
HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SMOKE SENSOR

FGSS-001-HU-A-v1.01

A Fibaro Smoke Sensor egy univerzális, Z-Wave kompatibilis optikai füstérzékelő. 
A készülék elemmel (élettartama kb. 3 év)* és tápegységgel működtethető (12 
vagy 24VDC). A füstriasztás hangjelzéssel, a LED dióda villogásával és a Z-Wave 
hálózat elemeihez vezérlő parancsok küldésével jár. Továbbá az NC kivezetések 
csatlakoztatásával a riasztás bármely riasztási vagy tűzvédelmi központba is 
elküldhető. Az optikai detektor már a tűz kialakulásának a kezdeti stádiumában, a 
legkisebb füst érzékelését is lehetővé teszi, gyakran még a lángok és a jelentős 
hőmérséklet növekedés megjelenése előtt. Emellett, a készülék beépített 
hőmérséklet érzékelővel rendelkezik, amelyik szintén bekapcsolhatja a riasztást a 
megjelölt riasztási küszöb túllépése esetén. A Fibaro Smoke Sensor padlóra vagy 
falra telepíthető. A LED jelző tüzet, működési módot jelez és ellenőrizheti a 
Z-Wave hálózat hatótávolságát. Az érzékelő zárt helyiségben használatos, normál 
környezeti feltételek mellett (füst, por és lecsapódó párától mentes).

Az eszköz funkcionalitása függhet az Ön által használt rendszer tulajdonságaitól.

* A beállított paraméterektől függően

MŰSZAKI ADATOK

Készülék tápellátása:

Elemtípus:

Teljesítményfelvétel (tápegységről):

Kimenetek maximális áramterhel-
hetősége (SMOKE NC, TAMP NC):

Maximális feszültség a kimeneteken 
(SMOKE NC, TAMP NC):

Kompatibilitás EU irányelvekkel:

Rádió protokoll:

Frekvencia:

Hatótávolság:

Munkahőmérséklet:

Hőmérséklet érzékelő 
méréstartománya:

Hőmérséklet érzékelő 
méréspontossága:

Méretek (átmérő x magasság):

12 - 24 VDC

CR123A

0,4W

25mA

24V (AC vagy DC)

EMC  2004/108/EC
R&TTE 1999/5/WE
 

Z-Wave

868,4 MHz EU;
908,4 MHz US;
921,4 MHz ANZ;
869,2 MHz RU;

max 50 m nyílt területen
max 30 m épületekben 
(az építőanyagoktól, az épület 
elrendezésétől és szerkezetétől, 
valamint a terület kialakításától 
függően)

0 - 40oC

-20 és 100oC között

0,5oC (0oC - 40oC tartományban)

65 x 28 mm

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

• Kompatibilis bármely Z-Wave vezérlővel.
• Bármely riasztási vagy tűzvédelmi rendszerre csatlakoztatható a   
 potenciálmentes kimeneti érintkezőnek köszönhetően.
• Egyszerű telepítés – elég rögzíteni az érzékelőt a tűzzel veszélyeztetett helyen.
• Elemes vagy tápegységes táplálás.
• Szabotázsvédelem.
• Riasztás hangjelzéssel, fényjelzéssel (LED jelző) és megfelelő vezérlő parancs   
 küldésével a Z-Wave vezérlőbe.
• Tűzészlelés levegőhőmérséklet méréssel.
• Riasztás bekapcsolásának a lehetősége kizárólag a levegőhőmérséklet küszöb   
 túllépése alapján.
• 3 érzékelő érzékenységi szint.
• Automata, 5 mp-ig tartó készülék hatékonysági teszt.
• Beépített fekete doboz – a készülék jelenti és elmenti a helyiség füstszintjeit és   
 hőmérséklet méréseit.

I. ÉRZÉKELŐ HOZZÁADÁSA A Z-WAVE HÁLÓZATRA

A Fibaro Smoke Sensor hozzáadása a Z-Wave hálózatra kétféleképpen történhet:
1) Automatikusan az auto inclusion mód alkalmazásával (csak állandó táplálás   
 melllett).
VAGY
2) Manuálisan a B kapcsoló alkalmazásával (tápegységes és elemes üzem).
A Fibaro Smoke Sensor hozzáadása a Z-Wave hálózatra auto inclusion funkcióval:
1) Győződjön meg róla, hogy a Fibaro Smoke Sensor tápfeszültsége le van   
 kapcsolva, a készülék pedig a vezérlő közvetlen hatótávolságán belül van. Az   
 érzékelőben nem lehet behelyezve az elem.
2) Állítsa a központi egységet készülék hozzáadás módba 
 (lásd a vezérlő használati útmutatóját).
3) Csatlakoztassa tápfeszültségre a készüléket, hogy hozzáadhassa a Z-Wave   
 hálózatra auto inclusion módban.
4) Felismerésre kerül a Fibaro Smoke Sensor és hozzá lesz adva a hálózatra.

III. AZ ÉRZÉKELŐ BESZERELÉSE

1 séma - Fibaro Smoke Sensor felülnézete.

ÚTMUTATÓK AZ ELEM KEZELÉSÉHEZ
A Fibaro Smoke Sensor alapértelmezett konfiguráció mellett egy 
elemmel akár 3 évig is működhet. Az elem aktuális töltési szintjét 
a Home Center 2 vezérlő konfigurációs kezelőfelületén jelzi. Az 
elem piros színű ikonja azt jelenti, hogy az elemet új elemre kell 
cserélni. Az elemcsere alatt a szabotázsriasztás véletlenszerű 
bekapcsolásának az elkerülése végett, törölni kell a II párosítási 
csoport párosítását és vissza kell állítani az Érzékelő paramétereit 
alapértelmezett értékekre. Emellett a készülék, a Z-Wave hálózat 
vezérlőjétől függetlenül, ellenőrzi az elemet és alacsony töltési 
szintnél riasztja a felhasználót. Az elem alacsony töltési szintjét a 
dióda sárga színű villogása és egy megszakított hangjelzés jelzi. 
A Fibaro Smoke Sensor kb. 30 napon át képes jelezni az elem 
alacsony töltési szintjét.
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IV. TÁPELLÁTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A Fibaro Smoke Sensor két táplálási móddal rendelkezik. Alapértelmezett 
beállításként a készülék a szettel együtt mellékelt elemmel működik. Emellett a 
12/24DC tápellátás +12 és GND csatlakozókra csatlakoztatása mellett 
tápegységről üzemelő készülékként is működik (a 3. sémának megfelelően). A 
táplálási mód konfigurálása automatikusan történik a készülék Z-Wave hálózatra 
adásának a szakaszán. Elemről történő táplálás esetén a Fibaro Smoke Sensor 
időszakos kommunikációt használ a Z-Wave vezérlővel. A riasztások küldése 
folyamatosan történik, míg a konfigurációs paraméterek és a párosítási beállítások 
a készülék egyes ébresztési intervallumában vagy a manuális kiébresztés során (a 
B kapcsoló háromszori megnyomása). Tápegységről történő tápellátási módban 
minden konfiguráció küldése folyamatos jellegű és a készülék a Z-Wave hálózat 
más csomópontjaiba is küldhet jelet.
A készülék tápegységről való üzemeléséhez:
1) Távolítsa el az Érzékelőt a Z-Wave hálózatról.
2) Kapcsolja le az elemet.
3) Telepítse a tápegység csatlakozóját a 2. sémának megfelelően.
4) Csatlakoztassa a tápegységet (12/24VDC) a +12 és GND csatlakozókra, 3.   
 sémának megfelelően.
5) Adja hozzá újra a Fibaro Smoke Sensort a Z-Wave hálózatra.

FIGYELEM
Nincs lehetőség a tápegységes és elemes tápellátás egyszerre 
történő használatára. Tápegységes üzem mellett az elemet külső 
tartalék tápforrásként ajánlatos használni. 

FIGYELEM
A telepítés megkezdése előtt ismerkedjen meg a jelen 
útmutatóban foglaltakkal. Az útmutatóban található ajánlások be 
nem tartása veszéllyel fenyeget vagy az érvényben lévő 
szabályok megsértését eredményezheti. A készülék gyártója, a 
Fibar Group Sp.z.o.o nem vállal felelősséget a készülék jelen 
útmutatóban foglaltaktól eltérő használata okozta károkért.

FIGYELEM
A Fibaro Smoke Sensor telepítésével kapcsolatos, a magasban 
végzett munkálatokat különös óvatossággal kell végrehajtani, 
megfelelő műszaki állapotban lévő felszerelés és szerszámok 
felhasználásával. Ajánlatos ügyelni a létrák, emelők stb. 
stabilitására. Az elektromos szerszámok használata során 
betartani a megfelelő irányelvekben és a gyártó útmutatóiban 
megadott munkabiztonsági rendelkezéseket.

FIGYELEM
Az érzékelő karbantartását és ellenőrzését rendszeresen végre 
kell hajtani megfelelő betanítással rendelkező személyzet által. A 
Fibar Group Sp.z.o.o legalább havonta egy alkalommal egy 
funkcionális és vizuális ellenőrzés végrehajtását ajánlja. A 
funkcionális ellenőrzésnek a selftest elindításán (leírás lejjebb) és 
a füstriasztás teszt előhívásán kell alapulnia.

FIGYELEM
A készülék nem megfelelő kezelése, a környezeti feltételek 
változása esetén a készülék működése eltérhet a rendeltetésétől. 
Ajánlatos mindenféle biztonsági óvintézkedést betartani a 
biztonságos használat és a vagyoni károk elkerülése végett.

FIGYELEM
A füstjelzők, műszaki okok miatt (pl. elem lemerülése, készülék 
meghibásodása stb.), valamint a helységek jellege miatt, ahová 
telepítve lesznek, még így sem garantálnak teljes bizonyosságot a 
tűz észlelésében, kizárólag jelentősen növelik a keletkező tűz 
észlelésének a valószínűségét. Emlékezni kell arra, hogy a 
készüléket tesztelni kell a használati útmutatóban foglaltak szerint 
és rendszeresen elvégezni a szellőző- és kéményrendszer, 
valamint a tűzveszélyes készülékek állapotának az átnézését.

FIGYELEM
Amennyiben a készülék nem kerül felismerésre, menjen a 
manuális hozzáadási módra (lent leírt) vagy resetelje az érzékelőt 
és ismételje meg az eljárást.i

Az auto inclusion mód kikapcsolásához nyomja meg egyszer a B kapcsolóot a 
Fibaro Smoke Sensor tápforrásra csatlakoztatása után.
A Fibaro Smoke Sensor manuális hozzáadása a Z-Wave hálózatra:
1) Csatlakoztassa a tápellátást a Fibaro Smoke Sensorre, vagy helyezze be az   
 elemet. Győződjön meg róla, hogy a készülék a vezérlő közvetlen hatótávolsá  
 gán belül van (lásd a vezérlő használati útmutatóját.  
2) Állítsa a központi egységet készülék hozzáadás módba 
 (lásd a vezérlő használati útmutatóját).
3) Kattintson háromszor gyors egymásutánjában a Fibaro Smoke Sensor   
 készülékházán található B kapcsolóra.
4) Felismerésre kerül a Fibaro Smoke Sensor és hozzá lesz adva a hálózatra.

II. A FIBARO SMOKE SENSOR ELTÁVOLÍTÁSA A Z-WAVE HÁLÓZATRÓL

1) Győződjön meg róla, hogy az érzékelő elemről vagy tápegységről van táplálva.
2) Hozza a vezérlőt készülék eltávolítási módba 
 (lásd a vezérlő használati útmutatóját).
3) Nyomja meg háromszor gyors egymásutánjában a Fibaro Smoke Sensor házán  
 lévő B kapcsolót.

!
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2) Amennyiben a készülék táplálása a tápegységről történik, vágja ki a nyílásokat  
 a rögzítés vezetékein. Az érzékelő bármelyik vezetékes riasztási központhoz   
 vagy tűzvédelmi rendszerhez csatlakoztatható.
3) Rögzítse az érzékelőt a kiválasztott helyre. 
4) Amennyiben a készüléket a tápegységről táplálja, csatlakoztassa a tápegységet  
 a 3 séma szerint. Amennyiben a készüléknek kommunikálnia kell a riasztási   
 rendszerrel vagy a tűzvédelmi rendszerrel, csatlakoztassa a készüléket a 4   
 séma szerint.
5) Telepítse a Fibaro Smoke Sensort a rögzítésben.
6) Amennyiben hozzáadja a Fibaro Smoke Sensort a Z-Wave hálózatra,   
 ébressze ki a készüléket a B kapcsoló háromszori megnyomás.
7) Tesztelje le a Fibaro Smoke Sensor működését a tűzvédelmi optikai detektorok  
 diagnosztikájára szolgáló teszterrel.
8) Tesztelje le a készülék hatótávolságát – ellenőrizze, hogy megfelelően   
 működik a kommunikáció.

ÚTMUTATÓ
Ajánlatos az érzékelőt az adott helyiség legmagasabb pontjára 
telepíteni, leggyakrabban a mennyezetre, legalább 40 cm 
távolságra a falaktól és más tárgyaktól. Különös figyelmet kell 
fordítani a szomszédos tárgyakra és készülékekre, amelyek 
megnehezíthetik a füst érzékelőbe jutását. A Fibaro Smoke 
Sensor szerelvény minden helyiségben ajánlott, ahol fennáll a tűz 
kialakulásának a kockázata. Ezenkívül a helyiségek közé is 
ajánlott füstérzékelőt szerelni, ahol szintén fennáll a tűz 
kialakulásának a veszélye.
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MEGJEGYZÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ:
1) A telepítés helyét kiválasztva meg kell győződni róla, hogy a hangjelzés az  
 épület más helyiségeiben is jól hallható lesz.
2) A készüléket már befejezett és lefestett helyiségben ajánlatos telepíteni.
3) 3A készüléket a légkondicionáló berendezésektől legalább 1,5m távolságban  
 kell telepíteni.
4) A Fibaro Smoke Sensort nem szabad napsütötte helyen telepíteni. Emellett  
 legalább 50 cm távolságra kell lennie a világítótesttől. 
5) Nem szabad az érzékelőt huzatnak kitett helyre telepíteni. 
6) Nem szabad az érzékelőt olyan helyre telepíteni, ahol természetes a füst vagy  
 a vízpára kialakulása, pl. kályhák, vízforralók fölé.

3 séma – Tápegység csatlakoztatása.

4 séma - Fibaro Smoke Sensor csatlakoztatása 
a riasztási rendszerhez.

SÉMA JELMAGYARÁZAT:
+12V - 12/24VDC tápegység csatlakozó
-GND - tápcsatlakozó 
SMOKE NC - füstérzékelő potenciálmentes csatlakozó 
 (vezetékes rendszerekre)
TAMP NC - tamper potenciálmentes csatlakozó (vezetékes rendszerekre)

!
V. FÜSTÉRZÉKELÉS

A Fibaro Smoke Sensor a füst megjelenésére reagál. A készülék bekapcsolásához 
az érzékelő körül füstnek kell megjelennie. A Fibaro Smoke Sensor 5 
másodpercenként  hajt végre selftest-et (lásd a VII pontot) és ellenőrzi, hogy 
nincs-e füst a helyiségben. Füst észlelése esetén az érzékelő háromszor, 1 
másodperces időközökben ellenőrzi, hogy valóban megjelent-e füst. Ha valóban 
füst van, a Fibaro Smoke Sensor bekapcsolja a riasztást. A füstriasztás jelzése 
megfelelő riasztási jelzések küldésével történik a központi egységbe Z-Wave-en 
keresztül, vagy vezetéken az NC csatlakozón keresztül,, valamint folyamatos 
hangjelzéssel és a dióda piros színű villogásával. Amennyiben megszűnik a 
füstriasztás, az érzékelő háromszor, 1 másodperces időközökben ellenőrzi, hogy 
valóban nincs füst az érzékelő területén, majd szabványos munkamódra kapcsol 
és továbbra is 5 másodpercenként selftest-et végez és ellenőrzi a füst 
megjelenését.

ÚTMUTATÓ
Az V pontban található leírásnak megfelelően – a Fibaro Smoke 
Sensor 5 másodpercenként ellenőrzi a füst jelenlétét. Emellett, a 
füst ellenőrzési vizsgálata során a készülék ellenőrzi, hogy nincs 
meghibásodva és minden meghatározott ébresztési időközönként 
végrehatja a Z-Wave hálózat tesztjét (lásd a VIII pontot).

FIGYELEM
A Fibaro Smoke Sensor többszöri füstérzékelésre és riasztásra 
van kialakítva, de a tűz valódi megjelenése után ajánlatos 
megelőző jelleggel újra cserélni a füstérzékelőt.!
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VI. TŰZ ÉSZLELÉSE HŐMÉRSÉKLET RIASZTÁSSAL

A Fibaro Smoke Sensor a füst észlelése mellett gyors hőmérséklet növekedéssel 
is észlelheti a tűz kialakulását. A felhasználónak lehetősége van az ilyen riasztás 
adott bekapcsolási küszöbének a meghatározására (81 paraméter).

FIGYELEM
A 81 paraméter értéke alapértelmezett módban 54°C-ra van beállítva. E 
paraméter módosítása a Fibaro Smoke Sensor olyan működését 
eredményezheti, amelyik nem felel meg a PN-EN 54-5:2003 szabvány 
követelményeinek.
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VII. KÉSZÜLÉK MEGHIBÁSODÁSÁNAK A FELISMERÉSE

A Fibaro Smoke Sensor képes a meghibásodás automatikus felismerésére. Az V 
pontban található leírásnak megfelelően, a Fibaro Smoke Sensor 5 másodpercenként 
működési tesztet hajt végre. Amennyiben a készülék meghibásodást észlel, pl. sérült 
füstkamrát, megjelenik egy megszakított hangjelzés és a LED dióda piros színű 
villogása, miközben riasztást küld a Központi Egységbe.
A készülék meghibásodási riasztása után ajánlatos leszerelni az érzékelőt és ellenőrizni 
ezt a következő sorrendben:
• ellenőrizni a tápellátás működését 
 (kicserélni az elemet vagy ellenőrizni a táplálás feszültségét)
• ellenőrizni, hogy a Fibaro Smoke Sensor nincs közvetlenül fényforrás felé irányítva.
A meghibásodási riasztás folyamatos megszólalása esetén ajánlatos új készülékre 
cserélni a Fibaro Smoke Sensor készüléket. 
A felhasználó manuálisan is előidézheti a Selftest eljárást. Ehhez:
1) Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van a tápforrásra.
2) Tartsa lenyomva a B kapcsolót egészen addig, míg a LED jelző nem kezd el fehéren  
 világítani és a készülék nem ad ki rövid hangjelzést.
3) Továbbra is tartsa lenyomva a B kapcsolót. A hangjelzés után kb. 3 másodperccel a  
 Fibaro Smoke Sensor ellenőrzi a füstkamra működését.

Az eljárás sikerességét a LED jelző világítási színének zöldre változása és egy 
hangjelzés, majd annak elalvása igazolja vissza. A jelző piros színűre változása azt 
jelenti, hogy a készülék működésre nem alkalmas. 

FIGYELEM
Az összes javítási és karbantartási műveletet a gyártónak kell 
végrehajtania.!

VIII. Z-WAVE HÁLÓZAT TÉRERŐ HIÁNYÁNAK AZ ÉRZÉKELÉSE

Amennyiben a Fibaro Smoke Sensor hozzáadásra kerül a Z-Wave hálózathoz, a 
készülék ellenőrzi, hogy működik-e a kommunikáció a hálózattal. A kommunikációs teszt 
a Z-Wave hálózattal tápegységes táplálás és elemes táplálás esetén is végre lesz hajtva, 
minden hőmérséklet jelentés során. Alapértelmezett beállításként, amennyiben a 
környezeti hőmérséklet 2°C-al módosul, a 10 és a 12 paraméterek beállításától függően. 
Továbbá, elemes módban a Z-Wave hálózat hatótávolsági tesztje a készülék 
lekérdezésének a pillanatában kerül végrehajtásra. Tápegységes táplálás esetén a 
Z-Wave hálózat további hatótávolsági tesztje a 80 paraméter beállításainak megfelelő 
intervallumban kerül végrehajtásra.
A Z-Wave hálózati kommunikáció hiányát egy megszakított hangjelzés és a LED dióda 
rózsaszín színű villogása jelzi.
Amennyiben a Fibaro Smoke Sensor kommunikáció hiányát jelenti a Z-Wave hálózattal, 
ajánlatos feléleszteni a készüléket a B kapcsoló háromszori megnyomásával. Ha ennek 
ellenére sem kapcsol ki a riasztás, ellenőrizni kell a hálózat és a Központi Egység 
működését.
A Fibaro Smoke Sensor automatikusan visszavonja a Z-Wave hálózat kommunikáció 
hiányát jelző riasztást, ha helyreáll a kommunikáció a készülék manuális vagy 
automatikus felélesztése során.

FIGYELEM
Nem ajánlott kikapcsolni a Z-Wave hálózati hatótávolság tesztet.

IX. ÉRZÉKELŐ ÉRZÉKENYSÉGI SZINTEK KONFIGURÁLÁSA

A Fibaro Smoke Sensor 3 optikai füstérzékelés érzékenységi szinttel rendelkezik. 
Alapértelmezett beállításként a készülék közepes érzékenységi szintre van állítva. Az 
érzékenységi szint konfigurálása a 82 paraméter módosításával történik.

X. FIBARO SMOKE SENSOR ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

Az alaphelyzetbe állítási eljárás törli az érzékelő EPROM memóriáját, ebben a Központi 
Egységre és a Z-WAVE hálózatra vonatkozó összes információt.
A Fibaro Smoke Sensor alaphelyzetbe állítási eljárása:
1) Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van a tápellátásra.
2) Tartsa lenyomva a B kapcsolót 3 másodpercen át, míg fehér színben kigyullad a LED
3) A készülék rövid hangjelzést ad ki.
4) Engedje el a B kapcsolót.
5) Várja meg, míg a LED kigyullad sárga színben, jelezve a menü 4. pozícióra lépését.
6) Nyomja meg újra röviden a B kapcsolót a menü kiválasztás megerősítéséhez.
Az alaphelyzetbe állítási eljárás sikerességét LED kijelző piros színűre változása, majd 
elalvása igazolja. Ezzel egy időben a készülék a tápforrásra csatlakoztatáshoz hasonló 
rövid hangjelzést ad ki.

!

2 séma – Csatlakozók rögzítése a tápegységre 
és a riasztási rendszerre.
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FIGYELEM
Nem ajánlott módosítani a Fibaro Smoke Sensor érzékenységi szintjét.!

B KAPCSOLÓ

TMP

TMP

FIGYELEM
A teszt manuális végrehajtása esetén a Fibaro Smoke Sensor egy jelzést 
küld a Központi Egységbe. A B kapcsoló elengedése után befejeződik a 
meghibásodás keresés eljárás.!

FIGYELEM
Az alaphelyzetbe állítása eljárás nem törli ki a készüléket a Z-WAVE 
Központi Egység memóriájából. A készülék alaphelyzetbe állítása előtt 
törölni kell a készüléket a meglévő hálózatból.!

1) Adja hozzá a készülékét a Z-Wave hálózatára (lásd az I pontot). Ügyeljen arra,  
 hogy a hozzáadás a Z-Wave hálózatra CSAK a vezérlő közvetlen hatótávolsá  
 gán belül lehetséges.

NYÍLÁSOK
HELYE

A hőmérséklet riasztást a jelző piros színű villogása és egy megszakított hangjelzés 
jelez. 



XVIII. ELEM HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

1. A Készülék minőségének a Jótállója a FIBAR GROUP Sp. z o.o. (továbbiakban 
„Gyártó”), székhelye: Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznań, melyet a Poznani 
Kerületi Bíróság Országos Cégbíróságának VIII Gazdasági Osztálya KRS 
370151 cégjegyzékszámmal jegyzett be az Országos Cégjegyzékbe, Statisztikai 
számjele: 301595664.
2. A Készülék fizikai hibája (anyaghiba vagy gyártási hiba) okozta hibás 
működéséért a Gyártó felelősséget vállal:
- Egyéni ügyfelek esetén az értékesítés napjától számított 24 hónapig,
- Céges ügyfelek esetén az értékesítés napjától számított 12 hónapig.
3. A garanciális időszak alatt a Jótálló kötelezettséget vállal a feltárult hibák 
díjmentes eltávolítására, amely történhet a készülé khibás alkatrészeinek a 
javításával vagy új, esetleg felújított, hibától mentes alkatrészre cseréjével (a 
Jótálló kizárólagos megítélése alapján). Amennyiben nincs lehetőség a javítás 

XIX. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

végrehajtására, a Jótálló fenntartja magának a jogot a Készülék újra, vagy olyan hibáktól 
mentes felújított készülékre cserélni, amely fizikai állapota nem rosszabb az Ügyfél 
tulajdonában lévő Készülék fizikai állapotánál.
4. Amennyiben különleges okból kifolyólag nincs lehetőség a Készülék megegyező 
típusúra történő kicserélésére (pl. nincs ilyen Készülék a kereskedelmi ajánlatban), a 
Jótálló kicserélheti a Készüléket egy másik, műszaki paramétereiben a legjobban 
hasonlító készülékre. Ez eleget tesz a Jótálló kötelezettségeinek. A Jótálló nem téríti 
vissza a megvásárolt Készülék árát.
5.  Az érvényes garanciális dokumentum tulajdonosa a garanciális szervizen keresztül 
nyújtja be a garanciaigényét. Ne feledje: mielőtt benyújtaná a garanciaigény 
bejelentését, vegye igénybe a telefonos vagy internetes műszaki tanácsadást. Az esetek 
több mint felében az ügyfelek problémáját sikerül távoli úton megoldani, amivel a 
feleslegesen elindított garanciális eljárás okozta idő- és pénzveszteséget takarít meg. 
Amennyiben a telefonos vagy internetes tanácsadás nem segít, megkérjük az Ügyfelet a 
bejelentési űrlap kitöltésére a www.fibargroup.com honlapunkon.
Helyes reklamációs bejelentés esetén Önök egy átvételi bizonylatot és egy egyedi 
bejelentési számot (RMA) kapnak.
6. Lehetőség van továbbá a reklamáció telefonos bejelentésére. Ebben az esetben a 
beszélgetés rögzítve lesz, amiről az ügyfélszolgálati tanácsadó előzetesen értesíti az 
Ügyfelet a reklamációs bejelentés átvétele előtt. Közvetlenül a bejelentés benyújtása 
után a tanácsadó közli az Ügyféllel a bejelentési számot (úgynevezett RMA szám).
7. A reklamált Készüléket a komplett alapfelszereléssel és a vásárlási bizonylattal együtt 
fel kell mutatnia az Ügyfélnek.
8. A garancia keretein belül kicserélt alkatrészek a Gyártó tulajdonát képezik. A 
reklamációs eljárás során kicserélt minden alkatrészre a Készülék garanciális 
időszakának a végéig szóló garancia érvényes. A kicserélt alkatrészekre nem 
hosszabbodik meg garancia időtartama.
9. A reklamált Készülékhez való kiszállás, vagy a reklamált Készülék szervizbe 
szállításának a költsége az Ügyfelet terheli. A szerviz alaptalan kihívása esetén a 
Szerviznek joga van a kiszállás és a készülék átnézésére vonatkozó költségekkel az 
Ügyfelet terhelni. 
10. A Márkaszerviz csak abban az esetben utasítja vissza a reklamációs igényt, 
amennyiben: 
• megállapítja a Készülék rendeltetéstől és a használati  útmutatóban foglaltaktól eltérő 
használatát,
• az Ügyfél hiányos, szerelvény, adattábla nélküli Készüléket nyújt át,
• megállapítja, hogy a Készülék meghibásodásáért nem az anyaghiba vagy gyártási hiba a 
felelős,
• érvénytelen garanciakártya, valamint vásárlási bizonylat hiánya esetén.
11. A Jótálló nem vállal felelősséget hibás Készülék okozta vagyoni károkért. A Jótálló 
nem vállal felelősséget a közvetett, mellékes, különleges, eredmény veszteségekért, 
vagy a morális veszteségért, illetve olyan károkért, mint az elmaradt haszon, 
megtakarítás, elvesztett adatok, hasznok, harmadik felek követelése, valamint a jelen 
Készülék használatából eredő vagy azzal kapcsolatos minden más anyagi vagy 
személyi károkért.
12. A Minőséggarancia nem terjed ki:
• a mechanikus sérülésekre (repedések, törések, vágások, kopás, ütés, leesés vagy más 
tárgy Készülékre dobása okozta fizikális deformáció, vagy a Készülék használati 
útmutatójában meghatározott, rendeltetéstől eltérő használat);
• külső okokból keletkező sérülésekre pl.: árvíz, vihar, tűz, villámcsapás, természeti 
katasztrófa, földrengés, háború, társadalmi zavargások, felsőbb erők, váratlan baleset, 
lopás, elöntés, elemkifolyás, időjárási feltételek; napsugarak, homok, nedvesség, magas 
vagy alacsony hőmérséklet, levegőszennyeződés hatása;
• hibásan működő szoftver, számítógépes vírustámadás, vagy a Gyártó ajánlása szerinti 
szoftver frissítések elmaradása okozta meghibásodásokra;
• energetikai vagy/és telekommunikációs hálózat túlfeszültsége, vagy a használati 
útmutatóban foglaltaktól eltérő hálózatra csatlakoztatás, vagy más olyan termékek 
csatlakoztatása okozta meghibásodásokra, melyek csatlakoztatását nem ajánlotta a 
Gyártó;
• a Készülék szélsőségesen kedvezőtlen feltételek melletti üzemeltetése vagy tárolása 
okozta meghibásodásokra, pl. nagy nedvességben, porban, túl alacsony (fagy) vagy túl 
magas környezeti hőmérsékleten. A Készülék használatára vonatkozó részletes 
feltételeket a használati útmutató határozza meg;
• a Gyártó által nem ajánlott tartozékok használata okozta meghibásodásokra;
• a felhasználó hibás elektromos hálózata okozta meghibásodásokra, ide tartozik a 
helytelen biztosítékok alkalmazása is;
• az Ügyfél által elhalasztott, a használati útmutatóban megjelölt karbantartási és 
kezelési műveletek elmaradása okozta meghibásodásokra;
• nem eredeti, az adott modell számára hibás alkatrészek és tartozékok használata, nem 
feljogosított személyek által végrehajtott javítások és átalakítások okozta 
meghibásodásokra;
• hibás Készülék vagy szerelvény használatának a felhasználása okozta 
meghibásodásokra.
13. A garanciális javítások tartományába nem tartoznak bele a Készülékek időszakos 
karbantartása és átnézése, különösen a Készülék tisztítása beszabályozása, 
működésének az ellenőrzése, a kezelési hibák korrigálása vagy a paraméterek 
programozása, valamint más olyan műveletek, melyek végrehajtásáért a Felhasználó 
(Vásárló) felel. A garancia nem terjed ki a Készülék elemeinek és a használati 
útmutatóban és a műszaki dokumentációban megjelölt más, meghatározott 
élettartammal rendelkező alkatrészek természetes kopására.
14. Amennyiben a termék sérülésének a fajtájára nem terjed ki a garancia, a Gyártó 
fenntartja magának a jogot az efféle meghibásodások saját megítélés szerinti 
eltávolítására, a sérült vagy megrongálódott rész javításával vagy lehetővé téve az 
alegységek javításához vagy cseréjéhez szükséges elemek beszerzését.
15. Az értékesített árura vonatkozó garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem 
függeszti fel a vásárló jogait, ha az áru nem felel meg a szerződésben foglaltaknak.

Ez a készülék minden Z-Wave tanúsítvánnyal rendelkező 
készülékkel együtt használható; továbbá más gyártók 
készülékeivel is együtt működik. i

FIBAR GROUP 
FIBARO

Műszaki kérdésekkel keressék az Önök országában elérhető ügyfélszolgálatot.

www.fibaro.com

XI. A FIBARO SMOKE SENSOR VEZÉRLÉSE A Z-WAVE HÁLÓZATRÓL

A Fibaro Smoke Sensor beépített füst detektorral és hőmérséklet érzékelővel 
rendelkezik: ez azt jelenti, hogy ez egy többcsatornás készülék. A Home Center 2 
vezérlőben a következőképpen látható (*a vezérlő szoftververziójától függően).

1. ábra Smoke Sensor ikon 
a Home Center 2* vezérlőn

XII. PÁROSÍTÁSOK

A párosítás alkalmazása lehetővé teszi a Fibaro Flood Füstérzékelő számára a 
Z-WAVE hálózatban lévő másik készülék pl. Dimmer, Relay Switch, Roller Shutter, 
RGBW Controller, Wall Plug vagy a világítási kép közvetlen vezérlését (világítási 
kép csak a Home Center 2 vezérlővel).

FIGYELEM
A párosítás lehetővé teszi a vezérlő parancsok közvetlen küldését 
a készülékek között és ez a fő vezérlő közvetítése nélkül történik. 
Ennek a mechanizmusnak köszönhetően a Smoke Sensor akár a 
központi vezérlő teljes megrongálódása esetén is kommunikálhat 
a készülékekkel, pl. tűz esetén.

2. ábra Füstriasztást és 
szabotázsriasztást jelző 

Smoke Sensor ikon 
a Home Center 2 vezérlőn*

!
A Fibaro Smoke Sensor három csoport párosítására ad lehetőséget.
Az I csoport a készülék állapotához van rendelve – tűz érzékelése esetén a 
Fibaro Smoke Sensor riasztási üzenetet vagy BASIC SET üzenetet 
(alapértelmezett) küld az adott párosítási csoport készülékeinek. Az elküldött 
riasztási üzenetet fajtája a speciális paramétereken keresztül módosítható (lásd a 
XVII pontot).
A II csoport a TMP szabotázskapcsolóhoz és a készülék meghibásodás 
riasztáshoz van rendelve. Szabotázs észlelése vagy a készülék meghibásodása 
észlelése esetén az ehhez a csoporthoz tartozó készülékekre kerül elküldésre a 
riasztási keret.
A III csoport a készülék állapotáról tesz jelentést. Csak egy készülék rendelhető a 
csoporthoz (alapértelmezetten a központi egységnek tesz jelentést az állapotról). 
Nem ajánlott e párosítási csoport módosítása.
A Fibaro Smoke Sensor egy csoporton belül 5 általános készülék és 5 
többcsatornás (MultiChannel) készülék vezérlését teszi lehetővé, amelyből 1 
mező a központi egységnek van lefoglalva.

A párosítás hozzáadásához, a Home Center 2 vezérlő felhasználásával, menjen a 

készülék opciójára az alábbi ikonra kattintva: 

Válassza ki a készülék opciók fülét. Ezután határozza meg, mely csoporthoz és 
mely készülékeket fogja párosítani. A megfelelő információk elküldése a vezérlőről 
a párosított csoportokhoz hozzáadott készülékekre akár több óráig is eltarthat, a 
modul korábbi paraméter beállításaitól függően.

FIGYELEM
A szabotázsriasztásokat nem lehet a MENÜBEN visszavonni.!

3) A készülék rövid hangjelzést ad ki.
4) Engedje el a B kapcsolót.
5) Várja meg, míg a jelző nem kezd el rózsaszín színben világítani, jelezve a menü  
 3. pozícióba lépését. Nyomja meg röviden a B kapcsolót a hálózat hatótávolság  
 teszter elindításához. 
6) A jelző kijelzi a Z-Wave hálózat hatótávolságát 
 (a hatótávolság jelzési módok leírása lentebb).
7) A hatótávolság teszt módból történő kilépéséhez nyomja meg egyszer a B   
 kapcsolót.

HATÓTÁVOLSÁG JELZÉSI MÓDOK:
A jelző zöld színben villog – A Fibaro Smoke Sensor megpróbál közvetlenül 
kommunikálni a Központi Egységgel. Ha nem lehetséges a közvetlen 
kommunikáció, az érzékelő megpróbál más modulok segítségével kommunikálni, 
amit a sárga szín villogása jelez.
A jelző zöld színben világít – A Fibaro Smoke Sensor közvetlenül kommunikál a 
központi egységgel.
A jelző sárga színben villog – A Fibaro Smoke Sensor más modulok 
segítségével utat keres a Központi Egységhez.
A jelző sárga színben világít – A Fibaro Smoke Sensor más modulok 
segítségével kommunikál a központi egységgel. Két másodperc elteltével a 
készülék újra megpróbál közvetlenül kommunikálni a központi egységgel, amit a 
zöld színű villogás jelez.
A jelző lila színben villog – A készülék megpróbál kommunikálni a hatótávolság 
határán. Amennyiben a kommunikáció sikerrel végződik, a műveletet a világító 
sárga szín igazolja. Nem ajánlatos az érzékelő rendszeres működtetése a 
hatótávolság határán.
A jelző piros színben világít – A készülék se közvetlenül, se a Z-Wave hálózat 
más csomópontjai segítségével sem tud kommunikálni a Központi Egységgel.

XVI. FEKEDE DOBOZ

A Fibaro Smoke Sensor beépített memóriával rendelkezik, amely adatokat gyűjt a 
füstszintről és a hőmérsékletről. A legkisebb füst észlelése esetén az érzékelő 
elmenti a füst megjelenésére és szintjére vonatkozó információkat, valamint a 
helységben adott pillanatban uralkodó hőmérsékletet. Ezek az adatok 60 
másodpercenként elküldésre kerülnek a Z-Wave vezérlőjére. A HC2-ben 
lehetőség van a fekete doboz adatainak pontos ellenőrzésére (lásd a lenti ábrát). 
Fibaro Smoke Sensor akkor fejezi be az információküldést a fekede dobozból, 
amint megszűnik a füst, de a felhasználó a Z-Wave hálózat vezérlőjéről minden 
korábbi jelentéshez betekintéssel rendelkezik. A felhasználó a 83 paraméter 
beállításával módosíthatja a fekete doboz érzékenységét.

FIGYELEM
A fekete doboz adatai még a tűzvédelmi riasztás hiánya esetén is 
mentésre és elküldésre kerülnek.!

XVII. SPECIÁLIS PARAMÉTEREK

ÉBRESZTÉSI INTERVALLUM: (3 bite)
Értékek: 300 - 86399 (5min - 24h)
Alapértelmezett: 14400 (4h-ként)
A paraméter másodpercekben megadja azt az időt, ami alatt a Fibaro Smoke 
Sensor elemes üzemben végrehajtja a „Wake up” útmutatót. A Wake up egy 
időintervallum, amelyben rendszeres időközönként kommunikáció jön létre a 
vezérlővel, frissülnek a paraméterek és frissül a szoftver. A Smoke Sensor minden 
megadott intervallumban felébred és MINDIG megpróbál kommunikációt teremteni 
a vezérlővel. Sikertelen próba esetén a készülék 60 másodperc elteltével újra 
kapcsolatot próbál teremteni. 3 sikertelen próba után az érzékelő bekapcsolja a 
Z-Wave hálózat hatótávolság hiánya riasztást A riasztás visszavonása 
automatikusan történik – a Z-Wave hálózat hatótávolság hiány riasztási állapota 
az első sikeres kommunikáció esetén törlődik.

FIGYELEM
A paraméter nincs hatással a hang- és vizuális riasztásra, amelyik 
a füst megszűnése után azonnal kikapcsolásra kerül.!

2. A LED dióda és hangjelzés bekapcsolása/kikapcsolása valamilyen riasztás 
fellépése esetén.
A paraméter lehetővé tesz a LED dióda és a hangjelzés inaktiválását valamilyen 
riasztás bekövetkezése esetén.
A paraméter módosítása lehetővé teszi a készülék elemes működési idejének a 
meghosszabbítását. A készülék továbbra is normálisan kommunikál a központtal, 
azaz információkat, riasztásokat és jelentéseket küld a párosított csoportoknak.
Lehetséges értékek: 0 - 3
0 - kikapcsolt hang- és vizuális riasztás
1 - inaktív hangriasztás, aktív vizuális riasztás
2 - aktív hangriasztás, inaktív vizuális riasztás
3 - aktív hang- és vizuális riasztás 
Alapértelmezett érték: 3
Paraméter nagysága: 1 [byte]

FIGYELEM
A hang - és vizuális riasztás inaktiválása után lehetséges, hogy a 
füst megjelenése nem kap kellő jelzést. Nem ajánlatos módosítani 
ezt a paramétert.!

5. Egy párosítási csoportnak küldött üzenet típusa (füstriasztás).
I-ső  párosítási csoportban használt osztály kiválasztási lehetősége.
Lehetséges értékeki: 0, 255
0 – ALARM SENSOR (SMOKE) üzenet
255 – BASIC_SET üzenet
Alapértelmezett érték: 255
Paraméter nagysága: 1 [byte]
7. I párosítási csoportba tartozó készülékeknek bekapcsolás/nyitás/inten-
zitás módosítása parancsok küldése során szükséges sötétítés/redőnynyitá-
si vagy sötétítés szint.
A 255 érték lehetővé teszi a készülékek bekapcsolását. Dimmer modul esetén a 
255 érték az előző elmentett állapotra kapcsolást jelenti. Pl. 30%-ra kapcsolt 
Dimmer és kikapcsolt, majd a 255 paranccsal újra bekapcsolt az előző állapotra 
kapcsolja, tehát a 30%-ra.
A riasztási keretek esetén meghatározásra kerül a riasztás elsőbbség.
Lehetséges értékek: (1 - 99) vagy 255 
Alapértelmezett érték: 255 
Paraméter nagysága: 1 [byte]

FIGYELEM
A II csoportba tartozó riasztások NINCSENEK visszavonva.!

10. Hőmérséklet jelentés intervallum.
A paraméter meghatározza az egymást követő hőmérséklet jelentések közötti 
intervallumot. A paraméternek az elemes működés esetén lesz jelentősége. A 
megnövelt idő ritkább kommunikációt és kisebb elem felhasználást jelent. A 
jelentés akkor kerül elküldésre, amikor az új hőmérséklet érték eltér az előzőleg 
jelentett értéktől. A hőmérséklet jelentése a központi vezérlő általi lekérdezés 
során is megtörténik. 
Lehetséges értékek: 1 - 17280, 0 (5s szorzó) [5s-24h]
0 – időszakos jelentés kikapcsolva
Alapértelmezett érték: 0 (időszakos jelentés kikapcsolva)
Paraméter nagysága: 2 [bytes]
12. Hőmérséklet mérés hiszterézise.
A paraméter meghatározza a hőmérséklet változás minimális értékét, amely 
jelentés küldését eredményezi a vezérlőbe. A jelentés akkor kerül elküldésre, 
amikor az új hőmérséklet érték eltér az előzőleg jelentett értéktől. A hőmérséklet 
jelentése a Z-Wave vezérlő általi lekérdezés során is megtörténik.
Lehetséges értékek: 0 - 100 (0,1oC-ként)
0 – hőmérséklet változás jelentés kikapcsolva 
Alapértelmezett érték: 20 (2oC)
Paraméter nagysága: 1 [byte]

FIGYELEM
A paraméternek az elemes működés esetén lesz jelentősége. A 
megnövelt idő ritkább kommunikációt és kisebb elem 
felhasználást jelent.!

0 –  Z-Wave hálózat hatótávolság teszt kikapcsolva 
Alapértelmezett érték: 1 (10min)
Paraméter nagysága: 1 [byte]
81. Hőmérséklet riasztás bekapcsolási küszöb.
A beépített hőmérséklet érzékelő által mért valós hőmérséklet értéke meghaladja 
azt az értéket, ami fölött hőmérséklet riasztás kerül elküldésre.
Lehetséges értékek: 0, 2 - 100 
0 – hőmérséklet riasztás inaktív 
2 - 100 – (2 - 100oC)
Alapértelmezett érték: 54 (54oC)
Paraméter nagysága: 1 [byte]

1. Füstriasztás visszavonás késleltetése.
Füstriasztás visszavonásának a késleltetése a füstriasztás megszűnése esetén. 
Megadja az időt, amennyi ideig a Fibaro Smoke Sensor fenntartja a tűzriasztást a 
füst megszűnése után.
Lehetséges értékek: 0 - 17280, 65535 (5s szorzó) [5s-24h]
0 - nincs késleltetés, azonnal visszavonás
65535 – füstriasztás visszavonás inaktív – a készülék a füst után folyamatosan 
jelenti a riasztást, automatikus visszavonás lehetősége nélkül. Ebben az esetben 
a riasztást manuálisan kell visszavonni a menü 2 pozíciójára lépve (lásd a XIII 
pontot).
Alapértelmezett érték: 0 
Paraméter nagysága: 2 [bytes]

FIGYELEM
E paraméter módosítása a Fibaro Smoke Sensor olyan 
működését eredményezheti, amelyik nem felel meg a PN-EN 
54-5:2003 szabvány követelményeinek.!

82. Smoke Sensor bekapcsolási érzékenység szint.
A paraméter lehetőséget ad a Fibaro Smoke Sensor bekapcsolási érzékenység 
szint meghatározására a füst jelenlétére. 3 szint válaszható. Az 1 szint a 
legnagyobb érzékenységet jelenti, amelyik már kis füst esetén is aktiválja a 
riasztást. 

FIGYELEM
A szint növekedésével csökken a készülék érzékenysége. Nem 
ajánlott módosítani ezt a paramétert.!

Lehetséges értékek: 1 - 3
1 - MAGAS ÉRZÉKENYSÉG
2 - KÖZEPES ÉRZÉKENYSÉG
3 - KIS ÉRZÉKENYSÉG
Alapértelmezett érték: 2
Paraméter nagysága: 1 [byte]
83. Fekete doboz rögzítés érzékenységi szintje.
A paraméter lehetőséget nyújt a fekete doboz rögzítés érzékenységi szintjének a 
meghatározására. Az adott szint túllépése esetén a füst és hőmérséklet értékek 
elküldésre kerülnek a Fibaro Smoke Sensor fekete dobozába.
Lehetséges értékek: 1-3
1 - MAGAS ÉRZÉKENYSÉG
2 - KÖZEPES ÉRZÉKENYSÉG
3 - KIS ÉRZÉKENYSÉG
Alapértelmezett érték: 2
Paraméter nagysága: 1 [byte]
84. Mérőrendszerek hibás működésének a riasztása - jelzési, hang - és vizuális 
intervallum, a Fibaro Smoke Sensor mérőrendszerek meghibásodása észrevétele 
esetén.
Lehetséges értékek: 1 - 255 (100ms szorzó) [100ms-25,5s]
Alapértelmezett érték: 10 (1s)
Paraméter nagysága: 1 [byte]
85. Hőmérséklet riasztás - jelzési, hang- és vizuális intervallum, hőmérséklet 
riasztás előfordulása esetén.
Lehetséges értékek: 1 - 255 (100ms szorzó) [100ms-25,5s]
Alapértelmezett érték: 5 (500ms)
Paraméter nagysága: 1 [byte]
86. Hatótávolság hiánya riasztás - jelzési, hang- és vizuális intervallum Z-Wave 
hálózat hatótávolságának a hiánya esetén.
Lehetséges értékek: 1 - 17280 (5s szorzó) [5s-24h]
Alapértelmezett érték: 360 (30min)
Paraméter nagysága: 2 [bytes]
87. Alacsony elem töltési szint riasztás - jelzési, hang- és vizuális intervallum 
alacsony elem töltési szint esetén. 
Lehetséges értékek: 1 - 17280 (5s szorzó) [5s-24h]
Alapértelmezett érték: 360 (30min)
Paraméter nagysága: 2 [bytes]
88. Kompenzáció figyelembevétele (73 paraméter) a hőmérséklet riasztásra 
vonatkozó döntés meghozatalakor.
Lehetséges értékek: 0 - 1
0 – a hőmérséklet kompenzáció nincs figyelembe véve
1 – a hőmérséklet kompenzáció figyelembe van véve 
Alapértelmezett érték: 0
Paraméter nagysága: 1 [byte]
E paraméter módosítása a Fibaro Smoke Sensor olyan működését eredmény-
ezheti, amelyik nem felel meg a PN-EN 54-5:2003 szabvány követelményeinek.

XIV. PÁROSÍTOTT KÉSZÜLÉKEK RIASZTÁSÁNAK A VISSZAVONÁSA

A Fibaro Smoke Sensor munkamódokat és készülék riasztásokat jelző LED 
jelzővel rendelkezik. Továbbá a LED jelző informálhat a készülék hatótávolságáról 
a Z-Wave hálózatban és az aktuális hőmérséklet mérésről.
LED jelző jelzésmódjai:
1) A tűzvédelmi riasztást a piros szín villogása jelzi.
2) A szabotázsriasztást a piros szín rövid villogása jelzi.
3) A készülék meghibásodási riasztást a piros szín villogása jelzi.
4) A hálózat hatótávolság riasztását a rózsaszín szín villogása jelzi.
5) Az elem alacsony töltési szintjét a sárga szín villogása jelzi.
6) A készülék a világítás színével a MENÜ aktuális szintjeit jelzi.
A MENU szint elindításához tartsa lenyomva legalább 3 másodpercen át a B 
kapcsolót. 
A jelző fehér színben történő kivilágítása után engedje el a B kapcsolót. A MENÜ 
szintek jelzése a LED jelző világítási színével történik. A következő pozíciók közötti 
lépegetést egy rövid hangjelzés jelzi.
Az adott MENÜ pozíció kiválasztásához nyomja meg röviden a B kapcsolót.
A LED jelzőn egymás után a következő színek fognak megjelenni:
FEHÉR - MENU módba lépés megerősítése – selftest eljárás előhívása, 
ZÖLD - párosított készülékek aktuális riasztási állapotának a küldése,
RÓZSASZÍN - Z-Wave hatótávolság teszter,
SÁRGA - érzékelő reset.

13. Broadcast riasztás.
A 0-tól eltérő érték azt jelenti, hogy az elküldött riasztások BROADCAST üzenetek, 
tehát a Fibaro Smoke Sensor hatótávolságában lévő összes készülékbe elküldi 
ezeket.
Lehetséges értékek: 0 - 3
0 – broadcast inaktív
1 – broadcast füstriasztás (I párosítási csoport) aktív, broadcast tamper (II   
 párosítási csoport) inaktív
2 – broadcast füst (I párosítási csoport) inaktív, broadcast tamper (II párosítási   
 csoport) aktív
3 – broadcast füst aktív (I párosítási csoport), broadcast tamper (II párosítási   
 csoport) aktív
Alapértelmezett érték: 0 
Paraméter nagysága: 1 [byte]
73. Hőmérséklet mérés kompenzációja.
A paraméter lehetővé teszi az állandó hőmérséklet érték hozzáadását/elvételét a 
beépített érzékelővel mért értékhez/értéktől.
Lehetséges értékek: -1000 -/+ 1000 (0,1oC-ként)
Alapértelmezett érték: 0 (0oC)
Paraméter nagysága: 2 [byte]
80. Hatótávolság ellenőrzés intervallum.
Z-Wave hálózat hatótávolság tesztek között eltelt idő.
Elemes táplálás esetén a hatótávolság teszt az ébresztési intervallumnak 
megfelelően történik. A 0 érték a táplálási módtól függetlenül kikapcsolja a 
hatótávolság ellenőrzését. 
Lehetséges értékek: 0 - 144 (10min szorzó) [10min-24h]

3. ábra Fibaro Smoke Sensor fekete doboza adatainak a függvénye.

FIGYELEM
A Z-Wave hatótávolság teszt és a szoftver frissítési folyamata alatt 
a Fibaro Füstérzékelő nem észlel füstöt. A hatótávolság teszt és a 
szoftver frissítési folyamatának a végeztével a készülék visszatér 
az alapértelmezett munkamódra.

!

FIGYELEM
E paraméter módosítása a Fibaro Smoke Sensor olyan 
működését eredményezheti, amelyik nem felel meg a PN-EN 
54-5:2003 szabvány követelményeinek.!

89. TAMPER keret riasztás.
Lehetséges értékek: 0, 1, 2
0 – tamper riasztás inaktív
1 – tamper riasztás aktív, visszavonás lehetősége
2 – tamper riasztás aktív, visszavonás lehetősége nélkül
Alapértelmezett érték: 1
Paraméter nagysága: 1 [byte]

A Fibaro Smoke Sensor vezérlőhöz viszonyított Z-Wave hálózat hatótávolságot 
jelző funkcióval rendelkezik. A készülék hatótávolságának a teszteléséhez:
1) Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van a tápellátásra.
2) Tartsa lenyomva a B kapcsolót 3 másodpercen keresztül, a LED jelző kigyullad  
 fehér színben.

A fekete doboz adatai a Fibaro Smoke Sensor memóriájában kb. 
24 óráig vannak tárolva, a 83. paraméter beállításaitól és a 
környezeti feltételektől függően. A felhasználó elküldheti ezeket 
az adatokat a Központi Egységre a Központi Egység modelljétől 
és szoftver verziójától függően. 

i

XIII. BEÁLLÍTÁSOK ÉS LED JELZÉSEK

A Fibaro Smoke Sensor automatikusan visszavonja a Központi Egységbe  és a 
párosított készülékekbe küldött füstriasztásokat. Fennáll a lehetőség a riasztás 
visszavonás késleltetésére vagy kikapcsolására az 1-es paraméter 
módosításával. Ekkor a riasztás egyszeri észlelése az érzékelő folyamatos 
triasztását eredményezi. Ebben az esetben a riasztási esemény visszavonása 
manuálisan történik. A MENU-be lépés után – zöld szín, a Fibaro Smoke Sensor 
elküldi a riasztás aktuális állapotát az I párosítási csoport készülékeinek.

XV. Z-WAVE HATÓTÁVOLSÁG TESZTER

A Fibaro Smoke Sensor egy elemmel működtetett készülék. Nem megfelelő típusú 
elem alkalmazása robbanásveszéllyel fenyeget. A lemerült elemet nem szabad 
kommunális hulladékként kezelni. Az elhasznált terméket és elemet az érvényben 
lévő környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell kezelni.

FIGYELEM
A Home Center 2-ben a Wake Up paraméter alapértelmezett 
beállításban 6 órára van állítva.!


