
 

 

Детектор за дим BR 166 

Тестван в съответствие с EN 14604: 2005 / AC: 2008, доколкото приложимо. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО АЛАРМЕНА СИСТЕМА 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

• Намерете детектор на дим в центъра на спалнята. Опитайте се да се осигурят аварийни маршрути от спалните, защото тези стаи са 

по принцип най-отдалечената от изхода. Трябва ли да има повече от едно спално помещение, инсталиране на допълнителен 

система във всяка спалня 

• Инсталиране на алармени системи, за да се защитят по стълби, защото стълби може лесно да функционира като комини, за да се 

разпространят дим и огън 

• Уверете се, че най-малко една система е инсталирана на всеки етаж 

• Откриване на алармена система дим в помещения, в които пушачите спи или в които има електрически уреди 

• Smoke и други остатъци горене, отива нагоре, за да тавана на стаята и се простира хоризонтално. Инсталирай пушат алармени 

системи на тавана в средата на стаята, защото това е точката, в която дим ще де открие най-бързият. Инсталацията на тавана е 

предпочитан избор обикновено в къщи. Въпреки това, в каравани необходимо е да се монтаж на вътрешните стени предотвратяване 

на топлинна бариера, която може да се образува на тавана. В случай че се инсталира система дим аларма на тавана, уверете се, че 

там е по-малко от 50 см от страничната стена и 61 cm от всеки ъгъл (вижте Диаграма A) 

Избягвайте тези НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

Не инсталирайте ДИМ система във: 

• Кухня - пара от готвенето може по невнимание да активиратеалармата 

• Гараж - горене остатък се случва, когато започнете вашия автомобил 

• В предната част на отоплителни или климатични инсталации 

• В най-високата точка на "А" образни покриви 

• В помещения, където температурата пада до под 5 градуса Целзий или се повиши над 45 градуса по 

Целзий 

• Не залепвайте детектор за дим към тавана на каравана, или подобна стая. Слънчевите лъчи загряват 

тавана и въздуха в горната част на помещението. Горещ въздух към тавана може да се предотврати 

дим от опасното тлеене огън получаване на детектор на дим СИСТЕМА дима АЛАРМА НЕ функционира без А батерията. НОВА, 

подходящ акумулаторната батерия трябва да се инсталира, когато батерията слаб сигнал звуци. Иначе уредът няма да работи. го 

тествам СЕДМИЧЕН, четете и следвайте указанията за извършване. Уверете се  че уредът функционира правилно. Развиват и 

практикуват ESCAPE PLAN 

ОСНОВИ за ESCAPE PLAN 

• Направете план етаж, където всички врати и прозорци са показано и показва най-малко две евакуационни пътища от всяка стая. За 

прозорци на втория етаж, с въже или стълба може да бъде полезен 

• Работете заедно с всички пътници да се разработят бягство маршрут и да инструктира всички какво да правят в случай на пожар 

• определи местоположението извън къщата като среща точка, в случай на пожар 

• Уверете се, всеки запознат със звука на дима алармена система. Обяснете на всички, че те трябва да освободят къщата, когато 

звучи този шум 

• Маркирайте спалня на децата с червени стикери на по-горните ляв ъгъл на прозореца. Стикерите са достъпни от местната пожарна 

ДОИ заместник 

• Практика за пожароизвестяване най-малко веднъж на всеки 6 месеца. Практика ви помага да проверите вашия маршрут за 

евакуация в случай на спешен случай. Тя може да бъде, че не можете да помогнете на децата си. То е важно, че те знаят какво да 

правят в случай на авария. 

КАКВО да направя, когато се включи аларма 

• Незабавно освободи къщата, в съответствие с бягството план. Всяка секунда е от значение - така че не губете време, като превръзка 

или като ценни предмети 

• Когато освобождаването им в помещенията, не отвори вратата, преди да докоснете повърхността. Ако това е горещо, или ако 

видите дим стрийминг в рамките на вратата, не отваряйте вратата! Вместо, използват алтернативния маршрут за бягство. Ако 

повърхността на вратата да е хладно, натиснете рамото си срещу него, да го отворите леко и да бъде готов да го затворят, ако 

топлина и дим трябва да инфилтрат 

• Ако въздухът се изпълни с дим, държи близо до пода. Дишайте през кърпа, за предпочитане такава, която е влажна! 

• Когато сте навън, за да назначи среща зона и се уверете, че всички пътници са там 

• Обадете се на пожарната служба от къщата на ближния си – не от дома си! 

• Не се върна в къщата, докато противопожарната служба позволи ти също фалшива тревога алармена система за дим трябва да се 

минимизира фалшивите аларми. Пушенето на цигари обикновено не тръгна на алармата, само при наличие на дим е пряко изгорял в 

оборудването. Горене частици, които също са произведени при готвене може да се активира аларма, ако уредът е в близост до 

печката. При готвене, обикновено голямо количество частици горене и дим се произвеждат. В случай, че системата записва аларма, 

първо проверете дали има всъщност е източник на огън. Ако ти намиране на пожар, незабавно се обадете на противопожарната 

служба. Ако няма пожар, проверете дали причините, посочени по-горе може да са активирани алармата. 

ВНИМАНИЕ: Ако това съмнително дали това е наистина аларма, тя следва да се приеме, че алармата показва, пожар и апартамента 

трябва да бъде незабавно евакуирани. УПОТРЕБА, TEST & ПОЧИСТВАНЕ 



 

 

УПОТРЕБА: системни функции дим аларма, веднага след като батерия е инсталиран. Когато частици горене са открити в въздуха, 

силен аларма, която спира отново, веднага щом въздухът е чист. ТЕСТ: За теста, се активира бутона тест за минимум 4 секунди докато 

се включи алармата. По този начин, програма за самодиагностика е активиран. Алармата звучи, ако електронната верига между 

Аларменият сигнал и батерии функции. Това е категорично препоръчва 

ЗА ИЗПИТВАНЕ СЕДМИЧНА, да гарантира, че IT ФУНКЦИИ правилно. Ако не алармен звук, батерията може да бъде дефект. Опитайте 

отново след смяна на батерията с нова. Намалението на емисиите на шум в случай на аларма е минимум 85 децибела (А). 

ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, Моля, изхвърлете На батериите правилно. ПОЧИСТВАНЕ: Детекторът за дим е почти без 

поддръжка. Въпреки това, трябва да се почиства редовно от прах. Това може да бъде направено с прахосмукачка, чрез почистване 

на всички страни на детектор за дим. Смяната на батерии С нормална употреба на детектор на дим, доставената 9 V DC батерия 

трябва да продължи най-малко за една година. Димът детектор има сигнал за изтощена батерия, а "кикотене" може да бъде чут. Тя 

ОПОС проценти в интервали от по 30-40 секунди и запазва в продължение на минимум 30 дни. Сменете батерията, когато чуят това 

показание. Използвайте само 9 V DC батерии (на разположение на повечето химици, хардуер или специализирани електрически 

магазини). 

тип Carbon-Цинк: 

Eveready # 216; Gold Peak # 1604P (UL); Gold Peak # 1604S; 

Gold Peak # 1604G; Premisafe # G6F22. 

Алкалните вида: 

Eveready Energizer # 522; Gold Peak # 1604A; Vinnic AM9V; 

Duracell # MN1604. 

Литий вида: 

Ultralive U9VL-J-P, FDK CP-V9J, Goldpeak CR-V9 

Само замени с еднакви или еквивалентен тип. След като батерията се монтира, че винаги трябва да се провери функцията на уреда с 

помощта на тест устройството. Ако алармата сигнал не функционира правилно, моля, свържете се с производителя. 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПОЛЕЗНИ 

В определени ситуации, система за дим аларма не може да бъде ефективно за защита срещу пожар, както е посочено в стандарт 

NFPA 74. Например: 

• Чрез пушене в леглото 

• Когато децата са оставени без надзор в къщата 

• При почистване със запалими течности (бензин) 

МОНТАЖ И МОНТАЖ 

Вашият дим алармена система е да бъде просто, инсталирани на таван. Пълният закрепване материал е снабден с всеки дим 

алармена система. Първо, дръжте монтаж плоча на тавана и марки 2 пробиване на отвори. Пробийте дупките в местата, маркира и 

след това да използвате приложените винтове за закрепване на монтаж плоча на тавана. Използвайте 2.5 mm и пробийте отвор 

прибл. 20 мм дълбоко в дървена ламперия или греди и прикрепете скобата с доставените винтове. За бетон или каменна зидария, 

използвайте 5.5 mm тренировка и тренировка 25 - дълбок 30 мм. Уверете се, че дюбелите държат в дупките. Ако не, потърси друго 

място за детектор на дим. Впоследствие, инсталиране на батерията и придават на алармената система върху плочата монтаж. 

Системата разполага с устройство за безопасност, които предотвратява системата се инсталира в плочата монтаж когато не е 

поставена батерия. Ако вашата алармена система дим не се вписва в пластината на сглобяване, се уверете, че батериите са правилно 

инсталирани. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ / декларация за експлоатационни показатели 

В съответствие с Европейските директиви, CE 


