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PPRROOSSIIMMYY  PPRRZZEECCZZYYTTAAĆĆ  !!  
 
 

 
 

Szanowni Państwo, 

 

 

Na I stronie okładki niniejszej instrukcji obsługi widoczne są dane osoby odpowiedzialnej za ten 

dokument oraz za produkt, którego instrukcja dotyczy. Dla ułatwienia Państwu kontaktu z naszą firmą, na 

okładce podano również bezpośrednie numery telefoniczne oraz adres poczty elektronicznej. Informacje te mogą 

okazać się pomocne w przypadku ewentualnych wątpliwości podczas instalacji lub uruchamiania systemu. 

Będziemy także wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące treści tego opracowania.  

 

Poświęciliśmy wiele czasu i uwagi, by niniejsza instrukcja zawierała możliwie najwięcej szczegółowych 

danych, zaprezentowanych w przyjaznej formie. Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą, by w przypadku 

ewentualnych problemów z instalacją lub poprawnym skonfigurowaniem urządzenia, kontakt z nami był 

poprzedzony dokładnym zapoznaniem się z fragmentami dokumentu dotyczącymi ważnych dla Państwa 

zagadnień. Być może wyjaśnienie wątpliwości znajduje się właśnie w instrukcji obsługi.  

 

Dziękując za zakup naszych produktów życzymy Państwu wielu sukcesów i bezawaryjnej pracy 

systemów. 
 

 
Dział Techniczny 

Ultrak Security Systems Sp. z o.o. 
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Uwaga! Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Ma to szczególne 

znaczenie w przypadku ewentualnych usterek. Jeżeli Dział Serwisu firmy Ultrak Security Systems Sp. z o.o. 
stwierdzi uszkodzenie, którego przyczyna wynika bezpośrednio z niewłaściwej obsługi urządzenia, bądź 
niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, będzie to podstawą do anulowania gwarancji. 

 
 
 

 
 
Uwaga! Wszelkich napraw urządzenia mogą dokonywać wyłącznie pracownicy firmy Ultrak Security 

Systems Sp. z o.o. lub osoby posiadające odpowiednią autoryzację. Samodzielne naprawy w urządzenia 
spowodują utratę gwarancji. 
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1. Dane techniczne 
 

Wymiary 

Wysokość 56 mm 

Średnica 100,5 mm 

Waga 78 g 

Materiał PC/ABS 

Parametry elektryczne 
Napięcie zasilania 10 ÷ 16 V 

Pobór prądu 
0,5 mA w stanie spoczynku 

14 mA w stanie alarmu 

Styk alarmowe 
Obciążalność styku 1 A, 30V 

Typ styku NC (normalnie zamknięty) 

Wskaźniki stanu pracy Wizualne 

 Ciągłe świecenie 
czerwonej diody – 
alarm; 

 Ciągłe świecenie żółtej 
diody – awaria; 

 Miganie diody czerwonej 
co 10 sek. w stanie 
czuwania (opcjonalne) 

Parametry użytkowe 

Czas resetowania 1 sek. 

Temperatura otoczenia 

 60 ºC w trybie 
optycznym; 

 45ºC w trybie optyczno-
termicznym; 

 45 ºC w trybie detekcji 
wzrost temperatury; 

 60 ºC w trybie detekcji 
temperatury 77 ºC; 

 

 
 

2. Wprowadzenie 
 

M12 jest niskoprądową czujką pożarową, która może pracować jako optyczna, optyczno-termiczna,  
detekcji wzrostu temperatury lub jako detektor temperatury 77 ºC. Tryb pracy czujki wybiera się za 
pomocą zintegrowanych z czujką przełączników. M12 doskonale nadaje się do współpracy z większością 
central alarmowych lub innymi systemami zasilanymi napięciem 12V. 

Czujka jest wyposażona w beznapięciowe styki alarmowe. Wyjście może być ona skonfigurowane 
jako zatrzaskowe, z auto zerowaniem (auto-reset) w zależności od wymagań. Czujka posiada podwójny 
wskaźnik LED wskazujące na jej stan. Ciągłe świecenie diody czerwonej wskazuje na przekroczenie 
warunków powstania alarmu. Można tak skonfigurować czujkę, aby sygnalizowała stan czuwania krótkim 
błyskami. 

Świecenie wskaźnika LED na żółto wskazuje na uszkodzenie czujki. 
 
 

3. Konfiguracja czujki 
 

Tryb pracy czujki M12 wybiera się za pomocą czterosekcyjnego przełącznika typu dip switch z 
tyłu obudowy. Jego umiejscowienie pokazuje rysunek poniżej. 
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Tabela poniżej zawiera rodzaje pracy i ustawienia czujki i odpowiadające im ustawienia przełączników. 
Poniżej szczegółowo zostały omówione rodzaje pracy czujki M12. 
 

Lp. Rodzaj pracy 
lub 

ustawienie  

Przełącznik 1 Przełącznik 2 Przełącznik 3 Przełącznik 4 

1 Optyczny Nie dotyczy Nie dotyczy OFF OFF 

2 Optyczno-
termiczny 

Nie dotyczy Nie dotyczy ON OFF 

3 Detekcja 
wzrostu 

temperatury 

Nie dotyczy Nie dotyczy OFF ON 

4 Tryb detekcji 
77 ºC 

Nie dotyczy Nie dotyczy ON ON 

5 Wskaźnik 
LED 

wyłączony w 
spoczynku 

Nie dotyczy OFF Nie dotyczy Nie dotyczy 

6 Wskaźnik 
LED 

pulsujący w 
spoczynku 

Nie dotyczy ON Nie dotyczy Nie dotyczy 

7 Auto 
zerowanie 

OFF Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

8 Wyjście 
zatrzaskowe 

ON Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
Wybrany tryb pracy czujki jest sumą rodzajów pracy opisanych w tabeli. 
 
Przykład: 
 
 
 
 
 
Czujka M12 pracuje z wyjściem zatrzaskowym, ze wskaźnikiem LED wyłączonym w spoczynku, w trybie 
detekcji wzrostu temperatury. 
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Optyczny detektor dymu (1): 

Tryb ten jest najodpowiedniejszy do większości zastosowań dając najszybszą odpowiedź przy 
małych płomieniach i tlących się materiałach, które wydzielają dużą ilość widocznego dymu. 

 
Detektor optyczno-termiczny (2): 

W trybie tym czujka daje najlepszą odpowiedź dla płonących materiałów nie wydzielających dużo 
dymu zachowując zalety detektora optycznego. Dzięki detekcji temperatury czujka ma większy próg 
uaktywnienia alarmu co powoduje zmniejszenie zagrożenia generacją fałszywego alarmu. W trybie 
tym czujka alarmuje przy wzroście temperatury powyżej 60ºC. 

 
Detektor wzrostu temperatury (3): 

W trybie tym czujka wykrywa nagły wzrost temperatury lub wzrost temperatury powyżej 60ºC. Tryb 
ten powinien być stosowany w miejscach gdzie warunki otoczenia mogą spowodować fałszywe 
alarmy na skutek wykrycia dymu (zapylenie, obecność pary lub dymu w normalnych warunkach). 
 

Detektor temperatury 77ºC (4): 
W trybie tym  czujka wykrywa wzrost temperatury powyżej 77ºC. Tryb ten powinien być używany w 
miejscach gdzie warunki otoczenia mogą spowodować generowanie alarmów przy wykrywaniu dymu 
na przykład w warunkach wysokiego zapylenia, zadymienia, obecności pary lub dymu w normalnych 
warunkach. 
 
W trybie optycznym i optyczno-termicznym czujka automatycznie kompensuje stopniowo 
zbierający się na niej pył i inne zanieczyszczenia. Jeśli zanieczyszczenia osiągną  graniczny 
poziom zapali się  żółta dioda. W tym przypadku należy  zdjąć pokrywę czujki i oczyścić 
siateczkę wewnątrz. Jeśli te czynności nie spowodują usunięcia problemu należy wymienić 
czujkę. Żółta dioda zapala się gdy sygnał czujnika zmniejsza się poniżej normalnego 
poziomu. 
 
 

4.  Montaż czujki M12 
 

Aby założyć czujkę należy: 
1) Dopasować czujkę z podstawą mocującą i obrócić w kierunku ruchu zegara aż czujka wsunie 

się w zagłębienie. 
2) Kontynuować obracanie w kierunku ruchu zegara aż czujka zablokuje się i nie będzie możliwe 

dalsze obracanie. 
3) Jeśli czujka wymaga zabezpieczenia przez zdjęciem zastosuj się do wskazówek w następnym 

akapicie. 
4) Czujki są dostarczane wraz z założonym zabezpieczeniem przed pyłem i innymi 

zanieczyszczeniami. Zabezpieczenia te muszą być usunięte zanim nastąpi oddanie systemu do 
eksploatacji. 

5) Wymienione w punkcie 4 zabezpieczenia czujek nie pozwalają na instalowanie w budynkach 
przed zakończeniem prac budowlanych powodujących powstawanie pyłu i kurzu.  

 
Zawias mocujący czujkę zawiera opcjonalne zatrzaski uniemożliwiające zdjęcie czujki bez 
odpowiednich narzędzi. Pokazano to na rysunku poniżej: 

1. Usuń standardowy zacisk mocujący (1). 
2. Włóż zacisk w odpowiednie miejsce w podstawie czujki (2). 
3. Załóż czujkę na podstawie jak opisano w punkcie dotyczącym instalacji czujki i obróć w 

kierunku ruchu zegara aż do pstryknięcia. 
4. Czujka została zablokowana. By ją zdemontować należy użyć płaskiego cienkiego śrubokręta, 

który należy włożyć w otwór w obudowie czujki. Delikatnie nacisnąć śrubokręt i obrócić czujkę 
w kierunku przeciwnym do ruchu zegara.  
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Wskazówki dotyczące miejsca mocowania czujki: 
 Wyboru miejsca umieszczenia czujki należy dokonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

normach dotyczących ochrony ppoż. 
 W typowych zastosowaniach domowych co najmniej jeden detektor powinien być zamocowany 

na każdym piętrze, zwykle w centralnym jego punkcie (np. korytarz). 
 W zastosowaniach komercyjnych co najmniej jeden detektor powinien być instalowany w 

każdym pomieszczeniu, które ma być nadzorowane pod kątem pożaru. 
 Typ czujnika należy wybierać w zależności od panujących warunków otoczenia. 

 
 

5. Testowanie czujki M12 
 
Wszystkie czujki zastosowane w systemie muszą być przetestowane po instalacji oraz poddawane okresowym 
przeglądom. Przed przystąpieniem do testowania należy poinformować wszystkie odpowiedzialne osoby i 
instytucje że system alarmowania o pożarze będzie tymczasowo wyłączony z użytkowania. Po zakończeniu 
wszystkich testów  należy przywrócić centralę alarmową do normalnego stanu pracy i poinformować wszystkie 
odpowiedzialne osoby i instytucje że system działa normalnie. 
 
 
 

 

 
Ultrak Security Systems Sp. z o.o. 
 tomasz.szklarz@adiglobal.com 
 www.adiglobal.pl 
 
 

 
 
 

© 2007, Ultrak Security Systems Sp. z o.o.   Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 

 

Dołożono wszelkich starań, by informacje zawarte w niniejszej publikacji były poprawne i aktualne w czasie jej edycji. Nasze produkty 
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