Asistenční systém pro WC
Montážní a uživatelský manuál

Asistenční WC systém
Obsah sady
Sada obsahuje veškeré potřebné prvky pro úspěšnou instalaci a zprovoznění nouzového hlášení z WC
nebo jiných prostor, kde je toto zařízení vyžadováno (bez kabeláže)
Indikátor nad dveře
obj. kód - CFEAODI

Napájecí zdroj
Obj. kód - CFEAPSU

Tlačítko zrušení
obj. kód - CFEARSP
Táhlo
Obj. kód - CFEAPULL

Zapojení 230V
Zařízení musí být připojeno k síti NN kabelem minimálně 3Jx1,5 v souladu s platnými ČSN. Jistič max.
10A musí být zřetelně označen popisem.

Zapojení nízkonapěťové části
Vždy oddělte nízkonapěťové kabely od napájecích.
Pro propojení částí systému se používá stíněný kabel, 2 žíly minimálně 0.5 mm (Například SYKFY
1x2x0,5).
Jednotky, určené k montáži na zeď, musí být vybaveny příslušnou montážní krabicí.

Montáž
Nouzový systém přivolání obsluhy musí být namontován v souladu s platnými normami v ČR.
Systém se zapojí dle schématu na obrázku níže.
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Všechny komponenty systému jsou navrženy tak, aby byly umístěny v interiéru a umístěny na místech,
kde jsou snadno přístupné pro uživatele. Prostřdí by mělo být čisté a suché, úroveň hluku a světla
umožňuje vidět a slyšet stav všech indikátorů a sirén zařízení.
V době návrhu by měla být také zohledněna jakákoli pravděpodobnost neoprávněné manipulace nebo
vandalismu.

Provoz
Normální stav
Vyhlášení tísně
Reset tísně

Na zdroji napětí svítí zelená LED.
Zatáhněte za táhlo, rozsvítí se LED na táhle, resetovacím tlačítku a indikátoru
nad dveřmi. Také se spustí interní bzučák.
Stiskněte resetovací tlačítko.

Údržba
Týdenní

Desky čistěte neabrazivním čisticím hadříkem a saponátem, nepoužívejte drsné
čisticí prostředky nebo čističe na bázi rozpouštědel.

Měsíční

Otestujte funkci systému vyvoláním tísně a jejím resetováním.
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