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SDS-1 
Czujnik dymu 

 

 
 

Specyfikacja 
 
Czujnik SDS-1 jest fotoelektrycznym czujnikiem dymu przewidzianym do monta�u na suficie lub na 
�cianie w pomieszczeniach zamkni�tych.  
 
Działanie czujnika 
 

• W stanie czuwania kontrolki czujnika słabo rozbłyskaj� zielonym �wiatłem co 2-3 sekundy, 
jednocze�nie wewn�trz obudowy czujnika słycha� okresowe ciche „cykanie”. Styk wyj�ciowy jest 
rozwarty. 

• Po wykryciu dymu  w powietrzu kontrolki czujnika zapalaj� si� na czerwono, a styk wyj�ciowy 
zostaje zwarty do masy. Stan alarmu jest utrzymywany a� do odł�czenia zasilania. 

 
Aby przywróci� czujnik do normalnej pracy, po wykryciu dymu wymagane jest chwilowe odł�czenie 
zasilania czujnika, np. przez odkr�cenie go z podstawy ruchem przeciwnym do wskazówek zegara. 
 
Sposób monta �u 
 

1. Wybra� miejsce, w którym czujnik ma by� zainstalowany (sufit lub �ciana chronionego 
pomieszczenia).  

2. Wyj�� czujnik z podstawy, obracaj�c go ruchem przeciwnym do wskazówek zegara. 
3. Przykr�ci� podstaw� do powierzchni monta�owej za pomoc� wkr�tów lub kołków rozporowych. 

• Podstawa czujnika mo�e by� bezpo�rednio przymocowana do energetycznej puszki 
monta�owej o �rednicy lub szeroko�ci 75…100 mm. 
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4. Uło�y� przewód poł�czeniowy, doprowadzaj�c go do monitoruj�cego urz�dzenia (np. modułu 
SMS-4, SMS-3 lub MPS-1). Przewód mo�na przedłu�y� za pomoc� dowolnego 3- lub 4-�yłowego 
kabla na odległo�� do 100 metrów. 
• W celu ochrony wi�kszego obszaru mo�liwe jest ł�czenie do 30 czujników w sie� poprzez 

równoległe poł�czenie przewodów o tych samych kolorach. 
5. Wło�y� czujnik do podstawy i zabezpieczy� go, obracaj�c zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
6. Po całkowitym podł�czeniu i skonfigurowaniu obsługi czujnika nale�y wykona� test, kieruj�c na 

czujnik dym lub aerozol do testowania instalacji ppo� przez ok. 10 sekund. Kiedy odpowiednia 
ilo��  dymu dotrze do komory detekcyjnej, czujnik powinien zadziała� sygnalizuj�c alarm 
czerwon� kontrolk� LED. 

7. Po przeprowadzeniu testu wymagane jest chwilowe odł�czenie zasilania czujnika, aby przywróci� 
go do trybu czuwania, np. przez odkr�cenie go z podstawy ruchem przeciwnym do wskazówek 
zegara. 

 
Uwagi 
 

1. Aby zapobiec zanieczyszczeniu czujnika i utracie gwarancji, podczas transportu i instalacji 
czujnik powinien pozosta� zakryty ochronn� nakrywk� a� do zapewnienia czystego, 
niezapylonego powietrza. 

2. Nie nale�y montowa� czujnika w �rodowiskach zapylonych, zakurzonych lub zanieczyszczonych. 
3. Czujnik nie nadaje si� do instalacji w miejscach, gdzie przepływ powietrza jest szybszy ni� 

90 m/min.  
4. Zainstalowany czujnik powinien by� przynajmniej raz w roku oczyszczany z pyłu i kurzu 

z u�yciem podci�nienia. Program czyszczenia powinien by� dostosowany do �rodowiska pracy 
zgodnie z norm� NFPA-72A. 

 

 UWAGA! 
Nie nale�y otwiera� zaplombowanej obudowy czujnika. Wewn�trz obudowy nie ma elementów 
przeznaczonych do obsługi przez u�ytkownika. Otwarcie obudowy skutkuje utrat� gwarancji. 
 
Wyprowadzenia czujnika 
 

• Przewód �ółty: linia zasilania;  poł�czy� z biegunem „+”  napi�cia zasilania 12 V pr�du stałego 
• Przewód zielony lub biały: linia wyj�ciowa czujnika;  poł�czy� z lini� L1…………L8 modułu SMS-4 
• Przewód br�zowy: masa; poł�czy� z lini� GND (G) modułu SMS-4 / SMS-3 / MPS-1. 
 

Parametry techniczne 
 
Znamionowe napi�cie zasilania 12 V DC ±15% 
Pobór pr�du w stanie czuwania 0,32 mA 
Pobór pr�du w stanie wykrycia zalania 35 mA 
Czas rozruchu po wł�czeniu zasilania  60 s 
Wymiary obudowy �rednica 98 mm, wysoko�� 45 mm 
Masa (bez przewodu poł�czeniowego) 170 g 
Długo�� przewodu poł�czeniowego 2 m 

 

  UWAGA! 
Czujnik dymu SDS-1 nie mo�e pełni� funkcji systemu przeciwpo�arowego! Mo�e on by� 
wykorzystywany jedynie jako pomocniczy detektor dymu w pomieszczeniu. 
 


