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Signalizátor spustenia WZ-100 informuje svietením LED-ky o hlásení alarmu detektorom
alebo skupinou detektorov. Je určený na spoluprácu s detektormi DMP-100, DRP-100
a DCP-100.

1. Inštalácia
Signalizátor spustenia je určený na činnosť v interiéroch. Musí byť inštalovaný na miestach,
kde bude dobre viditeľný.
Všetky elektrické prepojenia treba vykonať pri vypnutom napájaní.
Dĺžka vodičov spájajúcich signalizátor s detektorom nesmie prekročiť 10
metrov.
1. Pootočiť kryt v smere hodinových ručičiek (obr. 1) a zložiť ho (obr. 2).

V základni vytvoriť otvory na skrutky a kábel.
Cez otvor v základni pretiahnuť kábel.
Pomocou hmoždiniek a skrutiek pripevniť základňu na strop alebo na stenu.
Pripojiť vodiče na zodpovedajúce svorky. Svorku signalizátora označenú „-” treba prepojiť
so svorkou označenou číslicou 2 na základni detektora, a svorku označenú „+” – so
svorkou označenou číslicou 3 alebo 4. Príklad pripojenia signalizátora spustenia
na detektor je zobrazený na obrázku 3.
6. Nasadiť kryt detektora a pootočiť ho v smere proti hodinovým ručičkám.
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2. Technické informácie
Napätie napájania .................................................................................................. do 2,4 V DC
Priemerný odber prúdu (z detektora) .........................................................................4...4,4 mA
Prípustný prúd (vyžaduje externý obmedzovač prúdu) ...............................................do 10 mA
Pracovná teplota ................................................................................................ -10 °C...+55 °C
Maximálna vlhkosť ovzdušia pracovného prostredia ...................................................... 93±3%
Rozmery krytu ...................................................................................................... ø 97 x 37 mm
Hmotnosť ............................................................................................................................ 48 g

Signalizátor spustenia typu WZ-100 spĺňa požiadavky normy CNBOP AT-0117-0401/2013
a požiadavky nariadenia:
EMC 2004/108/WE týkajúceho sa elektromagnetickej kompatibility.
Certifikačný úrad CNBOP-PIB v Józefowie vystavil pre signalizátor spustenia typu WZ-100
Certifikát zhody 2892/2013, potvrdzujúci zhodu s požiadavkami normy.
Certifikát je možné stiahnuť z internetovej stránky www.satel.pl
Vyhlásenie o zhode SATEL/B/2892/2013 zo dňa 2013-08-27 pre signalizátor spustenia typu
WZ-100 je na požiadanie dostupné u výrobcu.
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