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Съдържание на опаковката

Количество Описание
1 Безжичен детектор за дим и пожар Homematic IP
1 Конзола за таван
2 Винтове 3,0 x 30 мм
2 Щифтове 5 мм
1 Ръководство за експлоатация на български,  немски и английски

1. Информация за настоящото ръководство

Моля, внимателно прочетете настоящото ръководство преди началото на работата 
на компонентите на Вашия Homematic IP. Не изхвърляйте ръководството, така че при 
нужда да може да се консултирате с него в бъдеще. Ако предадете устройството на 
други лица, които да го използват, моля, дайте им също и настоящото ръководство.

Използвани символи:

Внимание! Показва опасност.

Моля имайте в предвид:
Този раздел съдържа важна допълнителна информация.

2. Информация за рисковете

Не поемаме отговорност за повреда на собственост или за телесна повреда, 
причинена от неправилна употреба или от несъблюдаване на информацията 
за рисковете. В тези случаи всяко искане, свързано с гаранцията, е невалид-
но! Не поемаме отговорност за присъдено обезщетение!
Не отваряйте устройството. Той не съдържа части, които потребителят 
може да поддържа. При грешка, моля, закарайте устройството за 
проверка от експерт.
Уредът да не се използва при наличие на признаци на увреждане на 
корпуса или на контролните елементи или ако например покаже неиз-
правност. В случай че имате съмнения, моля, занесете устройството за 
проверка от експерт.
По причина на безопасността и лицензирането (CE) не се разрешава 
непозволена промяна и/или изменение на устройството.

Устройството може да бъде експлоатиран единствено на закрито, като 
той трябва да бъде защитен от влага, вибрации, слънчева светлина или 
от други източници на топлина, студ и механично натоварване.
Устройството не е играчка: не позволявайте на деца да си играят с него. 
Не оставяйте опаковъчния материал наоколо, найлоновите фолиа/чантич-
ки, парчета полистирол и др. може да бъдат опасни в ръцете на едно дете.
Противопожарната аларма не трябва да се боядисва или покрива с тапет. 
Отворите за дим не трябва да са покрити или скрити.

С цел предотвратяване на нараняване, устройството трябва да бъде 
добре закрепено на тавана съгласно инструкциите за монтаж.

Противопожарните аларми откриват пушек, не пламъци.

Защитете батериите и устройството от прекомерна топлина, напр. 
причинена от слънчевата светлина, пожар или нещо подобно. Не 
хвърляйте батериите в огън. Иначе това ще доведе до риск от избухване.
Противопожарната аларма не може да се използва в среда, където 
предаването на безжични сигнали може да смути оборудване, например 
в здравни заведения, в които има животоспасяващи системи, или друга 
подобна среда.
Противопожарната аларма следи само една конкретна зона от 
помещението, където е монтирана.

За почистване на устройството да се използва сух ленен парцал. В слу-
чай че устройството е особено мръсно, леко може да навлажните парца-
ла, за да го почистите. За почистване да не се използват  почистващи пре-
парати, в които има разтворители. В корпуса не трябва да прониква влага.

Силната звукова аларма може да увреди слуха Ви. Защитете го по време 
на изпитването на работата на уреда.

Използването на устройството за цели, различни от посочените в 
настоящото ръководство за експлоатация, не попада в обхвата на 
предназначението, като всяка гаранция или отговорност се обезсилва. 
Същото се отнася и за всяко приспособяване или изменение. 
Устройството е предназначен единствено за лично ползване.
Устройството може да работи единствено в жилищни сгради.

3. Преглед на функциите и на устройството
Противопожарната аларма Homematic IP следи за дим в дадено помещение. 
Работата на уреда се базира на принципа на фотоелектрическата разсеяна 
светлина. Това дава възможност за ранно откриване на огън и за предупреждаване 
навреме за наличието на опасни димни газове. Когато алармата бъде задействана, 
вградената сирена се задейства, а предупредителен LED индикатор започва да 
мига в червено. Бял LED индикатор действа като аварийно осветление за лесно 
ориентиране и при спиране на тока.

Вградената LED светлина служи само като аварийно осветление и 
не трябва да се използва за осветяване на помещението.

Безжична връзка към други противопожарни аларми
Противопожарната аларма HMIP-SWSD е предназначена за използване в мрежа с 
други противопожарни аларми от същия тип. Устройството може да бъде свързано 
с до 40 противопожарни аларми посредством точката на достъп Homematic IP.
Това осигурява допълнително ниво на безопасност: при пожар противопожарната 
аларма едновременно алармира всички устройства от същия тип, които се намират 
в обхвата на безжичната мрежа. Следователно може да реагирате достатъчно 
рано при пожар, който може все още да е на известно разстояние – вероятно в 
помещение на друг етаж от сградата.
За да се предотврати застъпване с други безжични устройства в обхвата 868 MHz, 
системата работи с отделни безжични адреси, като така тя се защитава от фалшиви 
аларми, изпратени от други безжични предаватели в този честотен диапазон.

Противопожарната аларма се захранва от запечатана литиева батерия, чийто 
нормален живот е 10 години и която позволява работа с малък обем поддръжка.

Общ изглед на устройството (фигура 1):
(A) Конзола за таван
(B) Противопожарна аларма

Изглед на устройството отдолу (фигура 2):
(C) LED индикатор на устройството (дисплей за състоянието)
(D) Бутон за работа (тестване и програмиране)
(E) Звуков сигнал (задействан в режим „Аларма“ и по време на тестване на 
работата)
(F) Лостче за изваждане на уреда
(G) Оптичен сигнал (аварийната светлина се активира, ако алармата бъде 
задействана и по време на тестване на работата)
Общ изглед на устройството – конзола за тавана (вж. фигура 3):
(H) Пробити отвори (за монтаж с два винта)
(I) Палци на корпуса

4. Обща информация за системата
Този уред представлява част от системата Homematic IP smart home, като той ра-
боти с радио протокола HmIP. С приложението Homematic IP всички устройства на 
системата може да се конфигурират от смартфон удобно и поотделно. Наличните 
функции, които системата Homematic IP предоставя заедно с други компоненти, са 
описани в ръководството за потребителя на Homematic IP. Всички актуални техни-
чески документи и актуализации се намират в сайта www.eQ-3.de.

5. Пуск
5.1. Монтаж и обучение (сдвояване)

Моля, изчетете целия този раздел, преди да започнете да 
обучавате устройството!

Първо, настройте точката на достъп Homematic IP чрез приложението 
Homematic IP, за да активирате работата на други уреди Homematic 
IP от системата Ви. За допълнителна информация, моля, вижте 
ръководството за експлоатация на точката за достъп.

По време на програмирането, моля, съблюдавайте разстояние от поне 
1 м между точката на достъп Homematic IP и противопожарната аларма, 
за да не се получават смущения в радиосигнала.

За да интегрирате противопожарната аларма във Вашата система и за да ѝ 
позволите да обменя данни с други устройства Homematic IP, първо трябва да 
програмирате устройството за точката на достъп на Вашата Homematic IP.
• Отворете приложението Homematic IP от Вашия смартфон.
• Изберете менюто Teach-in device [„Обучение на устройство“].
• Завъртете противопожарната аларма по часовниковата стрелка вътре в 

конзолата за тавана, докато тя не щракне и не се застопори (вж. фигури 4а и 4b).
• Режимът за обучение остава активен 3 минути.

Ръчно може да стартирате режима за обучение за още 3 минути, като 
натиснете за кратко бутона за работа (D).

• Устройството Ви автоматично ще се появи в приложението Homematic IP.
• За да потвърдите, моля, въведете последните четири цифри от номера на 

устройството (SGTIN) в приложението или сканирайте QR кода. Затова, моля, 
вижте предоставения или прикрепения към уреда стикер.

• Моля, изчакайте до приключване на обучението.
• След успешно приключване на обучунието LED индикаторът светва в зелено. 

Устройството сега е готово за използване.
• Ако LED индикаторът светне в червено, моля, опитайте отново.
• Изберете желаното решение за Вашия уред.
• От приложението задайте име на устройството и помещение за него (може и на 

кирилица).

Инструкция за монтаж и ръководство за експлоатация
Безжичен детектор за дим и пожар 
с Q етикет

Изпитан съгласно: EN 14604:2005
vfdb 14/01:2010-05



5.2. Обща информация за мястото на монтаж

Забележките относно монтажа трябва да се съблюдават с цел 
осигуряване на правилната работа на устройството. Моля, изчетете 
целия този раздел, преди да монтирате противопожарната аларма.

Противопожарната аларма следи в площ до 60 м2 при 6 м максимална 
височина на тавана.

5.2.1. Минимална защита
С цел минимална защита спалните помещения, като например детските стаи или 
спалните, както и коридорите, трябва да бъдат контролирани с противопожарни 
аларми. В сгради, където тавани има на много етажи, трябва да се монтира поне 
една противопожарна аларма на най-горния етаж.

5.2.2. Препоръчителна защита
Препоръчва се винаги да се монтират няколко противопожарни аларми в къщата или 
апартамента Ви, а ако е възможно – и във всяка стая (освен помещенията, които са 
споменати по-долу като неподходящи). Това е единственият начин да се гарантира 
навременно, а оттук и ефективно, предупреждаване в ранните етапи на един пожар. 

Всяка противопожарна аларма трябва да бъде щателно изпитана в мястото ѝ на 
монтаж, за да се гарантира, че при всички обстоятелства тя има достъп до други 
противопожарни аларми на безжичната мрежа и до точката за достъп посредством 
радиото (вж. раздел „6.2. Тестване на комуникационната функция“ ). Освен това, 
моля, проверете дали мястото на монтажа е приемливо отношение на звуковата 
аларма (вж. раздел „6.1. Изпитване на работата“).

5.2.3. Неподходящи места за монтаж
• кухня и баня (пара)
• помещения с камини (пушек)
• в непосредствена близост до халогенни лампи, трансформатори или 

кабелни системи за халогенни лампи, както и луминесцентни лампи или 
енергоспестяващи лампи, а особено до неговия баласт (минимално разстояние: 
50 см)

• гаражи (отработени газове)
• прашни и мръсни помещения (камерата за измерване бързо се зацапва или се 

задействат фалшиви аларми)
• близо до прозорци, вентилатори или на други места, където има голямо 

движение на въздуха
• близо до места, където хората пушат
• близо до твърди стоманени греди, големи метални повърхности и др., тъй 

като те значително може да възпрепятстват предаването или получаването на 
безжичен сигнал. Преместването на алармата с едва няколко сантиметра често 
помага.

5.2.4. Равни тавани
Противопожарната аларма трябва да се монтира в центъра на тавана в едно 
помещение. Да се поддържа минимално отстояние от 50 см от стените и ъглите на 
помещението, за да не се застоява въздух, който спира издигащия се дим.
Ако помещенията са разделени с греди (прегради) на квадрати на тавана с 
височина повече от 20 см, трябва да се монтира една противопожарна аларма за 
всяка повърхност на тавана, в случай че площта е по-голяма от 36 м2.

Противопожарната аларма се монтира единствено на тавана. Не се 
позволява друг вид монтаж, например на странична стена.

5.2.5. Наклонен таван
Когато противопожарната аларма се монтира в тавански стаи с наклонени покриви, 
тя не трябва да бъде на върха на тавана. Ако трябва да се монтира в наклонен 
покрив, тя трябва да бъде около 1 метър под най-високата точка на помещението 
или дори по-добре – на греда (на покрива).

Във всеки случай противопожарната аларма трябва да бъде монтирана 
хоризонтално. За разлика от стандарта DIN 14676 4.3.5.4, монтажът 
върху скосени тавани не е разрешен.

5.2.6. Коридори
В коридори с максимална ширина 3 м разстоянието между противопожарните алар-
ми не може да превишава 15 м. Да се поддържа разстояние по-малко от 7,5 м между 
противопожарната аларма и предната повърхност на коридора. Една противопожарна 
аларма трябва да бъде инсталирана във всяка зона на пресичане, съединяване и ъгъл 
на коридорите.

5.2.7. Платформи и колонади
Ако височината на едно помещение е разделено от платформа или колонада, 
по-голяма от 16 м2, както и с дължина и ширина 2 м, трябва да се монтира 
противопожарна аларма под тези конструкции.

5.3 Монтаж на противопожарната аларма
След внимателен подбор на мястото за монтаж първо се монтира конзолата за 
тавана.

Противопожарната аларма може да се монтира на тавана с два винта 
и щифтове.

Ако вече сте програмирали противопожарната аларма с други устройства, моля, 
първо извадете конзолата за тавана, като отключите лостчето за изваждане. 
Завъртете противопожарната аларма обратно на часовниковата стрелка и я 
издърпайте от конзолата за тавана.
• Да се използват противоположните отвори, за да се закрепи конзолата за таван 

с два винта.
• Използвайте химикал, за да маркирате местата за отворите на конзолата за 

тавана (вж. фигура 5).
• Продупчете отвора. Когато използвате щифта от комплекта, ще Ви трябва 

5-милиметрова бургия.

В случай че желаете да монтирате устройството на дървен таван, може 
предварително да пробиете 2-милиметрови отвори с бургия за дърво, 
за да улесните поставянето на винтовете.

• Използвайте винтовете от комплекта и по-рано поставените щифтове, за да 
закрепите конзолата за тавана към него.

• Преди да поставите противопожарната аларма в конзолата за тавана, първо 
натиснете за кратко бутона за тестване.

• Завъртете противопожарната аларма по часовниковата стрелка вътре в конзо-
лата за тавана, докато тя не щракне и не се застопори (вж. фигури 4а и 4b).

Противопожарната аларма може да бъде монтирана и със стандартна 
монтажна кутия. Затова, моля, използвайте двата отвора с разстояние 60 
мм и закрепете конзолата за тавана, като поставите подходящи винтове.

5.3.1. Изваждане от конзолата за тавана
Ако искате да извадите устройството от конзолата за тавана, моля, натиснете 
лостчето за изваждане, за да я освободите, и завъртете устройството навън от 
конзолата (вж. фигура 6).

6. Работа
След поставяне и програмиране на устройството директно от него може да се 
извършват прости функции:
• Натиснете бутона за работа (D) еднократно и за кратко време (< 4 секунди), за 

да активирате тестването на работата на противопожарната аларма.
• Натиснете и задръжте бутона за работа (D) еднократно и за повече от 4 секунди, 

за да активирате теста за обмен на данни с други свързани противопожарни 
аларми.

6.1. Изпитване на работата
Ако противопожарната аларма е монтирана и програмирана успешно, първо трябва 
да я тествате. Препоръчва се също работата ѝ да се тества веднъж месечно след 
монтаж, за да се гарантира, че работи нормално.

За тестване на работата направете следното:
• Натиснете бутона за работа (D), на устройството, еднократно и за кратко време.
• Ако алармата се включи три пъти, LED индикаторът мига в червено и 

аварийното осветление мига по време на теста, противопожарната аларма 
работи нормално.

• Ако звуковата аларма не се задейства или няма визуален сигнал, устройството 
е дефектно и трябва да бъде сменено.

След теста на работата функцията за откриване на дим се изключва за 
10 минути. През това време не може да се задейства никаква аларма.

6.2. Изпитване на обмена на данни
Правилното вграждане на противопожарната аларма в безжичната мрежа и 
безпроблемната комуникация с други противопожарни аларми може да бъдат 
изпитани с изпращане на радиосигнал към противопожарната аларма. За да 
изпратите тестов радиосигнал, направете следното:
• Натиснете и задръжте бутона за работа (D) за повече от 4 секунди. Започва 

комуникационният тест, като се изпраща тестов радиосигнал. LED индикаторът 
за състоянието светва в оранжево.

• Всички противопожарни аларми, които са част от радиомрежата, ще реагират 
на радиосигнала.

• Ако предаването е било успешно, LED индикаторите на противопожарните 
аларми, които са получили сигнала, ще светят в оранжево в продължение на 
5 минути. Това потвърждава, че съществува правилен обмен на данни между 
противопожарните аларми в една безжична мрежа.

• Ако LED индикаторът на една противопожарна аларма не свети, устройството 
или не е присъединено към безжичната мрежа, или разстоянието между 
устройствата е прекалено голямо.

6.3. Изключване на звука на аларма
В случай че непреднамерено се задейства аларма, звукът ѝ може да бъде 
изключен за 10 минути.
За изключване на звука на алармата, моля, направете следното:
• Натиснете бутона за работа (D) еднократно и за кратко.
Звукът на алармата е изключен, а устройството е деактивирано за 10 минути.

6.4. Изключване на звука в режим на наблюдение
В режим на наблюдение може превантивно да изключите звука на алармата за 10 
минути, ако не желаете тя да се включва.

За изключване на звука на алармата в режим на наблюдение, моля, направете 
следното:
• Натиснете бутона за работа (D) еднократно и за кратко.

След това звукът на алармата бива изключен, а устройството е деактивирано за 10 
минути. С натискане на бутона за работа се прави тест на работата, включително 
за звукови и оптични сигнали.

7. Отстраняване на неизправности
Текущият режим на противопожарната аларма визуално и звуково се посочва със 
следните сигнали:

Работен режим

Работно състояние LED дисплей Звукова аларма
Режим на наблюдение мига в червено на всеки 43 секунди -
Локална противопо-
жарна аларма

мигане в червено и аварийно освет-
ление с мигане на LED индикатора 
през следващите 24 часа (бързо 
единично премигване за 30 минути, 
след това двойно премигване на 
всеки 43 секунди). Бързото премиг-
ване може да бъде прекратено с 
натискане на бутона за работа).

прекъсващ алар-
мен сигнал

Аларма, предавана от 
друга противопожарна 
аларма на безжичната 
мрежа

аварийно осветление прекъсващ алар-
мен сигнал

Изпитване на работата

Работно състояние LED дисплей Звукова аларма
Тестът на работата е 
нормален

Бързото мигане в червено и ава-
рийното осветление през време на 
теста на работата са активни, като 
звукът бива изключен за 10 минути

3 кратки звукови 
аларми

Изключен звук на алар-
мата (за 10 минути)

мигане в червено за 10 минути, 
през 10 секунди

Тестът на работата не 
е нормален

- -

Тестът за обмена на 
данни е успешен

всички противопожарни аларми 
мигат в оранжево в продължение 
на 5 минути

-

Тестът за обмена на 
данни не е успешен

- -

3) Единствено се сглобява във версията с механично уплътнение.

Работно състояние LED дисплей Звукова аларма
Слаба батерия 1 мигане в червено на все-

ки 43 секунди
Кратък звуков сигнал 
на всеки 43 секунди

Слаба батерия в друга противо-
пожарна аларма (алармите на 
устройствата, които получават 
сигнали, не може да бъдат де-
активирани)

1 мигане в червено на все-
ки 3 часа

Кратък звуков сигнал 
на всеки 3 часа

Замърсена димна камерна (ин-
формацията не се предава на 
други противопожарни аларми, 
но информацията за състояние-
то се изпраща на приложението 
Homematic IP)

3 мигания в червено на 
всеки 43 секунди

3 кратки звукови 
сигнала на всеки 43 
секунди

Устройства със слаби или изтощени батерии или със зле работеща 
димна камера не може да се използват, като те трябва да бъде 
заменени!

Работен цикъл
Работният цикъл е законово регулиран праг на времето за предаване на 
устройствата в обхвата 868 MHz. Целта на този регламент е да се гарантира 
работата на всички устройства, които функционират в обхвата 868 MHz.
В използвания от нас честотен диапазон от 868 MHz максималното време за 
предаване от което и да е устройство е 1% на час (т.е. 36 секунди за един час). 
Устройствата трябва да спрат да предават при достигане на прага от 1%, докато 
това ограничение за времето не свърши. Уредите Homematic IP са проектирани и 
произведени да покриват изцяло тази наредба. При нормална работа работният 
цикъл обикновено не бива достигнат. Повтарящите се процеси, включващи много 
радио предавания, означават обаче, че прагът може да бъде достигнат в отделни 
случаи при стартиране или първи монтаж на дадена система. Ако работният цикъл 
бъде превишен, това се показва с три бавни премигвания на LED индикатора на 
устройството, като това може да покаже, че то временно не работи нормално. 
Устройството отново започва да работи правилно след кратък период (макс. 1 час).

8. Връщане на фабричните настройки

Фабричните настройки на устройството може да бъдат възстановени. 
Ако направите това, ще изгубите всички Ваши настройки.

За да възстановите фабричните настройки на противопожарната аларма, моля, 
направете следното:
• Завъртете противопожарната аларма обратно на часовниковата стрелка и 

натиснете лостчето за изваждане, за да я извадите от конзолата за тавана 
(вижте фигура 6).

• Натиснете бутона за работа (D) и в същото време завъртете противопожарната 
аларма в конзолата за тавана. Натиснете и задръжте бутона, докато LED 
индикаторът за състоянието не започне да мига в оранжево.

• Сега отпуснете бутона за работа (D).
• Отново натиснете и задръжте бутона за работа (D) за повече от 4 секунди, 

докато LED индикаторът (C) на устройството не светне в зелено.
• Отпуснете бутона за работа (D), за да приключите процедурата по нулиране.

Устройството ще се рестартира и ще се активира процедурата по програмиране.

9. Поддръжка и почистване
С цел осигуряване на надеждността при работа на противопожарната аларма тя 
трябва да се обслужва поне веднъж месечно. За да направите това, следвайте 
стъпките по-долу:
• При необходимост забърсвайте корпуса с леко навлажнен парцал.
• Натиснете бутона за работа (D) еднократно и за кратко време, за да започне 

тестът на работата.
• Ако алармата се включи три пъти, а LED индикаторът мига в червено 

едновременно с постоянно светещото аварийно осветление, противопожарната 
аларма работи нормално.

• Ако след натискане на бутона за работа (D) не се включи аларма, устройството 
е дефектно и трябва да бъде сменено.

10. Времетраене на батериите
Противопожарната аларма се захранва от запечатани литиеви батерии, чийто 
нормален живот е 10 години. Тя не може да се сменя.

Противопожарната аларма трябва да бъде сменена 10 години след 
първия ѝ монтаж.

Обикновено батерията може да има живот 10 години при следните условия:
• Годишно може да се правят до 52 теста на работата и една аларма да работи 

60 секунди.
• През целия експлоатационен живот може да се направи една процедура по 

пускане в експлоатация и два теста на обхвата, като устройството може да бъде 
програмирано в група веднъж.

• Потенциалното смущение на други радиопредаватели в обхвата 868/869 MHz 
не може да превишава 15 секунди на ден.

• При работа трябва да се поддържа температура на околната среда между +5° и 
+30°C.

11. Обща информация за работата на радиото
Радиопредаването се извършва на неизключителна честота на предаване, което 
означава, че съществува вероятност от смущение. Смущение може да причинят 
превключвания, електрически мотори или дефектни електрически уреди.
Обхватът на предаване вътре в сгради може значително да се различава от този на 
открито. Освен мощността при предаване и характеристиките на приемника, важна 
роля играят фактори на средата, като например влажността на средата, както и 
особеностите на сградата/екранирането.
eQ-3 AG декларира, че този уред съответства на основните изисквания и на 
другите съответни разпоредби на Директива 1999/5/ЕО. Може да откриете цялата 
декларация за съответствие на www.eQ-3.de.

12. Техническа спецификация

Кратко описание на устройството: HMIP-SWSD
Захранващо напрежение: 2 литиеви батерии на 3 V, които не се вадят
Времетраене на батериите: 10 години (обичайно)
Степен на защита: IP20
Степен на замърсяване: 2
Температура на околната среда: от 5 до 30 °C
Температура на съхранение: от -5 до +30 °C
Влажност: макс. 93% (без образуване на кондензат)
Радиочестота: 868,3 MHz/869,525 MHz
Клас на приемника: Устройство с малък обсег на действие, клас 2
Типичен радиочестотен обхват на
открито:

200 м

Работен цикъл: < 1 % на час
Тип аларма: противопожарна аларма, работеща на 

принципа на разсеяната светлина
Звукови и визуални аларми: Пиезо сигнално устройство (>85 dB 

на разстояние 3 м), LED индикатор за 
състоянието, радио

Дисплей: Двоен LED индикатор
Маркировка за съответствие: CE, Q етикет
Вид монтаж: Монтаж на таван с два винта на разстояние 

60 мм
Размери на корпуса (Д х В): прибл. 115 x 45 мм2
Тегло: 148 гр

Подлежи на технически промени.

Указания за изхвърляне

Уредът да не се изхвърля с обикновените битови отпадъци! 
Електронното оборудване трябва да се изхвърля в местата за 
събиране на бракувано електронно оборудване в съответствие 
с Директивата за отпадъците от електрическо и електронно 
оборудване.

Информация относно съответствието:

Символът CE е безплатен търговски знак, адресиран изключително 
към държавните органи, като не включва гарантиране на каквито и 
да било свойства.

За техническа поддръжка и въпроси, моля, 
свържете се  www.smartlife.bg

Продукт, предназначена за употреба като противопожарна аларма в домакинства 
или в сгради с подобна функция.
Основни характеристики: противопожарна аларма съгласно EN 14604:2005таван

– препоръчвана защита –

спалня
– минимална защита –

детска стая
– минимална защита –

коридор 
– 

минимална 
защита

 –

1 m

таван
– препоръчвана защита –

спалня
– минимална защита –

трапезария
– препоръчвана защита –

детска стая
– минимална защита –

коридор 
– 

минимална 
защита

 –

коридор 
– 

минимална 
защита

 –
всекидневна

– препоръчвана защита –

сутерен
– препоръчвана защита –


