od -25 OC do +70 OC
Rozsah skladovací teploty
od -30 OC do +60 OC
Relativní vlhkost
95 % při +40 OC
Hmotnost detektoru
cca 140 g +/-5 g
Rozměry
výška: 49 mm
průměr: 109 mm
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ZASADA DZIAŁANIA PRINCIP FUNGOVÁNÍ

OZNACZENIE ZACISKÓW OZNAČENÍ KONEKTORŮ

OZNACZENIE ZACISKÓW

Styki przekaźnika normalnie rozwarte

Zasilanie linii

Zaciski czujki

Sposób podłączenia przewodów.

Przewód odizolować na długości minimum 10mm.

Vodič odizolujte v délce minimálně 10 mm.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Układ elektroniczny czujki zapewnia właściwe funkcjonowanie układu pomiarowego i logicznego w szerokim zakresie napięć w linii 
dozorowej (od 12V do 28V) bez zmian parametrów pomiarowych. Proces pomiaru gęstości dymu polega na detekcji światła odbitego od 
cząstek dymu, który przedostaje się do wnętrza komory pomiarowej poprzez szczeliny w koszyku, oraz otwory w specjalnym labiryncie 
optycznym, który zarazem uniemożliwia dostanie się do wnętrza światła oraz owadów. Taka konstrukcja komory pomiarowej ma na celu 
uodpornienie czujki ZFD na zewnętrzne światło, owady i przypadkowe nieistotne smugi dymu np. papierosowego. Układ logiczny czujki nie 
wprowadzi czujki w stan alarmu jeżeli przekroczenie progu zadymienia będzie jednorazowe. Wyłączenie czujki ze stanu alarmowania jest 
możliwe po całkowitym przedmuchaniu czujki i obniżeniu zasilania poniżej 1V na minimum 1 sekundę. Dobór długości fali wiązki 
pomiarowej, geometria wiązki oraz kąt pomiędzy osiami elementów optycznych decydują o szczególnej przydatności czujki do wykrywania 
cząstek dymu o dużych wymiarach, charakterystycznych dla pożarów nisko-energetycznych - czyli tlenie się i żarzenie materiałów we 
wstępnej fazie powstawania pożarów. Elementy detekcji zmian temperatury w otoczeniu czujki ZFD (2 detektory) działają w systemie 
różniczkowo-nadmiarowym - identyfikują znaczny przyrost temperatury i/lub przekroczenie wartości granicznej temperatury. Czułość każdej 
czujki ZFD ustawiana jest w komorze dymowej, każda czujka poddawana jest testom.

Elektronický obvod detektoru zajišťuje řádné fungování měřicího a logického systému v širokém pásmu napětí na vedení (od 12 V do 28 V) 
beze změn měřících parametrů. Proces měření hustoty kouře spočívá na detekci odrazu světla od částic kouře procházejícího do měřící 
komory přes otvory v koši a přes otvory ve speciálním optickém labyrintu, který zároveň zabraňuje proniknutí světla a hmyzu dovnitř
komory. Tato konstrukce měřící komory chrání detektor ZFD proti vnějšímu světlu, hmyzu a   nepatrným pruhům kouře, např. z cigaret. 
Logický obvod detektoru neuvede detektor do poplachového stavu v případě jednorázového překročení hranice zakouření. Vypnutí detektoru 
z poplachového stavu je možné po úplném profouknutí detektoru a snížení napájení pod 1 V po dobu min. 1 sekundy. Volba vlnové délky 
měřícího paprsku, geometrie paprsku a úhel mezi osami optických prvků jsou rozhodujícím faktorem pro detekci velkých kouřových částic, 
které jsou charakteristické pro nízkoenergetické požáry, tzn. v případě doutnání a žhnutí materiálů v počáteční fázi požáru. Prvky detektoru 
ZFD (2 detektory) detekující změny teploty v prostředí fungují v diferenciálně-redundantním systému - identifikují výrazný nárust teploty a/ 
nebo překročení limitní hodnoty teploty. Citlivost každého detektoru ZFD se nastavuje v kouřové komoře; každý detektor je podroben 
testům.

OZNAČENÍ KONEKTORŮ

Normálně otevřené kontakty relé

Styki tamper normalnie zwarte Normálně zavřené kontakty tamperu

Napájení vedení
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Způsob zapojení vodičů.

Vodič odizolujte v délce minimálně 10 mm.
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.
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6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter
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dozorowej (od 12V do 28V) bez zmian parametrów pomiarowych. Proces pomiaru gęstości dymu polega na detekcji światła odbitego od 
cząstek dymu, który przedostaje się do wnętrza komory pomiarowej poprzez szczeliny w koszyku, oraz otwory w specjalnym labiryncie 
optycznym, który zarazem uniemożliwia dostanie się do wnętrza światła oraz owadów. Taka konstrukcja komory pomiarowej ma na celu 
uodpornienie czujki ZFD na zewnętrzne światło, owady i przypadkowe nieistotne smugi dymu np. papierosowego. Układ logiczny czujki nie 
wprowadzi czujki w stan alarmu jeżeli przekroczenie progu zadymienia będzie jednorazowe. Wyłączenie czujki ze stanu alarmowania jest 
możliwe po całkowitym przedmuchaniu czujki i obniżeniu zasilania poniżej 1V na minimum 1 sekundę. Dobór długości fali wiązki 
pomiarowej, geometria wiązki oraz kąt pomiędzy osiami elementów optycznych decydują o szczególnej przydatności czujki do wykrywania 
cząstek dymu o dużych wymiarach, charakterystycznych dla pożarów nisko-energetycznych - czyli tlenie się i żarzenie materiałów we 
wstępnej fazie powstawania pożarów. Elementy detekcji zmian temperatury w otoczeniu czujki ZFD (2 detektory) działają w systemie 
różniczkowo-nadmiarowym - identyfikują znaczny przyrost temperatury i/lub przekroczenie wartości granicznej temperatury. Czułość każdej 
czujki ZFD ustawiana jest w komorze dymowej, każda czujka poddawana jest testom.

Elektronický obvod detektoru zajišťuje řádné fungování měřicího a logického systému v širokém pásmu napětí na vedení (od 12 V do 28 V) 
beze změn měřících parametrů. Proces měření hustoty kouře spočívá na detekci odrazu světla od částic kouře procházejícího do měřící 
komory přes otvory v koši a přes otvory ve speciálním optickém labyrintu, který zároveň zabraňuje proniknutí světla a hmyzu dovnitř
komory. Tato konstrukce měřící komory chrání detektor ZFD proti vnějšímu světlu, hmyzu a   nepatrným pruhům kouře, např. z cigaret. 
Logický obvod detektoru neuvede detektor do poplachového stavu v případě jednorázového překročení hranice zakouření. Vypnutí detektoru 
z poplachového stavu je možné po úplném profouknutí detektoru a snížení napájení pod 1 V po dobu min. 1 sekundy. Volba vlnové délky 
měřícího paprsku, geometrie paprsku a úhel mezi osami optických prvků jsou rozhodujícím faktorem pro detekci velkých kouřových částic, 
které jsou charakteristické pro nízkoenergetické požáry, tzn. v případě doutnání a žhnutí materiálů v počáteční fázi požáru. Prvky detektoru 
ZFD (2 detektory) detekující změny teploty v prostředí fungují v diferenciálně-redundantním systému - identifikují výrazný nárust teploty a/ 
nebo překročení limitní hodnoty teploty. Citlivost každého detektoru ZFD se nastavuje v kouřové komoře; každý detektor je podroben 
testům.
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Układ elektroniczny czujki zapewnia właściwe funkcjonowanie układu pomiarowego i logicznego w szerokim zakresie napięć w linii 
dozorowej (od 12V do 28V) bez zmian parametrów pomiarowych. Proces pomiaru gęstości dymu polega na detekcji światła odbitego od 
cząstek dymu, który przedostaje się do wnętrza komory pomiarowej poprzez szczeliny w koszyku, oraz otwory w specjalnym labiryncie 
optycznym, który zarazem uniemożliwia dostanie się do wnętrza światła oraz owadów. Taka konstrukcja komory pomiarowej ma na celu 
uodpornienie czujki ZFD na zewnętrzne światło, owady i przypadkowe nieistotne smugi dymu np. papierosowego. Układ logiczny czujki nie 
wprowadzi czujki w stan alarmu jeżeli przekroczenie progu zadymienia będzie jednorazowe. Wyłączenie czujki ze stanu alarmowania jest 
możliwe po całkowitym przedmuchaniu czujki i obniżeniu zasilania poniżej 1V na minimum 1 sekundę. Dobór długości fali wiązki 
pomiarowej, geometria wiązki oraz kąt pomiędzy osiami elementów optycznych decydują o szczególnej przydatności czujki do wykrywania 
cząstek dymu o dużych wymiarach, charakterystycznych dla pożarów nisko-energetycznych - czyli tlenie się i żarzenie materiałów we 
wstępnej fazie powstawania pożarów. Elementy detekcji zmian temperatury w otoczeniu czujki ZFD (2 detektory) działają w systemie 
różniczkowo-nadmiarowym - identyfikują znaczny przyrost temperatury i/lub przekroczenie wartości granicznej temperatury. Czułość każdej 
czujki ZFD ustawiana jest w komorze dymowej, każda czujka poddawana jest testom.

Elektronický obvod detektoru zajišťuje řádné fungování měřicího a logického systému v širokém pásmu napětí na vedení (od 12 V do 28 V) 
beze změn měřících parametrů. Proces měření hustoty kouře spočívá na detekci odrazu světla od částic kouře procházejícího do měřící 
komory přes otvory v koši a přes otvory ve speciálním optickém labyrintu, který zároveň zabraňuje proniknutí světla a hmyzu dovnitř
komory. Tato konstrukce měřící komory chrání detektor ZFD proti vnějšímu světlu, hmyzu a   nepatrným pruhům kouře, např. z cigaret. 
Logický obvod detektoru neuvede detektor do poplachového stavu v případě jednorázového překročení hranice zakouření. Vypnutí detektoru 
z poplachového stavu je možné po úplném profouknutí detektoru a snížení napájení pod 1 V po dobu min. 1 sekundy. Volba vlnové délky 
měřícího paprsku, geometrie paprsku a úhel mezi osami optických prvků jsou rozhodujícím faktorem pro detekci velkých kouřových částic, 
které jsou charakteristické pro nízkoenergetické požáry, tzn. v případě doutnání a žhnutí materiálů v počáteční fázi požáru. Prvky detektoru 
ZFD (2 detektory) detekující změny teploty v prostředí fungují v diferenciálně-redundantním systému - identifikují výrazný nárust teploty a/ 
nebo překročení limitní hodnoty teploty. Citlivost každého detektoru ZFD se nastavuje v kouřové komoře; každý detektor je podroben 
testům.
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Układ elektroniczny czujki zapewnia właściwe funkcjonowanie układu pomiarowego i logicznego w szerokim zakresie napięć w linii 
dozorowej (od 12V do 28V) bez zmian parametrów pomiarowych. Proces pomiaru gęstości dymu polega na detekcji światła odbitego od 
cząstek dymu, który przedostaje się do wnętrza komory pomiarowej poprzez szczeliny w koszyku, oraz otwory w specjalnym labiryncie 
optycznym, który zarazem uniemożliwia dostanie się do wnętrza światła oraz owadów. Taka konstrukcja komory pomiarowej ma na celu 
uodpornienie czujki ZFD na zewnętrzne światło, owady i przypadkowe nieistotne smugi dymu np. papierosowego. Układ logiczny czujki nie 
wprowadzi czujki w stan alarmu jeżeli przekroczenie progu zadymienia będzie jednorazowe. Wyłączenie czujki ze stanu alarmowania jest 
możliwe po całkowitym przedmuchaniu czujki i obniżeniu zasilania poniżej 1V na minimum 1 sekundę. Dobór długości fali wiązki 
pomiarowej, geometria wiązki oraz kąt pomiędzy osiami elementów optycznych decydują o szczególnej przydatności czujki do wykrywania 
cząstek dymu o dużych wymiarach, charakterystycznych dla pożarów nisko-energetycznych - czyli tlenie się i żarzenie materiałów we 
wstępnej fazie powstawania pożarów. Elementy detekcji zmian temperatury w otoczeniu czujki ZFD (2 detektory) działają w systemie 
różniczkowo-nadmiarowym - identyfikują znaczny przyrost temperatury i/lub przekroczenie wartości granicznej temperatury. Czułość każdej 
czujki ZFD ustawiana jest w komorze dymowej, każda czujka poddawana jest testom.

Elektronický obvod detektoru zajišťuje řádné fungování měřicího a logického systému v širokém pásmu napětí na vedení (od 12 V do 28 V) 
beze změn měřících parametrů. Proces měření hustoty kouře spočívá na detekci odrazu světla od částic kouře procházejícího do měřící 
komory přes otvory v koši a přes otvory ve speciálním optickém labyrintu, který zároveň zabraňuje proniknutí světla a hmyzu dovnitř
komory. Tato konstrukce měřící komory chrání detektor ZFD proti vnějšímu světlu, hmyzu a   nepatrným pruhům kouře, např. z cigaret. 
Logický obvod detektoru neuvede detektor do poplachového stavu v případě jednorázového překročení hranice zakouření. Vypnutí detektoru 
z poplachového stavu je možné po úplném profouknutí detektoru a snížení napájení pod 1 V po dobu min. 1 sekundy. Volba vlnové délky 
měřícího paprsku, geometrie paprsku a úhel mezi osami optických prvků jsou rozhodujícím faktorem pro detekci velkých kouřových částic, 
které jsou charakteristické pro nízkoenergetické požáry, tzn. v případě doutnání a žhnutí materiálů v počáteční fázi požáru. Prvky detektoru 
ZFD (2 detektory) detekující změny teploty v prostředí fungují v diferenciálně-redundantním systému - identifikují výrazný nárust teploty a/ 
nebo překročení limitní hodnoty teploty. Citlivost každého detektoru ZFD se nastavuje v kouřové komoře; každý detektor je podroben 
testům.
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optycznym, który zarazem uniemożliwia dostanie się do wnętrza światła oraz owadów. Taka konstrukcja komory pomiarowej ma na celu 
uodpornienie czujki ZFD na zewnętrzne światło, owady i przypadkowe nieistotne smugi dymu np. papierosowego. Układ logiczny czujki nie 
wprowadzi czujki w stan alarmu jeżeli przekroczenie progu zadymienia będzie jednorazowe. Wyłączenie czujki ze stanu alarmowania jest 
możliwe po całkowitym przedmuchaniu czujki i obniżeniu zasilania poniżej 1V na minimum 1 sekundę. Dobór długości fali wiązki 
pomiarowej, geometria wiązki oraz kąt pomiędzy osiami elementów optycznych decydują o szczególnej przydatności czujki do wykrywania 
cząstek dymu o dużych wymiarach, charakterystycznych dla pożarów nisko-energetycznych - czyli tlenie się i żarzenie materiałów we 
wstępnej fazie powstawania pożarów. Elementy detekcji zmian temperatury w otoczeniu czujki ZFD (2 detektory) działają w systemie 
różniczkowo-nadmiarowym - identyfikują znaczny przyrost temperatury i/lub przekroczenie wartości granicznej temperatury. Czułość każdej 
czujki ZFD ustawiana jest w komorze dymowej, każda czujka poddawana jest testom.

Elektronický obvod detektoru zajišťuje řádné fungování měřicího a logického systému v širokém pásmu napětí na vedení (od 12 V do 28 V) 
beze změn měřících parametrů. Proces měření hustoty kouře spočívá na detekci odrazu světla od částic kouře procházejícího do měřící 
komory přes otvory v koši a přes otvory ve speciálním optickém labyrintu, který zároveň zabraňuje proniknutí světla a hmyzu dovnitř
komory. Tato konstrukce měřící komory chrání detektor ZFD proti vnějšímu světlu, hmyzu a   nepatrným pruhům kouře, např. z cigaret. 
Logický obvod detektoru neuvede detektor do poplachového stavu v případě jednorázového překročení hranice zakouření. Vypnutí detektoru 
z poplachového stavu je možné po úplném profouknutí detektoru a snížení napájení pod 1 V po dobu min. 1 sekundy. Volba vlnové délky 
měřícího paprsku, geometrie paprsku a úhel mezi osami optických prvků jsou rozhodujícím faktorem pro detekci velkých kouřových částic, 
které jsou charakteristické pro nízkoenergetické požáry, tzn. v případě doutnání a žhnutí materiálů v počáteční fázi požáru. Prvky detektoru 
ZFD (2 detektory) detekující změny teploty v prostředí fungují v diferenciálně-redundantním systému - identifikují výrazný nárust teploty a/ 
nebo překročení limitní hodnoty teploty. Citlivost každého detektoru ZFD se nastavuje v kouřové komoře; každý detektor je podroben 
testům.

OZNAČENÍ KONEKTORŮ

Normálně otevřené kontakty relé

Styki tamper normalnie zwarte Normálně zavřené kontakty tamperu

Napájení vedení

Svorky detektoru

Způsob zapojení vodičů.

Vodič odizolujte v délce minimálně 10 mm.
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ZASADA DZIAŁANIA PRINCIP FUNGOVÁNÍ

OZNACZENIE ZACISKÓW OZNAČENÍ KONEKTORŮ

OZNACZENIE ZACISKÓW

Styki przekaźnika normalnie rozwarte

Zasilanie linii

Zaciski czujki

Sposób podłączenia przewodów.

Przewód odizolować na długości minimum 10mm.

Vodič odizolujte v délce minimálně 10 mm.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Układ elektroniczny czujki zapewnia właściwe funkcjonowanie układu pomiarowego i logicznego w szerokim zakresie napięć w linii 
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cząstek dymu, który przedostaje się do wnętrza komory pomiarowej poprzez szczeliny w koszyku, oraz otwory w specjalnym labiryncie 
optycznym, który zarazem uniemożliwia dostanie się do wnętrza światła oraz owadów. Taka konstrukcja komory pomiarowej ma na celu 
uodpornienie czujki ZFD na zewnętrzne światło, owady i przypadkowe nieistotne smugi dymu np. papierosowego. Układ logiczny czujki nie 
wprowadzi czujki w stan alarmu jeżeli przekroczenie progu zadymienia będzie jednorazowe. Wyłączenie czujki ze stanu alarmowania jest 
możliwe po całkowitym przedmuchaniu czujki i obniżeniu zasilania poniżej 1V na minimum 1 sekundę. Dobór długości fali wiązki 
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PODŁĄCZENIE CZUJKI PŘIPOJENÍ DETEKTORU

ZIELONY
BIAŁY

BRĄZOWY

Przy większej ilości czujek, podłączać zgodnie z poniższym schematem.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Przykładowy schemat podłączenia czujki do modułu pogodowego ZWMP. Příkladové schéma zapojení detektoru k modulu počasí ZWMP.

ZELENÁ
BÍLÁ

HNĚDÁ

V případě většího počtu detektorů zapojujte podle níže uvedeného schématu.

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

4

PODŁĄCZENIE CZUJKI PŘIPOJENÍ DETEKTORU

ZIELONY
BIAŁY

BRĄZOWY

Przy większej ilości czujek, podłączać zgodnie z poniższym schematem.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Przykładowy schemat podłączenia czujki do modułu pogodowego ZWMP. Příkladové schéma zapojení detektoru k modulu počasí ZWMP.

ZELENÁ
BÍLÁ

HNĚDÁ

V případě většího počtu detektorů zapojujte podle níže uvedeného schématu.

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

4

PODŁĄCZENIE CZUJKI PŘIPOJENÍ DETEKTORU

ZIELONY
BIAŁY

BRĄZOWY

Przy większej ilości czujek, podłączać zgodnie z poniższym schematem.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 
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NC 8A1

Przykładowy schemat podłączenia czujki do modułu pogodowego ZWMP. Příkladové schéma zapojení detektoru k modulu počasí ZWMP.
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KONSERWACJA ÚDRŽBA

UŻYTKOWANIE POUŽITÍ

TABELA POWIERZCHNI DOZOROWANIA

Wysokość pomieszczenia
Nachylenie stropu

>30° >30°
A D A D A D A D A D A D

DETEKTOR OPTYCZNY
≤ 12 m 6,7 m 7,2 m 8,0 m ≤ 12 m 6,7 m 7,2 m 8,0 m
≤ 6 m 5,8 m 7,2 m 9,0 m ≤ 6 m 5,8 m 7,2 m 9,0 m

6 – 12 m 6,7 m 8,0 m 9,9 m 6 – 12 m 6,7 m 8,0 m 9,9 m
DETEKTOR TEMPERATURY

≤ 7,5 m
4,4 m 4,9 m 5,5 m

≤ 7,5 m
4,4 m 4,9 m 5,5 m

3,6 m 4,9 m 6,3 m 3,6 m 4,9 m 6,3 m

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Naturalna obecność kurzu w otoczeniu czujki dymu, a co za tym idzie osadzanie się go we wnętrzu komory pomiarowej, doprowadza do 
podniesienia poziomu tła optycznego komory pomiarowej. W pewnym zakresie algorytm auto-kompensacji redukuje wpływ zabrudzenia 
komory optycznej na czułość czujki. Po osiągnięciu poziomu zabrudzenia uniemożliwiającego dalszą kompensację i właściwą pracę czujki 
zasygnalizuje ona awarię lub w ostateczności zgłosi alarm.
W pomieszczeniach zapylonych zaleca się przeprowadzać konserwację czujki nawet raz na miesiąc.
CZYSZCZENIE CZUJKI ZFD:
Wykręcić czujkę z gniazda. Obrócić czujkę tak aby widoczny był moduł elektroniczny. Odchylić cztery zaczepy widoczne na obwodzie 
białego, zewnętrznego elementu obudowy czujki (tzw. koszyka). Rozdzielić piramidkę z zainstalowanym modułem elektronicznym od 
koszyka, zawierającego wewnątrz siebie czarny element (tzw. labirynt) - w czterech miejscach podważyć zaczepy płaskim śrubokrętem. 
Wyjęty czarny element (piramidka) zawiera część elektroniczną czujki, dlatego czyszczenie elementów optycznych należy przeprowadzić na 
sucho miękkim pędzelkiem i odkurzaczem. Białą obudowę czujki (koszyk) i czarny walcowy element znajdujący się wewnątrz (labirynt) 
należy rozdzielić. Wskazane jest, aby elementy te poddane zostały kąpieli w ogólnodostępnych środkach detergentowych (płyny do mycia 
naczyń) a następnie opłukane w strumieniu czystej wody. Zalecane jest końcowe przepłukanie tych elementów w dowolnym płynie 
antyelektrostatycznym a następnie wysuszenie. Nie zaleca się suszenia w gorącym powietrzu. Elementy czujki składać w kolejności 
odwrotnej. Należy zadbać, aby w miejscu gdzie przeprowadza się całkowity montaż czujki nie było nadmiernego zapylenia. Szczególnie 
groźne są podczas składania czujki kosmyki i drobiny tkanin przyczepione elektrostatycznie do plastikowych czarnych elementów komory 
pomiarowej czujki (możliwość fałszywego alarmowania). Po złożeniu czujkę zamontować w gnieździe. Po kilku minutach normalnego 
zasilania należy sprawdzić działanie czujki. W tym celu należy poddać czujkę kontrolnemu zadymieniu.

Přirozený výskyt prachu v okolním prostředí detektoru kouře a osazování prachu uvnitř měřící komory má za následek zvýšení úrovně
optického pozadí měřící komory. Samokompenzační algoritmus do určité míry snižuje vliv znečištění optické komory na citlivost detektoru. 
Po dosažení úrovně kontaminace, která znemožňuje další kompenzaci a řádnou funkci detektoru, bude detektor signalizovat poruchu nebo v 
konečném důsledku bude hlásit poplach.
V zaprášených prostorech se doporučuje provádět údržbu detektoru dokonce jednou za měsíc.
ČIŠTĚNÍ DETEKTORU ZFD:
Vyšroubujte detektor z patice. Obraťte detektor tak, aby byl viditelný elektronický modul. Uvolněte čtyři západky na bílém viditelném krytu 
detektoru (tzv. koš). Oddělte pyramidu s elektronickým modulem od koše, ve kterém je uvnitř černá komponenta (tzv. labyrint) - ve čtyřech 
místech uvolněte západky pomocí šroubováku. Vyjmutá černá komponenta (pyramida) obsahuje elektroniku detektoru, proto je nutno optické 
prvky čistit za sucha měkkým štětcem a pomocí vysavače. Bílý kryt detektoru (koš) je nutno oddělit od černé válcovité komponenty 
nacházející se uvnitř (labyrint). Je žádoucí, aby tyto komponenty byly podrobeny koupeli v běžně dostupných detergentech (prostředky na 
mytí nádobí) a následně opláchnuty proudém čisté vody. Na závěr se doporučuje tyto komponenty ošetřit antielektrostatickým přípravkem a 
osušit. Nedoporučuje se sušení horkým vzduchem. Komponenty detektoru znovu složte v opačném pořadí. Detektor nesestavujte v prašném 
prostředí. Zvláště nebezpečná jsou vlákna a částí tkanin elektrostaticky přichycené k černým plastovým částem měřící komory detektoru 
(možnost falešného poplachu). Po sestavení namontujte detektor do patice. Po několika minutách normálního napájení je nutno ověřit 
funkčnost detektoru. Za tímto účelem je nutno detektor podrobit kontrolnímu zakouření.

Przedstawione informacje mają charakter poglądowy - ilość i rozmieszczenie czujek określa każdorazowo uprawniony projektant zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa (prawo budowlane, przepisy o ochronie przeciwpożarowej).

Tyto informace mají ilustrativní charakter - počet a rozmístění detektorů pokaždé určuje oprávněný projektant v souladu s příslušnými 
platnými ustanoveními právních předpisů (stavební zákon, předpisy o požární ochraně).

ZASADY ROZMIESZCZANIA CZUJKI DZIAŁAJĄCEJ W TRYBIE OPTYCZNO-TEMPERATUROWYM PRAVIDLA PRO ROZMÍSTĚNÍ DETEKTORU FUNGUJÍCÍHO V OPTICKO-TEPLOTNÍM REŽIMU

Ustalając ilość i rozmieszczenie optyczno-temperaturowych czujek dymu ZFD należy kierować się geometrią pomieszczenia (powierzchnia, 
kształt stropu, wysokość, itp.), przeznaczeniem oraz warunkami otoczenia w nadzorowanym pomieszczeniu. Należy je tak umieścić, aby 
możliwe było wczesne wykrycie pożaru przy zapewnieniu minimalnej ilości fałszywych alarmów. Pomieszczenia zamknięte, w których 
czujki mogą być instalowane powinny być wolne od dymu, nadmiernej ilości pyłu, oparów substancji żrących i powodujących korozję. 
Podczas eksploatacji niedopuszczalne jest powstawanie rosy lub szadzi na powierzchniach czujki. Nadzorowane budynki powinny mieć
instalację odgromową.

Při určování počtu a rozmístění opticko-teplotních detektorů kouře ZFD je nutno řídit se geometrií prostoru (plocha, tvar stropu, výška apod.), 
účelem a podmínkami panujícími v monitorovaném prostoru. Je nutno umístit je tak, aby byla možná včasná detekce požáru při zajištění 
minimálního množství falešných poplachů. V uzavřených prostorách, v nichž lze instalovat detektory, se nesmí vyskytovat kouř, nadměrné 
množství prachu, výpary z žíravých substancí a substancí způsobujících korozi. Je nepřípustné, aby na povrchu detektoru během provozu 
docházelo k tvorbě rosy nebo jinovatky. Monitorované budovy by měly mít systém ochrany před bleskem.

TABULKA MONITOROVACÍ PLOCHY

Powierzchnia 
nadzorowanego 
pomieszczenia

Plocha monitorované 
místnosti Výška místnosti

Sklon stropu
<15° 15° – 30° <15° 15° – 30°

OPTICKÝ DETEKTOR
≤ 80 m2 80 m2 80 m2 80 m2 ≤ 80 m2 80 m2 80 m2 80 m2

> 80 m2
60 m2 80 m2 100 m2

> 80 m2
60 m2 80 m2 100 m2

80 m2 100 m2 120 m2 80 m2 100 m2 120 m2

DETEKTOR TEPLOTY
≤ 30 m2 30 m2 30 m2 30 m2 ≤ 30 m2 30 m2 30 m2 30 m2

> 30 m2 20 m2 30 m2 40 m2 > 30 m2 20 m2 30 m2 40 m2

Ilość czujek ZFD należy tak dobrać aby nie została przekroczona dla każdej czujki maksymalna powierzchnia dozorowania oraz maksymalny 
poziomy odstęp między najbardziej oddalonym punktem na stropie we wszystkich zabezpieczanych pomieszczeniach.
A - maksymalna powierzchnia dozorowania,
D - maksymalny poziomy odstęp między najbardziej odległym punktem na stropie a czujką.

Počet detektorů ZFD je nutno zvolit tak, aby u žádného detektoru nedošlo k překročení maximální monitorovací plochy a horizontálního 
odstupu od nejvzdálenějšího bodu na stropě ve všech monitorovaných místnostech.
A - maximální monitorovací plocha,
D - maximální horizontální odstup mezi nejvzdálenějším bodem na stropě a detektorem.
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KONSERWACJA ÚDRŽBA

UŻYTKOWANIE POUŽITÍ

TABELA POWIERZCHNI DOZOROWANIA

Wysokość pomieszczenia
Nachylenie stropu

>30° >30°
A D A D A D A D A D A D

DETEKTOR OPTYCZNY
≤ 12 m 6,7 m 7,2 m 8,0 m ≤ 12 m 6,7 m 7,2 m 8,0 m
≤ 6 m 5,8 m 7,2 m 9,0 m ≤ 6 m 5,8 m 7,2 m 9,0 m

6 – 12 m 6,7 m 8,0 m 9,9 m 6 – 12 m 6,7 m 8,0 m 9,9 m
DETEKTOR TEMPERATURY

≤ 7,5 m
4,4 m 4,9 m 5,5 m

≤ 7,5 m
4,4 m 4,9 m 5,5 m

3,6 m 4,9 m 6,3 m 3,6 m 4,9 m 6,3 m

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Naturalna obecność kurzu w otoczeniu czujki dymu, a co za tym idzie osadzanie się go we wnętrzu komory pomiarowej, doprowadza do 
podniesienia poziomu tła optycznego komory pomiarowej. W pewnym zakresie algorytm auto-kompensacji redukuje wpływ zabrudzenia 
komory optycznej na czułość czujki. Po osiągnięciu poziomu zabrudzenia uniemożliwiającego dalszą kompensację i właściwą pracę czujki 
zasygnalizuje ona awarię lub w ostateczności zgłosi alarm.
W pomieszczeniach zapylonych zaleca się przeprowadzać konserwację czujki nawet raz na miesiąc.
CZYSZCZENIE CZUJKI ZFD:
Wykręcić czujkę z gniazda. Obrócić czujkę tak aby widoczny był moduł elektroniczny. Odchylić cztery zaczepy widoczne na obwodzie 
białego, zewnętrznego elementu obudowy czujki (tzw. koszyka). Rozdzielić piramidkę z zainstalowanym modułem elektronicznym od 
koszyka, zawierającego wewnątrz siebie czarny element (tzw. labirynt) - w czterech miejscach podważyć zaczepy płaskim śrubokrętem. 
Wyjęty czarny element (piramidka) zawiera część elektroniczną czujki, dlatego czyszczenie elementów optycznych należy przeprowadzić na 
sucho miękkim pędzelkiem i odkurzaczem. Białą obudowę czujki (koszyk) i czarny walcowy element znajdujący się wewnątrz (labirynt) 
należy rozdzielić. Wskazane jest, aby elementy te poddane zostały kąpieli w ogólnodostępnych środkach detergentowych (płyny do mycia 
naczyń) a następnie opłukane w strumieniu czystej wody. Zalecane jest końcowe przepłukanie tych elementów w dowolnym płynie 
antyelektrostatycznym a następnie wysuszenie. Nie zaleca się suszenia w gorącym powietrzu. Elementy czujki składać w kolejności 
odwrotnej. Należy zadbać, aby w miejscu gdzie przeprowadza się całkowity montaż czujki nie było nadmiernego zapylenia. Szczególnie 
groźne są podczas składania czujki kosmyki i drobiny tkanin przyczepione elektrostatycznie do plastikowych czarnych elementów komory 
pomiarowej czujki (możliwość fałszywego alarmowania). Po złożeniu czujkę zamontować w gnieździe. Po kilku minutach normalnego 
zasilania należy sprawdzić działanie czujki. W tym celu należy poddać czujkę kontrolnemu zadymieniu.

Přirozený výskyt prachu v okolním prostředí detektoru kouře a osazování prachu uvnitř měřící komory má za následek zvýšení úrovně
optického pozadí měřící komory. Samokompenzační algoritmus do určité míry snižuje vliv znečištění optické komory na citlivost detektoru. 
Po dosažení úrovně kontaminace, která znemožňuje další kompenzaci a řádnou funkci detektoru, bude detektor signalizovat poruchu nebo v 
konečném důsledku bude hlásit poplach.
V zaprášených prostorech se doporučuje provádět údržbu detektoru dokonce jednou za měsíc.
ČIŠTĚNÍ DETEKTORU ZFD:
Vyšroubujte detektor z patice. Obraťte detektor tak, aby byl viditelný elektronický modul. Uvolněte čtyři západky na bílém viditelném krytu 
detektoru (tzv. koš). Oddělte pyramidu s elektronickým modulem od koše, ve kterém je uvnitř černá komponenta (tzv. labyrint) - ve čtyřech 
místech uvolněte západky pomocí šroubováku. Vyjmutá černá komponenta (pyramida) obsahuje elektroniku detektoru, proto je nutno optické 
prvky čistit za sucha měkkým štětcem a pomocí vysavače. Bílý kryt detektoru (koš) je nutno oddělit od černé válcovité komponenty 
nacházející se uvnitř (labyrint). Je žádoucí, aby tyto komponenty byly podrobeny koupeli v běžně dostupných detergentech (prostředky na 
mytí nádobí) a následně opláchnuty proudém čisté vody. Na závěr se doporučuje tyto komponenty ošetřit antielektrostatickým přípravkem a 
osušit. Nedoporučuje se sušení horkým vzduchem. Komponenty detektoru znovu složte v opačném pořadí. Detektor nesestavujte v prašném 
prostředí. Zvláště nebezpečná jsou vlákna a částí tkanin elektrostaticky přichycené k černým plastovým částem měřící komory detektoru 
(možnost falešného poplachu). Po sestavení namontujte detektor do patice. Po několika minutách normálního napájení je nutno ověřit 
funkčnost detektoru. Za tímto účelem je nutno detektor podrobit kontrolnímu zakouření.

Przedstawione informacje mają charakter poglądowy - ilość i rozmieszczenie czujek określa każdorazowo uprawniony projektant zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa (prawo budowlane, przepisy o ochronie przeciwpożarowej).

Tyto informace mají ilustrativní charakter - počet a rozmístění detektorů pokaždé určuje oprávněný projektant v souladu s příslušnými 
platnými ustanoveními právních předpisů (stavební zákon, předpisy o požární ochraně).

ZASADY ROZMIESZCZANIA CZUJKI DZIAŁAJĄCEJ W TRYBIE OPTYCZNO-TEMPERATUROWYM PRAVIDLA PRO ROZMÍSTĚNÍ DETEKTORU FUNGUJÍCÍHO V OPTICKO-TEPLOTNÍM REŽIMU

Ustalając ilość i rozmieszczenie optyczno-temperaturowych czujek dymu ZFD należy kierować się geometrią pomieszczenia (powierzchnia, 
kształt stropu, wysokość, itp.), przeznaczeniem oraz warunkami otoczenia w nadzorowanym pomieszczeniu. Należy je tak umieścić, aby 
możliwe było wczesne wykrycie pożaru przy zapewnieniu minimalnej ilości fałszywych alarmów. Pomieszczenia zamknięte, w których 
czujki mogą być instalowane powinny być wolne od dymu, nadmiernej ilości pyłu, oparów substancji żrących i powodujących korozję. 
Podczas eksploatacji niedopuszczalne jest powstawanie rosy lub szadzi na powierzchniach czujki. Nadzorowane budynki powinny mieć
instalację odgromową.

Při určování počtu a rozmístění opticko-teplotních detektorů kouře ZFD je nutno řídit se geometrií prostoru (plocha, tvar stropu, výška apod.), 
účelem a podmínkami panujícími v monitorovaném prostoru. Je nutno umístit je tak, aby byla možná včasná detekce požáru při zajištění 
minimálního množství falešných poplachů. V uzavřených prostorách, v nichž lze instalovat detektory, se nesmí vyskytovat kouř, nadměrné 
množství prachu, výpary z žíravých substancí a substancí způsobujících korozi. Je nepřípustné, aby na povrchu detektoru během provozu 
docházelo k tvorbě rosy nebo jinovatky. Monitorované budovy by měly mít systém ochrany před bleskem.

TABULKA MONITOROVACÍ PLOCHY

Powierzchnia 
nadzorowanego 
pomieszczenia

Plocha monitorované 
místnosti Výška místnosti

Sklon stropu
<15° 15° – 30° <15° 15° – 30°

OPTICKÝ DETEKTOR
≤ 80 m2 80 m2 80 m2 80 m2 ≤ 80 m2 80 m2 80 m2 80 m2

> 80 m2
60 m2 80 m2 100 m2

> 80 m2
60 m2 80 m2 100 m2

80 m2 100 m2 120 m2 80 m2 100 m2 120 m2

DETEKTOR TEPLOTY
≤ 30 m2 30 m2 30 m2 30 m2 ≤ 30 m2 30 m2 30 m2 30 m2

> 30 m2 20 m2 30 m2 40 m2 > 30 m2 20 m2 30 m2 40 m2

Ilość czujek ZFD należy tak dobrać aby nie została przekroczona dla każdej czujki maksymalna powierzchnia dozorowania oraz maksymalny 
poziomy odstęp między najbardziej oddalonym punktem na stropie we wszystkich zabezpieczanych pomieszczeniach.
A - maksymalna powierzchnia dozorowania,
D - maksymalny poziomy odstęp między najbardziej odległym punktem na stropie a czujką.

Počet detektorů ZFD je nutno zvolit tak, aby u žádného detektoru nedošlo k překročení maximální monitorovací plochy a horizontálního 
odstupu od nejvzdálenějšího bodu na stropě ve všech monitorovaných místnostech.
A - maximální monitorovací plocha,
D - maximální horizontální odstup mezi nejvzdálenějším bodem na stropě a detektorem.
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UŻYTKOWANIE POUŽITÍ

TABELA POWIERZCHNI DOZOROWANIA

Wysokość pomieszczenia
Nachylenie stropu

>30° >30°
A D A D A D A D A D A D

DETEKTOR OPTYCZNY
≤ 12 m 6,7 m 7,2 m 8,0 m ≤ 12 m 6,7 m 7,2 m 8,0 m
≤ 6 m 5,8 m 7,2 m 9,0 m ≤ 6 m 5,8 m 7,2 m 9,0 m

6 – 12 m 6,7 m 8,0 m 9,9 m 6 – 12 m 6,7 m 8,0 m 9,9 m
DETEKTOR TEMPERATURY

≤ 7,5 m
4,4 m 4,9 m 5,5 m

≤ 7,5 m
4,4 m 4,9 m 5,5 m

3,6 m 4,9 m 6,3 m 3,6 m 4,9 m 6,3 m

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Naturalna obecność kurzu w otoczeniu czujki dymu, a co za tym idzie osadzanie się go we wnętrzu komory pomiarowej, doprowadza do 
podniesienia poziomu tła optycznego komory pomiarowej. W pewnym zakresie algorytm auto-kompensacji redukuje wpływ zabrudzenia 
komory optycznej na czułość czujki. Po osiągnięciu poziomu zabrudzenia uniemożliwiającego dalszą kompensację i właściwą pracę czujki 
zasygnalizuje ona awarię lub w ostateczności zgłosi alarm.
W pomieszczeniach zapylonych zaleca się przeprowadzać konserwację czujki nawet raz na miesiąc.
CZYSZCZENIE CZUJKI ZFD:
Wykręcić czujkę z gniazda. Obrócić czujkę tak aby widoczny był moduł elektroniczny. Odchylić cztery zaczepy widoczne na obwodzie 
białego, zewnętrznego elementu obudowy czujki (tzw. koszyka). Rozdzielić piramidkę z zainstalowanym modułem elektronicznym od 
koszyka, zawierającego wewnątrz siebie czarny element (tzw. labirynt) - w czterech miejscach podważyć zaczepy płaskim śrubokrętem. 
Wyjęty czarny element (piramidka) zawiera część elektroniczną czujki, dlatego czyszczenie elementów optycznych należy przeprowadzić na 
sucho miękkim pędzelkiem i odkurzaczem. Białą obudowę czujki (koszyk) i czarny walcowy element znajdujący się wewnątrz (labirynt) 
należy rozdzielić. Wskazane jest, aby elementy te poddane zostały kąpieli w ogólnodostępnych środkach detergentowych (płyny do mycia 
naczyń) a następnie opłukane w strumieniu czystej wody. Zalecane jest końcowe przepłukanie tych elementów w dowolnym płynie 
antyelektrostatycznym a następnie wysuszenie. Nie zaleca się suszenia w gorącym powietrzu. Elementy czujki składać w kolejności 
odwrotnej. Należy zadbać, aby w miejscu gdzie przeprowadza się całkowity montaż czujki nie było nadmiernego zapylenia. Szczególnie 
groźne są podczas składania czujki kosmyki i drobiny tkanin przyczepione elektrostatycznie do plastikowych czarnych elementów komory 
pomiarowej czujki (możliwość fałszywego alarmowania). Po złożeniu czujkę zamontować w gnieździe. Po kilku minutach normalnego 
zasilania należy sprawdzić działanie czujki. W tym celu należy poddać czujkę kontrolnemu zadymieniu.

Přirozený výskyt prachu v okolním prostředí detektoru kouře a osazování prachu uvnitř měřící komory má za následek zvýšení úrovně
optického pozadí měřící komory. Samokompenzační algoritmus do určité míry snižuje vliv znečištění optické komory na citlivost detektoru. 
Po dosažení úrovně kontaminace, která znemožňuje další kompenzaci a řádnou funkci detektoru, bude detektor signalizovat poruchu nebo v 
konečném důsledku bude hlásit poplach.
V zaprášených prostorech se doporučuje provádět údržbu detektoru dokonce jednou za měsíc.
ČIŠTĚNÍ DETEKTORU ZFD:
Vyšroubujte detektor z patice. Obraťte detektor tak, aby byl viditelný elektronický modul. Uvolněte čtyři západky na bílém viditelném krytu 
detektoru (tzv. koš). Oddělte pyramidu s elektronickým modulem od koše, ve kterém je uvnitř černá komponenta (tzv. labyrint) - ve čtyřech 
místech uvolněte západky pomocí šroubováku. Vyjmutá černá komponenta (pyramida) obsahuje elektroniku detektoru, proto je nutno optické 
prvky čistit za sucha měkkým štětcem a pomocí vysavače. Bílý kryt detektoru (koš) je nutno oddělit od černé válcovité komponenty 
nacházející se uvnitř (labyrint). Je žádoucí, aby tyto komponenty byly podrobeny koupeli v běžně dostupných detergentech (prostředky na 
mytí nádobí) a následně opláchnuty proudém čisté vody. Na závěr se doporučuje tyto komponenty ošetřit antielektrostatickým přípravkem a 
osušit. Nedoporučuje se sušení horkým vzduchem. Komponenty detektoru znovu složte v opačném pořadí. Detektor nesestavujte v prašném 
prostředí. Zvláště nebezpečná jsou vlákna a částí tkanin elektrostaticky přichycené k černým plastovým částem měřící komory detektoru 
(možnost falešného poplachu). Po sestavení namontujte detektor do patice. Po několika minutách normálního napájení je nutno ověřit 
funkčnost detektoru. Za tímto účelem je nutno detektor podrobit kontrolnímu zakouření.

Przedstawione informacje mają charakter poglądowy - ilość i rozmieszczenie czujek określa każdorazowo uprawniony projektant zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa (prawo budowlane, przepisy o ochronie przeciwpożarowej).

Tyto informace mají ilustrativní charakter - počet a rozmístění detektorů pokaždé určuje oprávněný projektant v souladu s příslušnými 
platnými ustanoveními právních předpisů (stavební zákon, předpisy o požární ochraně).

ZASADY ROZMIESZCZANIA CZUJKI DZIAŁAJĄCEJ W TRYBIE OPTYCZNO-TEMPERATUROWYM PRAVIDLA PRO ROZMÍSTĚNÍ DETEKTORU FUNGUJÍCÍHO V OPTICKO-TEPLOTNÍM REŽIMU

Ustalając ilość i rozmieszczenie optyczno-temperaturowych czujek dymu ZFD należy kierować się geometrią pomieszczenia (powierzchnia, 
kształt stropu, wysokość, itp.), przeznaczeniem oraz warunkami otoczenia w nadzorowanym pomieszczeniu. Należy je tak umieścić, aby 
możliwe było wczesne wykrycie pożaru przy zapewnieniu minimalnej ilości fałszywych alarmów. Pomieszczenia zamknięte, w których 
czujki mogą być instalowane powinny być wolne od dymu, nadmiernej ilości pyłu, oparów substancji żrących i powodujących korozję. 
Podczas eksploatacji niedopuszczalne jest powstawanie rosy lub szadzi na powierzchniach czujki. Nadzorowane budynki powinny mieć
instalację odgromową.

Při určování počtu a rozmístění opticko-teplotních detektorů kouře ZFD je nutno řídit se geometrií prostoru (plocha, tvar stropu, výška apod.), 
účelem a podmínkami panujícími v monitorovaném prostoru. Je nutno umístit je tak, aby byla možná včasná detekce požáru při zajištění 
minimálního množství falešných poplachů. V uzavřených prostorách, v nichž lze instalovat detektory, se nesmí vyskytovat kouř, nadměrné 
množství prachu, výpary z žíravých substancí a substancí způsobujících korozi. Je nepřípustné, aby na povrchu detektoru během provozu 
docházelo k tvorbě rosy nebo jinovatky. Monitorované budovy by měly mít systém ochrany před bleskem.

TABULKA MONITOROVACÍ PLOCHY

Powierzchnia 
nadzorowanego 
pomieszczenia

Plocha monitorované 
místnosti Výška místnosti

Sklon stropu
<15° 15° – 30° <15° 15° – 30°

OPTICKÝ DETEKTOR
≤ 80 m2 80 m2 80 m2 80 m2 ≤ 80 m2 80 m2 80 m2 80 m2

> 80 m2
60 m2 80 m2 100 m2

> 80 m2
60 m2 80 m2 100 m2

80 m2 100 m2 120 m2 80 m2 100 m2 120 m2

DETEKTOR TEPLOTY
≤ 30 m2 30 m2 30 m2 30 m2 ≤ 30 m2 30 m2 30 m2 30 m2

> 30 m2 20 m2 30 m2 40 m2 > 30 m2 20 m2 30 m2 40 m2

Ilość czujek ZFD należy tak dobrać aby nie została przekroczona dla każdej czujki maksymalna powierzchnia dozorowania oraz maksymalny 
poziomy odstęp między najbardziej oddalonym punktem na stropie we wszystkich zabezpieczanych pomieszczeniach.
A - maksymalna powierzchnia dozorowania,
D - maksymalny poziomy odstęp między najbardziej odległym punktem na stropie a czujką.

Počet detektorů ZFD je nutno zvolit tak, aby u žádného detektoru nedošlo k překročení maximální monitorovací plochy a horizontálního 
odstupu od nejvzdálenějšího bodu na stropě ve všech monitorovaných místnostech.
A - maximální monitorovací plocha,
D - maximální horizontální odstup mezi nejvzdálenějším bodem na stropě a detektorem.
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UŻYTKOWANIE POUŽITÍ

TABELA POWIERZCHNI DOZOROWANIA

Wysokość pomieszczenia
Nachylenie stropu

>30° >30°
A D A D A D A D A D A D

DETEKTOR OPTYCZNY
≤ 12 m 6,7 m 7,2 m 8,0 m ≤ 12 m 6,7 m 7,2 m 8,0 m
≤ 6 m 5,8 m 7,2 m 9,0 m ≤ 6 m 5,8 m 7,2 m 9,0 m

6 – 12 m 6,7 m 8,0 m 9,9 m 6 – 12 m 6,7 m 8,0 m 9,9 m
DETEKTOR TEMPERATURY

≤ 7,5 m
4,4 m 4,9 m 5,5 m

≤ 7,5 m
4,4 m 4,9 m 5,5 m

3,6 m 4,9 m 6,3 m 3,6 m 4,9 m 6,3 m

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Naturalna obecność kurzu w otoczeniu czujki dymu, a co za tym idzie osadzanie się go we wnętrzu komory pomiarowej, doprowadza do 
podniesienia poziomu tła optycznego komory pomiarowej. W pewnym zakresie algorytm auto-kompensacji redukuje wpływ zabrudzenia 
komory optycznej na czułość czujki. Po osiągnięciu poziomu zabrudzenia uniemożliwiającego dalszą kompensację i właściwą pracę czujki 
zasygnalizuje ona awarię lub w ostateczności zgłosi alarm.
W pomieszczeniach zapylonych zaleca się przeprowadzać konserwację czujki nawet raz na miesiąc.
CZYSZCZENIE CZUJKI ZFD:
Wykręcić czujkę z gniazda. Obrócić czujkę tak aby widoczny był moduł elektroniczny. Odchylić cztery zaczepy widoczne na obwodzie 
białego, zewnętrznego elementu obudowy czujki (tzw. koszyka). Rozdzielić piramidkę z zainstalowanym modułem elektronicznym od 
koszyka, zawierającego wewnątrz siebie czarny element (tzw. labirynt) - w czterech miejscach podważyć zaczepy płaskim śrubokrętem. 
Wyjęty czarny element (piramidka) zawiera część elektroniczną czujki, dlatego czyszczenie elementów optycznych należy przeprowadzić na 
sucho miękkim pędzelkiem i odkurzaczem. Białą obudowę czujki (koszyk) i czarny walcowy element znajdujący się wewnątrz (labirynt) 
należy rozdzielić. Wskazane jest, aby elementy te poddane zostały kąpieli w ogólnodostępnych środkach detergentowych (płyny do mycia 
naczyń) a następnie opłukane w strumieniu czystej wody. Zalecane jest końcowe przepłukanie tych elementów w dowolnym płynie 
antyelektrostatycznym a następnie wysuszenie. Nie zaleca się suszenia w gorącym powietrzu. Elementy czujki składać w kolejności 
odwrotnej. Należy zadbać, aby w miejscu gdzie przeprowadza się całkowity montaż czujki nie było nadmiernego zapylenia. Szczególnie 
groźne są podczas składania czujki kosmyki i drobiny tkanin przyczepione elektrostatycznie do plastikowych czarnych elementów komory 
pomiarowej czujki (możliwość fałszywego alarmowania). Po złożeniu czujkę zamontować w gnieździe. Po kilku minutach normalnego 
zasilania należy sprawdzić działanie czujki. W tym celu należy poddać czujkę kontrolnemu zadymieniu.

Přirozený výskyt prachu v okolním prostředí detektoru kouře a osazování prachu uvnitř měřící komory má za následek zvýšení úrovně
optického pozadí měřící komory. Samokompenzační algoritmus do určité míry snižuje vliv znečištění optické komory na citlivost detektoru. 
Po dosažení úrovně kontaminace, která znemožňuje další kompenzaci a řádnou funkci detektoru, bude detektor signalizovat poruchu nebo v 
konečném důsledku bude hlásit poplach.
V zaprášených prostorech se doporučuje provádět údržbu detektoru dokonce jednou za měsíc.
ČIŠTĚNÍ DETEKTORU ZFD:
Vyšroubujte detektor z patice. Obraťte detektor tak, aby byl viditelný elektronický modul. Uvolněte čtyři západky na bílém viditelném krytu 
detektoru (tzv. koš). Oddělte pyramidu s elektronickým modulem od koše, ve kterém je uvnitř černá komponenta (tzv. labyrint) - ve čtyřech 
místech uvolněte západky pomocí šroubováku. Vyjmutá černá komponenta (pyramida) obsahuje elektroniku detektoru, proto je nutno optické 
prvky čistit za sucha měkkým štětcem a pomocí vysavače. Bílý kryt detektoru (koš) je nutno oddělit od černé válcovité komponenty 
nacházející se uvnitř (labyrint). Je žádoucí, aby tyto komponenty byly podrobeny koupeli v běžně dostupných detergentech (prostředky na 
mytí nádobí) a následně opláchnuty proudém čisté vody. Na závěr se doporučuje tyto komponenty ošetřit antielektrostatickým přípravkem a 
osušit. Nedoporučuje se sušení horkým vzduchem. Komponenty detektoru znovu složte v opačném pořadí. Detektor nesestavujte v prašném 
prostředí. Zvláště nebezpečná jsou vlákna a částí tkanin elektrostaticky přichycené k černým plastovým částem měřící komory detektoru 
(možnost falešného poplachu). Po sestavení namontujte detektor do patice. Po několika minutách normálního napájení je nutno ověřit 
funkčnost detektoru. Za tímto účelem je nutno detektor podrobit kontrolnímu zakouření.

Przedstawione informacje mają charakter poglądowy - ilość i rozmieszczenie czujek określa każdorazowo uprawniony projektant zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa (prawo budowlane, przepisy o ochronie przeciwpożarowej).

Tyto informace mají ilustrativní charakter - počet a rozmístění detektorů pokaždé určuje oprávněný projektant v souladu s příslušnými 
platnými ustanoveními právních předpisů (stavební zákon, předpisy o požární ochraně).

ZASADY ROZMIESZCZANIA CZUJKI DZIAŁAJĄCEJ W TRYBIE OPTYCZNO-TEMPERATUROWYM PRAVIDLA PRO ROZMÍSTĚNÍ DETEKTORU FUNGUJÍCÍHO V OPTICKO-TEPLOTNÍM REŽIMU

Ustalając ilość i rozmieszczenie optyczno-temperaturowych czujek dymu ZFD należy kierować się geometrią pomieszczenia (powierzchnia, 
kształt stropu, wysokość, itp.), przeznaczeniem oraz warunkami otoczenia w nadzorowanym pomieszczeniu. Należy je tak umieścić, aby 
możliwe było wczesne wykrycie pożaru przy zapewnieniu minimalnej ilości fałszywych alarmów. Pomieszczenia zamknięte, w których 
czujki mogą być instalowane powinny być wolne od dymu, nadmiernej ilości pyłu, oparów substancji żrących i powodujących korozję. 
Podczas eksploatacji niedopuszczalne jest powstawanie rosy lub szadzi na powierzchniach czujki. Nadzorowane budynki powinny mieć
instalację odgromową.

Při určování počtu a rozmístění opticko-teplotních detektorů kouře ZFD je nutno řídit se geometrií prostoru (plocha, tvar stropu, výška apod.), 
účelem a podmínkami panujícími v monitorovaném prostoru. Je nutno umístit je tak, aby byla možná včasná detekce požáru při zajištění 
minimálního množství falešných poplachů. V uzavřených prostorách, v nichž lze instalovat detektory, se nesmí vyskytovat kouř, nadměrné 
množství prachu, výpary z žíravých substancí a substancí způsobujících korozi. Je nepřípustné, aby na povrchu detektoru během provozu 
docházelo k tvorbě rosy nebo jinovatky. Monitorované budovy by měly mít systém ochrany před bleskem.

TABULKA MONITOROVACÍ PLOCHY

Powierzchnia 
nadzorowanego 
pomieszczenia

Plocha monitorované 
místnosti Výška místnosti

Sklon stropu
<15° 15° – 30° <15° 15° – 30°

OPTICKÝ DETEKTOR
≤ 80 m2 80 m2 80 m2 80 m2 ≤ 80 m2 80 m2 80 m2 80 m2

> 80 m2
60 m2 80 m2 100 m2

> 80 m2
60 m2 80 m2 100 m2

80 m2 100 m2 120 m2 80 m2 100 m2 120 m2

DETEKTOR TEPLOTY
≤ 30 m2 30 m2 30 m2 30 m2 ≤ 30 m2 30 m2 30 m2 30 m2

> 30 m2 20 m2 30 m2 40 m2 > 30 m2 20 m2 30 m2 40 m2

Ilość czujek ZFD należy tak dobrać aby nie została przekroczona dla każdej czujki maksymalna powierzchnia dozorowania oraz maksymalny 
poziomy odstęp między najbardziej oddalonym punktem na stropie we wszystkich zabezpieczanych pomieszczeniach.
A - maksymalna powierzchnia dozorowania,
D - maksymalny poziomy odstęp między najbardziej odległym punktem na stropie a czujką.

Počet detektorů ZFD je nutno zvolit tak, aby u žádného detektoru nedošlo k překročení maximální monitorovací plochy a horizontálního 
odstupu od nejvzdálenějšího bodu na stropě ve všech monitorovaných místnostech.
A - maximální monitorovací plocha,
D - maximální horizontální odstup mezi nejvzdálenějším bodem na stropě a detektorem.
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KONSERWACJA ÚDRŽBA

UŻYTKOWANIE POUŽITÍ

TABELA POWIERZCHNI DOZOROWANIA

Wysokość pomieszczenia
Nachylenie stropu

>30° >30°
A D A D A D A D A D A D

DETEKTOR OPTYCZNY
≤ 12 m 6,7 m 7,2 m 8,0 m ≤ 12 m 6,7 m 7,2 m 8,0 m
≤ 6 m 5,8 m 7,2 m 9,0 m ≤ 6 m 5,8 m 7,2 m 9,0 m

6 – 12 m 6,7 m 8,0 m 9,9 m 6 – 12 m 6,7 m 8,0 m 9,9 m
DETEKTOR TEMPERATURY

≤ 7,5 m
4,4 m 4,9 m 5,5 m

≤ 7,5 m
4,4 m 4,9 m 5,5 m

3,6 m 4,9 m 6,3 m 3,6 m 4,9 m 6,3 m

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Naturalna obecność kurzu w otoczeniu czujki dymu, a co za tym idzie osadzanie się go we wnętrzu komory pomiarowej, doprowadza do 
podniesienia poziomu tła optycznego komory pomiarowej. W pewnym zakresie algorytm auto-kompensacji redukuje wpływ zabrudzenia 
komory optycznej na czułość czujki. Po osiągnięciu poziomu zabrudzenia uniemożliwiającego dalszą kompensację i właściwą pracę czujki 
zasygnalizuje ona awarię lub w ostateczności zgłosi alarm.
W pomieszczeniach zapylonych zaleca się przeprowadzać konserwację czujki nawet raz na miesiąc.
CZYSZCZENIE CZUJKI ZFD:
Wykręcić czujkę z gniazda. Obrócić czujkę tak aby widoczny był moduł elektroniczny. Odchylić cztery zaczepy widoczne na obwodzie 
białego, zewnętrznego elementu obudowy czujki (tzw. koszyka). Rozdzielić piramidkę z zainstalowanym modułem elektronicznym od 
koszyka, zawierającego wewnątrz siebie czarny element (tzw. labirynt) - w czterech miejscach podważyć zaczepy płaskim śrubokrętem. 
Wyjęty czarny element (piramidka) zawiera część elektroniczną czujki, dlatego czyszczenie elementów optycznych należy przeprowadzić na 
sucho miękkim pędzelkiem i odkurzaczem. Białą obudowę czujki (koszyk) i czarny walcowy element znajdujący się wewnątrz (labirynt) 
należy rozdzielić. Wskazane jest, aby elementy te poddane zostały kąpieli w ogólnodostępnych środkach detergentowych (płyny do mycia 
naczyń) a następnie opłukane w strumieniu czystej wody. Zalecane jest końcowe przepłukanie tych elementów w dowolnym płynie 
antyelektrostatycznym a następnie wysuszenie. Nie zaleca się suszenia w gorącym powietrzu. Elementy czujki składać w kolejności 
odwrotnej. Należy zadbać, aby w miejscu gdzie przeprowadza się całkowity montaż czujki nie było nadmiernego zapylenia. Szczególnie 
groźne są podczas składania czujki kosmyki i drobiny tkanin przyczepione elektrostatycznie do plastikowych czarnych elementów komory 
pomiarowej czujki (możliwość fałszywego alarmowania). Po złożeniu czujkę zamontować w gnieździe. Po kilku minutach normalnego 
zasilania należy sprawdzić działanie czujki. W tym celu należy poddać czujkę kontrolnemu zadymieniu.

Přirozený výskyt prachu v okolním prostředí detektoru kouře a osazování prachu uvnitř měřící komory má za následek zvýšení úrovně
optického pozadí měřící komory. Samokompenzační algoritmus do určité míry snižuje vliv znečištění optické komory na citlivost detektoru. 
Po dosažení úrovně kontaminace, která znemožňuje další kompenzaci a řádnou funkci detektoru, bude detektor signalizovat poruchu nebo v 
konečném důsledku bude hlásit poplach.
V zaprášených prostorech se doporučuje provádět údržbu detektoru dokonce jednou za měsíc.
ČIŠTĚNÍ DETEKTORU ZFD:
Vyšroubujte detektor z patice. Obraťte detektor tak, aby byl viditelný elektronický modul. Uvolněte čtyři západky na bílém viditelném krytu 
detektoru (tzv. koš). Oddělte pyramidu s elektronickým modulem od koše, ve kterém je uvnitř černá komponenta (tzv. labyrint) - ve čtyřech 
místech uvolněte západky pomocí šroubováku. Vyjmutá černá komponenta (pyramida) obsahuje elektroniku detektoru, proto je nutno optické 
prvky čistit za sucha měkkým štětcem a pomocí vysavače. Bílý kryt detektoru (koš) je nutno oddělit od černé válcovité komponenty 
nacházející se uvnitř (labyrint). Je žádoucí, aby tyto komponenty byly podrobeny koupeli v běžně dostupných detergentech (prostředky na 
mytí nádobí) a následně opláchnuty proudém čisté vody. Na závěr se doporučuje tyto komponenty ošetřit antielektrostatickým přípravkem a 
osušit. Nedoporučuje se sušení horkým vzduchem. Komponenty detektoru znovu složte v opačném pořadí. Detektor nesestavujte v prašném 
prostředí. Zvláště nebezpečná jsou vlákna a částí tkanin elektrostaticky přichycené k černým plastovým částem měřící komory detektoru 
(možnost falešného poplachu). Po sestavení namontujte detektor do patice. Po několika minutách normálního napájení je nutno ověřit 
funkčnost detektoru. Za tímto účelem je nutno detektor podrobit kontrolnímu zakouření.

Przedstawione informacje mają charakter poglądowy - ilość i rozmieszczenie czujek określa każdorazowo uprawniony projektant zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa (prawo budowlane, przepisy o ochronie przeciwpożarowej).

Tyto informace mají ilustrativní charakter - počet a rozmístění detektorů pokaždé určuje oprávněný projektant v souladu s příslušnými 
platnými ustanoveními právních předpisů (stavební zákon, předpisy o požární ochraně).

ZASADY ROZMIESZCZANIA CZUJKI DZIAŁAJĄCEJ W TRYBIE OPTYCZNO-TEMPERATUROWYM PRAVIDLA PRO ROZMÍSTĚNÍ DETEKTORU FUNGUJÍCÍHO V OPTICKO-TEPLOTNÍM REŽIMU

Ustalając ilość i rozmieszczenie optyczno-temperaturowych czujek dymu ZFD należy kierować się geometrią pomieszczenia (powierzchnia, 
kształt stropu, wysokość, itp.), przeznaczeniem oraz warunkami otoczenia w nadzorowanym pomieszczeniu. Należy je tak umieścić, aby 
możliwe było wczesne wykrycie pożaru przy zapewnieniu minimalnej ilości fałszywych alarmów. Pomieszczenia zamknięte, w których 
czujki mogą być instalowane powinny być wolne od dymu, nadmiernej ilości pyłu, oparów substancji żrących i powodujących korozję. 
Podczas eksploatacji niedopuszczalne jest powstawanie rosy lub szadzi na powierzchniach czujki. Nadzorowane budynki powinny mieć
instalację odgromową.

Při určování počtu a rozmístění opticko-teplotních detektorů kouře ZFD je nutno řídit se geometrií prostoru (plocha, tvar stropu, výška apod.), 
účelem a podmínkami panujícími v monitorovaném prostoru. Je nutno umístit je tak, aby byla možná včasná detekce požáru při zajištění 
minimálního množství falešných poplachů. V uzavřených prostorách, v nichž lze instalovat detektory, se nesmí vyskytovat kouř, nadměrné 
množství prachu, výpary z žíravých substancí a substancí způsobujících korozi. Je nepřípustné, aby na povrchu detektoru během provozu 
docházelo k tvorbě rosy nebo jinovatky. Monitorované budovy by měly mít systém ochrany před bleskem.

TABULKA MONITOROVACÍ PLOCHY

Powierzchnia 
nadzorowanego 
pomieszczenia

Plocha monitorované 
místnosti Výška místnosti

Sklon stropu
<15° 15° – 30° <15° 15° – 30°

OPTICKÝ DETEKTOR
≤ 80 m2 80 m2 80 m2 80 m2 ≤ 80 m2 80 m2 80 m2 80 m2

> 80 m2
60 m2 80 m2 100 m2

> 80 m2
60 m2 80 m2 100 m2

80 m2 100 m2 120 m2 80 m2 100 m2 120 m2

DETEKTOR TEPLOTY
≤ 30 m2 30 m2 30 m2 30 m2 ≤ 30 m2 30 m2 30 m2 30 m2

> 30 m2 20 m2 30 m2 40 m2 > 30 m2 20 m2 30 m2 40 m2

Ilość czujek ZFD należy tak dobrać aby nie została przekroczona dla każdej czujki maksymalna powierzchnia dozorowania oraz maksymalny 
poziomy odstęp między najbardziej oddalonym punktem na stropie we wszystkich zabezpieczanych pomieszczeniach.
A - maksymalna powierzchnia dozorowania,
D - maksymalny poziomy odstęp między najbardziej odległym punktem na stropie a czujką.

Počet detektorů ZFD je nutno zvolit tak, aby u žádného detektoru nedošlo k překročení maximální monitorovací plochy a horizontálního 
odstupu od nejvzdálenějšího bodu na stropě ve všech monitorovaných místnostech.
A - maximální monitorovací plocha,
D - maximální horizontální odstup mezi nejvzdálenějším bodem na stropě a detektorem.
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TABELA ODSTĘPÓW OD STROPU LUB DACHU

Wysokość pomieszczenia

Nachylenie stropu
>30° >30°

Odstęp detektora czujki od stropu lub dachu
min max min max min max min max min max min max

< 6 m 30 mm 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 500 mm < 6 m 30 mm 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 500 mm
6 – 8 m 70 mm 250 mm 250 mm 400 mm 400 mm 600 mm 6 – 8 m 70 mm 250 mm 250 mm 400 mm 400 mm 600 mm

8 – 10 m 100 mm 300 mm 300 mm 500 mm 500 mm 700 mm 8 – 10 m 100 mm 300 mm 300 mm 500 mm 500 mm 700 mm
10 – 12 m 150 mm 350 mm 350 mm 600 mm 600 mm 800 mm 10 – 12 m 150 mm 350 mm 350 mm 600 mm 600 mm 800 mm

Niezbędne odstępy detektora optycznego czujki od stropu lub dachu wynikają z jego ukształtowania oraz wysokości pomieszczenia.

GWARANCJA ZÁRUKA

Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model Model

Numer seryjny

Sprzedawca

Adres

Data zakupu

Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

TABULKA ODSTUPŮ

Výška místnosti

Sklon stropu
<15° 15° – 30° <15° 15° – 30°

Odstup detektoru od stropu nebo střechy

Potřebné odstupy optického detektoru od stropu nebo střechy vyplývají z jeho tvaru a výšky místnosti.

Producent gwarantuje działanie urządzenia. Zobowiązuje się też do naprawy lub wymiany urządzenia uszkodzonego jeżeli uszkodzenie to 
wynika z wad materiałów i konstrukcji. Gwarancja ważna jest 24 miesiące od daty sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:
- Instalacja została dokonana zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie naruszono plomb i nie wprowadzono samowolnych zmian konstrukcyjnych.
- Urządzenie było eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, według instrukcji obsługi.
- Uszkodzenie nie jest efektem niewłaściwie wykonanej instalacji elektrycznej czy też działania zjawisk atmosferycznych.
- Za uszkodzenia powstałe w wyniku złego użytkowania i uszkodzenia mechaniczne producent nie odpowiada.
W przypadku awarii urządzenie należy dostarczyć do naprawy łącznie z Kartą Gwarancyjną. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą
usuwane bezpłatnie w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. Naprawy gwarancyjne i 
pogwarancyjne wykonuje producent FAKRO PP. Sp. z o.o.

Výrobce zaručuje funkčnost zařízení. Zavazuje se rovněž opravit nebo vyměnit poškozené zařízení, pokud poškození vzniklo vlivem 
materiálových nebo konstrukčních vad. Záruka trvá 24 měsíců ode dne prodeje v případě dodržení následujících podmínek: 
- Instalace byla provedena oprávněnou osobou v souladu s pokyny výrobce.
- Nebyly porušeny plomby a nebyly provedeny svévolné konstrukční změny.
- Zařízení bylo používáno v souladu s určením dle návodu k obsluze.
- Poškození nevzniklo vlivem nevhodně provedené elektrické instalace, nebo také působením atmosférických vlivů.
- Výrobce nenese odpovědnost za poškození vzniklá následkem špatného použití a mechanická poškození.
V případě poruchy je nutno doručit zařízení k opravě včetně Záručního listu. Vady vzniklé v záruční době budou odstraněny bezplatně do 30 
pracovních dnů ode dne přijetí zařízení k opravě. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce FAKRO PP. Sp. z o.o.

Certifikát kvality:

Zařízení

Sériové číslo

Prodejce

Adresa

Datum nákupu

Podpis (razítko) osoby, která provedla instalaci zařízení
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TABELA ODSTĘPÓW OD STROPU LUB DACHU

Wysokość pomieszczenia

Nachylenie stropu
>30° >30°

Odstęp detektora czujki od stropu lub dachu
min max min max min max min max min max min max

< 6 m 30 mm 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 500 mm < 6 m 30 mm 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 500 mm
6 – 8 m 70 mm 250 mm 250 mm 400 mm 400 mm 600 mm 6 – 8 m 70 mm 250 mm 250 mm 400 mm 400 mm 600 mm

8 – 10 m 100 mm 300 mm 300 mm 500 mm 500 mm 700 mm 8 – 10 m 100 mm 300 mm 300 mm 500 mm 500 mm 700 mm
10 – 12 m 150 mm 350 mm 350 mm 600 mm 600 mm 800 mm 10 – 12 m 150 mm 350 mm 350 mm 600 mm 600 mm 800 mm

Niezbędne odstępy detektora optycznego czujki od stropu lub dachu wynikają z jego ukształtowania oraz wysokości pomieszczenia.

GWARANCJA ZÁRUKA

Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model Model

Numer seryjny

Sprzedawca

Adres

Data zakupu

Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

TABULKA ODSTUPŮ

Výška místnosti

Sklon stropu
<15° 15° – 30° <15° 15° – 30°

Odstup detektoru od stropu nebo střechy

Potřebné odstupy optického detektoru od stropu nebo střechy vyplývají z jeho tvaru a výšky místnosti.

Producent gwarantuje działanie urządzenia. Zobowiązuje się też do naprawy lub wymiany urządzenia uszkodzonego jeżeli uszkodzenie to 
wynika z wad materiałów i konstrukcji. Gwarancja ważna jest 24 miesiące od daty sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:
- Instalacja została dokonana zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie naruszono plomb i nie wprowadzono samowolnych zmian konstrukcyjnych.
- Urządzenie było eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, według instrukcji obsługi.
- Uszkodzenie nie jest efektem niewłaściwie wykonanej instalacji elektrycznej czy też działania zjawisk atmosferycznych.
- Za uszkodzenia powstałe w wyniku złego użytkowania i uszkodzenia mechaniczne producent nie odpowiada.
W przypadku awarii urządzenie należy dostarczyć do naprawy łącznie z Kartą Gwarancyjną. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą
usuwane bezpłatnie w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. Naprawy gwarancyjne i 
pogwarancyjne wykonuje producent FAKRO PP. Sp. z o.o.

Výrobce zaručuje funkčnost zařízení. Zavazuje se rovněž opravit nebo vyměnit poškozené zařízení, pokud poškození vzniklo vlivem 
materiálových nebo konstrukčních vad. Záruka trvá 24 měsíců ode dne prodeje v případě dodržení následujících podmínek: 
- Instalace byla provedena oprávněnou osobou v souladu s pokyny výrobce.
- Nebyly porušeny plomby a nebyly provedeny svévolné konstrukční změny.
- Zařízení bylo používáno v souladu s určením dle návodu k obsluze.
- Poškození nevzniklo vlivem nevhodně provedené elektrické instalace, nebo také působením atmosférických vlivů.
- Výrobce nenese odpovědnost za poškození vzniklá následkem špatného použití a mechanická poškození.
V případě poruchy je nutno doručit zařízení k opravě včetně Záručního listu. Vady vzniklé v záruční době budou odstraněny bezplatně do 30 
pracovních dnů ode dne přijetí zařízení k opravě. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce FAKRO PP. Sp. z o.o.

Certifikát kvality:

Zařízení

Sériové číslo

Prodejce

Adresa

Datum nákupu

Podpis (razítko) osoby, která provedla instalaci zařízení
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