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Hlási č kou ře IOR-SLi 
Optický hlási č kou ře s 10-ti letou baterií 

Optický hlásič kouře reaguje na viditelný kouř a má rychlejší reakci na pomalu hořící oheň. Všechny domy by měly mít v ložnicích nebo v 
jejich blízkosti detektor kouře. Místnosti vybavené elektrickými spotřebiči jako je lednice, sporák, a pod. by měly být hlásiči vybaveny 
především. 
IOR-SLi  je bateriový kouřový hlásič s optickou komorou pracující na principu rozptýleného světla, s digitálním zpracováním signálu a 
uživatelsky nevyměnitelnou lithiovou baterií, s životností až 10 let. Hlásič má i funkci HUSH pro krátkodobé přerušení detekce kouře. 
 
 
Umístění: 
Kouřový hlásič by měl být umístěn na stropě minimálně 0,5 metru 
od stěny. Pokud možno ne v blízkosti zářivek a svítidel a jiných 
elektroinstalacích, které mohou způsobovat elektromagnetické 
rušení. Umístěte hlásič alespoň 1 metr od takových instalací. 
V obytných místnostech by měl být alarm umístěn na stropě 
uprostřed místnosti. 
V ložnici max. 1,5 metru od dveří . 
V kuchyni  ne přímo nad sporákem a myčkou (kuchyňskou linkou). 
 
Montáž: 
Připevněte držák ke stropu pomocí přiložených šroubů. V případě 
tvrdého podkladu před přišroubováním detektoru ke stropu vyvrtejte 
5 mm otvory a vložte do nich přiložené hmoždinky (Obr. 1). 
Zapněte napájení malým vypínačem (obr. 2) v otvoru z boku krytu. 
Kouřový hlásič zapínejte pouze v čistém a vyvětraném prostředí - 
citlivost se automaticky nastaví během následujících 40 sekund. 
Přiložený zámek (drátek) upevněte do drážky na spodní straně 
malým štítkem podle obr.3. Nasuňte detektor na držák a polohu 
zafixujte vložením zámku (drátku) do konečné polohy (obr. 4). 
Po 1 min. od zapnutí otestujte alarm podle odstavce Testování .  
 
Testování: 
Kouřový hlásič doporučujeme testovat 1x měsíčně. 
Krátce stiskněte testovací tlačítko uprostřed kouřového hlásiče 
(obr. 5) - rozsvítí se červená i žlutá LED a hlásič periodicky zní 
vestavěná sirénka. Testovací režim se ukončí buď automaticky po 
1 minutě, nebo jej zastavíte krátkým stisknutím testovacího tlačítka. 
Pokud kouřový hlásič nezazní a nesvítí a vypínač je v poloze ZAP, 
je hlásič kouře vadný.  
 
Provoz a údržba: 
Kouřový hlásič může být spuštěn i větším množstvím prachu, 
vlhkosti a výparů z vaření. Aby se tomu v co největší míře zamezilo, 
mikrokontrolér, který řídí chod celého hlásiče, udržuje jeho citlivost 
na správné úrovni po celou dobu životnosti, automaticky ho testuje a 
zabraňuje tak falešným poplachům. Vestavěný mikrokontrolér se 
také používá při nastavení a testu vnitřní komory, testu baterie a 
diagnostiky systému ve výrobním závodě.  
Kouřový hlásič je vybaven 1 pevnou lithiovou baterií nebo dvěma 
menšími lithiovými bateriemi, které nelze vyměnit. Pokud zazní 
upozornění na vybitou baterii, do 14 dnů jej vyměňte za nový. 
Hlásič se doporučuje vyměnit po 6 letech. 
Hlásič udržujte v čistotě a nerozebírejte ho. 
Poznámka: Použité a vadné detektory kouře odevzdejte k recyklaci. 
Firma, u které  si koupíte nový detektor, vám na oplátku vezme 
použitý zpět. 
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Indikace stavů hlásiče kouře: 
 

Indikace/barva Indikace / způsob Stav hlásiče Akce / Komentář 

nic nic 
- NORMÁLNÍ PROVOZ 
- Test citlivosti na kouř každých 12 sec. 
- Test baterie každých 20 min. 

 

2 krátké záblesky 
každé 4 sec. 

- START hlásiče po zapnutí vypínačem 
- Start hlásiče po restartu 
- Automatický restart 

- Bliká dokud neproběhne inicializace komory po zapnutí. 
Typicky okolo 30s. 

Blikne každé 4 sec. 

- PORUCHA komory / senzoru 
- Porucha programu (Check-sum error) 
- Událost uložena do paměti 
- Čítač poruch se zvýší o 1 

- Proveďte  RESTART dlouhým stiskem testovacího tlačítka. 
Když to nepomůže, hlásič vyměňte za nový.  

- Když je příčina poruchy odstraněna, indikace automaticky 
ustane. 

 

3 záblesky každé 4 sec. 

- Indikace funkce HUSH, t.j. vyřazení z  
činnosti na 10 minut 
- Indikace alarmu je pozastavena 
- Sirénka je vypnutá 

 Funkci HUSH lze spustit: 
- krátkým stiskem tlačítka, když je hlásič ve stavu poplachu 
- dlouhým stiskem tkačítka (po sekundovém pípnutí  - 
červená a žlutá blikají) 
Funkce HUSH se ukončí: 
- krátkým stiskem tlačítka, když je funkce HUSH aktivní 
- po restartu 
- automaticky po 10 minutách od spuštění funkce HUSH 
 

žlutá 

4 krátké záblesky 
v  intervalech 

- ”Watch-Dog” detekuje zablokovaný 
program. 

- Je provedeno vzorkování kouře  
- Událost je ukládána do paměti 
- WD počitadlo je zvětšeno o 1. 

- ”Watch-Dog” perioda je nastavena na 8 sec. - tzn. pokud 
mikrokontrolér přestane pracovat, restartuje se automaticky 
po 8 sek. 

- Vypněte napájení hlásiče na cca. 1 min nebo proveďte 
RESTART. Když to nepomůže, hlásič vyměňte 

 

Záblesk 
každou 1 sec. 

- PŘEDPOPLACH - byl detekován kouř - Po zachycení kouře se testování  přítomnosti kouře v 
komoře zrychlí z 12 na 1 sec,  

- 10 pozitivních po sobě jdoucích testů znamená přechod do 
stavu plného požárního poplachu  

 

Stálý svit 

- POŽÁRNÍ POPLACH 
- Zní sirénka 
- Událost je zaznamenána do paměti 
- Čítač poplachů se zvýší o 1  
 

-Indikace je aktivní při přítomnosti kouře v hlásiči a asi 12 
sec. po snížení koncentrace kouře pod alarmovou úroveň. 

- Indikace poplachu může být potlačena na dobu 10 min. 
krátkým stiskem tlačítka (hlásič přejde do režimu HUSH). 

- Pokud se poplach spustí bez příčiny (není přítomen žádný 
kouř, pára, jiný aerosol), proveďte RESTART hlásiče 
dlouhým stiskem tlačítka (viz níže) v čistém a vyvětraném 
prostředí. Tím se provede znovunastavení a samotest. 

 
Záblesk každou 1 sec. 

po dobu kratší než  
10 sec. a pak ustane 

- PŘEDPOPLACH - byl detekován kouř nebo 
cizí předmět v komoře 

- To může být kouř, aerosol nebo cizí předmět, který může 
být detekován jako kouř. 

2 krátké záblesky 
každé 4s 

- indikace PAMĚŤ POPLACHU - Indikace je aktivní po ukončení plného požárního poplachu. 
- Indikace paměti poplachu může být zrušena krátkým 
stiskem tlačítka. 

 

Záblesk každých 
 20 minut 

- TEST BATERIE - Baterie se testuje proudem do LED 
- První test baterie po zapnutí nebo restartu proběhne do 
   1 min 
 

Záblesk každých 45 sec. 
- indikace VYBITÁ BATERIE 
- Sirénka krátce pípne 

- Vyměňte hlásič za nový 
 

červená 

Jeden záblesk 
každé 4 sec. 

- DIAGNOSTICKÝ MÓD 
- Diagnostická zpráva je odeslána přes 
konektor rozhraní RS232 a opticky přes 
červenou LED.  
- První delší zpráva po zapnutí diagnostického 
módu obsahuje historii hlásiče, následující 
zpráva obsahuje informace o aktuálním stavu 
hlásiče 
 

- Diagnostický mód může být spuštěn dlouhým stiskem 
tlačítka, dokud se nerozsvíti řervená LED v tlačítku a sirénka 
2x pipne. 
Diagnostický mód může být ukončen krátkým stiskem 
tlačítka. 
- Diagnostická zpráva je odeslána v  DS-500 kompatibilním 
formátu a může být zpracován přes seriové rozhraní nebo 
speciální optickou sondu DS-SLi probe a USB port. 

 
Stálý svit 

- TEST  
- Sirénka pípne každé 4 sec. 
- Časovač testu běží 

- Test může být spuštěn krátkým stiskem tlačítka.  
- Následným krátkým stiskem tlačítka se test ukončí.  
- Test se ukončí i automaticky po 1 min 

Záblesk každou 1 sec.  
- Indikace Předpoplach a Porucha současně 
 

 
červená a žlutá 

 
 
 2 krátké červené a jeden 

žlutý záblesk každé 4s 

- Indikace Paměť poplachu a Porucha 
současně 

- Akce stejná jakov případě poruchy. 
 
Poznámka: Tato indikace je potlačena v případě, že je hlásič 
současně ve stavu Požární poplach 
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Testování pomocí testovacího plynu / aerosolu 
Vzorkování se provádí každých 8 sekund. Pokud je během této doby detekován kouř (testovací plyn/aerosol), detektor bude vzorkovat každou sekundu před 
spuštěním poplachu. Každý pozitivní vzorek je v době před poplachem indikován červeným zábleskem LED v tlačítku. Pokud se v této době sníží množství 
kouře (plynu/aerosolu), hlásič poplach nespustí. 
Citlivost detektoru kouře by měla být pravidelně testována testovacím plynem. Přibližně po 10 sekundách po aplikaci plynu začne červená LED blikat každou 
sekundu. Krátce poté se přepne na trvalé červené světlo a aktivuje se požární poplach. Ujistěte se, že je testovací plyn zadržen v detektoru po dobu cca. 15 
sekund. Po poplachu je nutné detektor umlčet krátkým stisknutím tlačítka. Umlčení neovlivní automatické nastavení citlivosti. 
Detektor lze případně restartovat dlouhým stiskem tlačítka - v tomto případě se prahová hodnota citlivosti obnoví podle aktuálního stavu komory. Proto restart 
lze provést až po odstranění veškerého testovacího plynu/kouře z testovaného detektoru. 
 

Uživatelsky přívětivé ovládání tlačítkem  (obr. 5) 
Kouřový hlásič IOR-SLi se snaží odhadnout záměr uživatele. Pokud je hlásič v jiném stavu než v normálním provozu, jednoduché krátké stisknutí a uvolnění 
tlačítka hlásiče může být prvním snadným řešením většiny situací, jako je požární poplach, tichý režim, testovací režim, paměť poplachu nebo zvuk a 
zastavení indikace diagnostického režimu atd. 
 

Stav hlásiče Stisk tlačítka  Výsledek - nový stav hlásiče 
 

Normální provoz Krátký stisk Test 
Test Krátký stisk Normální provoz 
Poplach Krátký stisk Hush (umlčení) 
Hush Krátký stisk Normální provoz (reset poplachu) 
Porucha Krátký stisk Porucha zůstává pokud ještě nebyla opravena  
Vybitá baterie Krátký stisk Normalní provoz (až do dalšího testu baterie - 20 min.) 
Paměť poplachu Krátký stisk Normální provoz 
Diagnostický mód Krátký stisk Normální provoz 
Normální provoz Dlouhý stisk dokud obě LED 

nezhasnou a sirénka 2x pípne 
Hush (umlčení) 

Normální provoz / x Dlouhý stisk dokud se nerozsvítí 
žlutá LED 

a sirénka dlouze pípne 

Restart 

Normální provoz / x Dlouhý stis dokud se nerozsvítí 
žlutá LED spolu s dlouhým 
pípnutím sirénky a poté 
rozsvícení červené LED  spolu 
s dvojím pípnutím sirénky 

 Diagnostický mód (po restartu) 

 
Technické parametry: 
 
Metoda detekce:   Optická komora na principu odraženého světla a digitální zpracování signálu. 
 
Použití: Bateriový, inteligentní, uživatelsky přívětivý optický kouřový hlásič s digitálním zpracováním signálu. 

Kouřový hlásič IOR-SLi je určen pro použití v obytných domech nebo malých kancelářích a slouží jako autonomní bateriový 
hlásič dle EN14604.  

 
Citlivost na kouř: V souladu s EN 14604  
 
Napájení: Nevyměnitelná lithiová baterie 
                                            ( 2 x SAFT LS 14250C nebo 1x SAFT LS17500) 
 
Klidová spotřeba: < 15 μA 
 
Sirénka:  85 dB(A) / 3m 
 
Provozní teplota: 0°C - 55°C 
Provozní vlhkost:  < 95%RH 
Rozměry: L=103mm B=76mm H=38mm 
 
 
  

 
 


