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Szállítási terjedelem
1x rövid használati utasítás
1x BURGprotect SMOKE 2050 érzékelő

Termékleírás
A SMOKE 2050 a BURGprotect riasztó-
rendszer egy füstjelzője. Energiatakarékos 
és figyelmeztet az alacsony töltöttségi 
szintre. Ez a termék porálló és akusztikus 
riasztást vált ki, ha füstöt érzékel. 
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Felépítés

Hangszóró

Teszt gomb és
LED-es jelzőlámpa

Hátoldal

Incl.
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Műszaki adatok

Üzemi feszültség DC 9 V DC

Elem 1x 6F22/ 6LR61 (9V)

max. üzemi áram <20mA

Max. készenléti idő < 100µA

Max. hangerő ≥ 85dB/3m

Tanúsítványok BS EN 14604: 2005

Max. hatótávolság 
kültéren/beltéren

Akadály nélkül 
kb. 200m / 50m*

Frekvenciasáv 433,05 - 434,79 MHz

Max. adóteljesítmény <10mW (10dBm)

Munkavégzési hőmér-
séklet-tartomány

-10° és 40° között 

Páratartalom ≤90%rh  
(nem lecsapódó)

Tömeg 98,7g (elem nélkül) 
134,5g (elemmel)

Méretek Ø 107 x 34 mm

*  A tényleges hatótávolság a helyi adottságtól függ.
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Összekötés a „base” egységgel 

1. Indítsa el az alkalmazást.
2. Érintse meg a „Tovább“      gombot, 
  majd a „Komponensek hozzáadása“ 

lehetőséget
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3.  Olvassa be a készülék QR-kódját. Sikeres 
leolvasást követően egy tetszőleges 
nevet adhat a készüléknek, például 
„Nappali ajtó“.

4.  Az alkalmazás jelenti, ha a rendszer 
hozzáadása sikeres volt.



8 | Magyar SMOKE 2050

Telepek cseréje

1.  Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét 
a készülék aljzatának elfordításával

2.  Cserélje ki az elemet egy 9V-os elemre 
(1x 6F22/ 6LR61).

Minden elemcserét követően 
ellenőrizni kell a füstjelző 
rendeltetésszerű működését.  
Ehhez végezzen el egy tesztet. 
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Telepítési utasítások

1.  Szerelje fel a füstjelzőt egy megfelelő 
helyre a mennyezet alá.

2.  Ne szerelje fel olyan helyekre, ahol füst, 
köd vagy egyéb párolgás a füstjelző 
riasztását válthatja ki. 

3.  Ne szerelje fel olyan helyre, ahol erős 
a légáram (>= 5 km/h).

4.  Rendszeresen ellenőrizze a készülék 
működőképességét. Ehhez nyomja 
meg a készülék előoldalán található 
tesztgombot.

5.  Rendszeresen tisztítsa meg az érzékelő 
levegőbemeneti nyílásait. Tisztítás előtt 
vegye ki az elemet a készülékből, hogy 
kizárja a téves riasztás lehetőségét. Ezt 
követően csatlakoztassa újra az elemet 
és helyezze be a készülékbe.

Elem- és szirénateszt
A sziréna és az elem működésének 
ellenőrzéséhez tartsa kb. 5 másodpercig 
lenyomva a rendszer közepén lévő 
gombot. 3 másodpercen belül megszólal 
egy riasztás. Ha ez nem történik meg, 
akkor cserélje ki az elemet és végezze el 
újra a tesztet.
Ismételje meg rendszeresen a tesztet.
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6.  Meghibásodás esetén ne kísérelje meg 
saját maga megjavítani a készüléket. 
Forduljon megbízható szakmai 
partnerhez.

7.  Füst érzékelése esetén a füstjelző 
akusztikus figyelmeztetést küld. 
A füstjelző csak helyi riasztásra alkalmas 
és nem jelent 100%-os garanciát a testi 
épség vagy az élet védelmére. Saját 
biztonsága érdekében körültekintéssel 
használja a készüléket és kerülje el 
veszélyes helyzetek kialakulását.
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Megfelelő telepítési hely
Az érzékelő rádiójele erősen függ 
a környezeti feltételektől. Fém tárgyak, 
beton mennyezetek, falak, fém vezetékek 
stb. csökkentik a hatótávolságot. A jel 
zavarását okozhatják például más 
rádióadók és a környezeti behatások.

FONTOS TUDNIVALÓ: A jelzőkészülék 
csak annyira működik jól, amennyire 
azt a környezet és a telepítés lehetővé 
teszi. A jelzőkészülék képes a veszé-
lyes helyzetek kijelzésére, de nem 
tudja azokat elkerülni.

A készüléket tilos festeni, lakkozni vagy 
egyéb módon megváltoztatni.

Vigyázat
Azok a módosítások és változtatások, 
amelyek nem rendelkeznek az illetékes 
engedélyezőhatóság kifejezett engedélyével, 
a készülék működési engedélyének 
visszavonásához vezethetnek. 

Általános biztonsági tudnivalók  
és óvintézkedések
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Felelősség korlátozása

A jelen készülék megfelel a gyártás időpontjá-
ban érvényben levő műszaki szabványoknak. 
Folyamatosan törekszünk termékeinket a mű-
szaki ismeretek legújabb szintjén készíteni és 
kézikönyveinket frissíteni. Ezért fenntartjuk 
a műszaki módosítások, valamint az útmuta-
tók előzetes értesítés nélküli átdolgozásának, 
aktualizálásának jogát.
Az útmutatót gondosan olvassa át. Nem 
vállalunk felelősséget azokért a károkért, 
amelyek a készülék hibás és szakszerűtlen 
kezeléséből vagy telepítéséből, a hiányos és 
nem megfelelő karbantartásból, a biztonsági 
utasítások vagy az általánosan érvényes 
tényállások figyelmen kívül hagyásából 
erednek. Helyes telepítés és használat 
esetén a jelen készülék csak meghatározott 
koncentrációtól kezdve érzékeli a füstöt 
az érzékelőkamrán áthaladó levegőben. 
A készülék mintatípusát egy független labor 
vizsgálta be az EN 14604:2005 + AC1: 2008 
szabvány szerint. Az adott, ügyfélspecifikus 
forgatókönyvektől függően nem szavatolható 
a riasztás kioldása.

Ha ehhez a készülékhez szükséges van az EK 
Megfelelőségi nyilatkozatra, akkor igényelje 
azt az info@burg.biz e-mail-címen.
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Biztonsági utasítások

A jelen árucikk egy füstjelző. Ez a készülék 
nem alkalmas tűz, forróság, láng vagy gázok/
gőzök érzékelésére. 
Alaposan olvassa el az útmutatót. Nem 
vállalunk felelősséget az utasítások figyelmen 
kívül hagyásából származó károkért. 
A készülék segít életet menteni! Ezért rend-
szeresen ellenőrizze a készülék működését 
és az elem állapotát, hogy megfelelően fel 
legyen készülve a remélhetőleg nem bekövet-
kező vészhelyzetre.
A készülék füst érzékelésére alkalmas 
és akusztikus riasztást vált ki. A füst oka 
a készülékkel nem határozható meg és nem 
hárítható el. 
Halláskárosodott személyek részére a termék 
adott esetben nem alkalmas a riasztásra. Ilyen 
esetben kérje szakember tanácsát.
A szokatlanul magas elektromágneses 
sugárzás a készülék hibás működéséhez 
vezethet. Nem szabad a készüléket sugárzó 
elektromos készülékek közelében telepíteni.
Ügyeljen arra, hogy a csomagolás és az 
anyagok ne kerülhessen gyerekek kezébe – 
Fulladásveszély! 
Gondosan őrizze meg az útmutatót.
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Biztonsági utasítások

A füstérzékeléshez a készülék mérőkamrával 
rendelkezik. A készüléket folyamatosan 
pormentes állapotban kell tartani annak 
érdekében, hogy elegendő levegő 
áramolhasson keresztül az érzékelőn. A por 
eltávolításához használjon nedves kendőt 
vagy ecsetet. Ügyeljen rá, hogy tisztítás 
során ne kerüljön port és/vagy szennyeződés 
a mérőkamrába, mivel az ronthatja a készülék 
működését. Ügyeljen arra, hogy ne juthasson 
víz a készülékbe. Ne használjon gyúlékony 
anyagokat, vegyszereket, maró- vagy dörzsölő 
hatású vagy éles tisztítószereket.

Megfelelő telepítési hely - Utasítások

A BURGprotect BASE egységgel rádióvezérelt 
riasztóberendezéssel használható. A beren-
dezést úgy lehet beállítani, hogy a füstjelző 
riasztásakor a rendszer üzemeltetője riasztá-
sértesítést kapjon.

A készülék működőképességének 
biztosítására megfelelően kell kiválasztani 
a felszerelési helyet.

FONTOS TUDNIVALÓ: Ha a készüléket 
kedvezőtlen helyre telepíti, akkor az 
ronthatja a készülék funkcióit.
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Az optikai füstjelzők, amilyen a jelen készülék:

•  nem alkalmasak hő okozta (sugárzási 
hő, felmelegedett levegő, forróság) 
riasztásokra.

•  nem küldenek riasztást, ha a levegő nem 
áramlik keresztül a mérőkamrán.

•  a mérőkamrába bekerült egyéb/idegen 
részecskék riasztást válthatnak ki.

FONTOS TUDNIVALÓ: Szaglóérzékünk  
alvás közben nem aktív!

A füstjelző >85dB(A) erősségű hangjelzést 
küld a készüléktől mért 3 méteres távolság-
ban. Győződjön meg arról, hogy, az alvóterü-
leteken megfelelően hallható a hangjelzés.
A távolság növekedésével csökken a jel 
hangereje a hang útjában található tárgyak 
és egyéb, helyszíntől függő tényezők 
(épület szerkezete, függönyök, beszerelt 
szigetelőlapok stb.) miatt.
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Érdeklődjön a füstjelzőkre vonatkozó érvényes 
tűzvédelmi előírásokról és alkalmazási 
szabványokról (pl. EN14676 szabvány – 
„Lakásokban, lakóházakban, és lakásjellegű 
helyiségekben alkalmazható füstérzékelők 
telepítése, üzemeltetése és karbantartása“).

Javasoljuk, hogy a menekülőutakon, 
lépcsőházakban, lakó-, alvó- és irodai 
helyiségekben, valamint a gyerekszobákban 
a helyiség méretétől függően legalább egy 
füstjelzőt szereljen fel.
Hő okozta füstképződés esetén úgynevezett 
„hőpárnák“ alakulhatnak ki (pl. sarkokban, 
szűk helyeken, tetőhajlatokban stb.), amely 
szétterjed és megakadályozza a füst felfelé 
áramlását. Ez többek között ahhoz vezet, 
hogy a füstjelző mérőkamrájába nem jut be 
füst, ami kiválthatná a riasztást.

A füstjelző felszerelésekor feltétlenül 
figyelembe kell venni a következő telepítési 
utasításokat:
• mindig a helyiség mennyezetére
• lehetőleg a helyiség közepére
•  minden falfelülettől, objektumtól stb. 

50 cm minimális távolságra szerelje fel;
•  ne szerelje sátortetőbe, ahol hőpárna 

keletkezhet, hanem kb. 50 cm-re az  
alá telepítse;



SMOKE 2050 Magyar | 17 

•  klímaberendezésektől és légaknáktól  
stb. távol

•  lépcsőházak legmagasabb szintjére  
szerelje fel;

•  szintenként legalább egy füstérzékelőt 
telepítsen

•  csak olyan helyiségekbe szerelje fel, ahol 
a hőmérséklet a specifikációban megadott 
tartományon belül van. 

A rádióátvitel biztosítása érdekében vegye 
figyelembe a következőket is:
•  ne telepítse fémszerkezetek 
•  egyéb rádióadó közelébe

Nem megfelelő telepítési hely

NE telepítse a füstjelzőt:

•  sátortetőbe
•  helyiség sarkába
•  kültérre
•  „holt“ terekbe, pl. fal és mennyezet 

átmenetekbe
•  szellőzők, ventilátorok, klímaberendezések 

stb. közelébe
•  poros helyiségekbe
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•  Olyan helyekre, ahol vegyszerekkel, oldó-
szerekkel, párával (pl. fürdőszoba, konyha), 
kipufogógázokkal (pl. kémények vagy 
kályhák), füstképződéssel (pl. hamutartó, 
dohányzásra kijelölt hely stb...) kell számol-
ni. Az ezek által a mérőkamrában okozott 
lerakódások és reakciók befolyásolhatják 
a készülék működését.

FONTOS TUDNIVALÓ: A jelzőkészülék csak 
annyira működik jól, amennyire azt a kör-
nyezet és a telepítés lehetővé teszi. A 
jelzőkészülék képes a veszélyes helyzetek 
kijelzésére, de NEM tudja azokat elkerülni.

A készüléket tilos festeni, lakkozni vagy egyéb 
módon megváltoztatni.

További tudnivalók a termékkel kapcsolatban 
a http://www.rauchmelderpflicht.eu 
weboldalon érhetők el.

Ápolás és karbantartás

Rendszeresen, de legalább fél évente 
ellenőrizze a füstjelzőt!

•  Tisztaság szempontjából. Ecsettel vagy egy 
minimálisan megnedvesített törlőkendővel 
távolítsa el a szennyeződést.

•  Ellenőrizze az elemeket, valamint ellenőriz-
ze, hogy a riasztás minden helyiségben jól 
hallható-e.
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Garancia

A BURG-WÄCHTER termékeket 
a gyártás időpontjában érvényes műszaki 
szabványoknak megfelelően és saját minőségi 
előírásaink betartása mellett gyártjuk.
A jótállás kizárólag olyan hiányosságokra 
érvényes, amelyek igazolhatóan az értékesítés 
időpontjában fennálló gyártási vagy 
anyaghibákra vezethető vissza. A jótállás két 
évig érvényes, további igények kizártak.
A megállapított hiányosságot írásban, az 
eredeti vásárlási nyugtával és a hiba rövid 
leírásával együtt a vásárlás helyén kell 
benyújtani. Vizsgálat után, méltányos időn 
belül a garanciavállaló dönt az esetleges 
javításról vagy a cseréről.

A szállítás közben, a hibás kezelés, a szak-
szerűtlen alkalmazás, a kopás stb. miatt 
bekövetkező hiányosságok ki vannak zárva 
a garanciális kötelezettségek alól.
Az elemekre nem vonatkozik a garancia.
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 Készlet 2200

Smoke 2050Control 2110

Water 2060 Keypad 2100

Vibrancy 2020 Motion 2010 Contact 2030

Sirene 2150

Outdoor Sirene

Riasztóbe-
rendezés 
kezdőcsomag 

tartalma:

Füstjelző

Rezgésérzékelő PIR mozgásérzékelő Ajtó- és 
ablakérintkező

Távvezérlő

Vízjelző RFID-billentyűzet

Motion 2010 Contact 2030Control 2110

1x 1x 2x

1x

További tartozékok:
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Smoke 2050

Contact 2030

Ajtó- és 
ablakérintkező

A készülék ártalmatlanítása

              Felhívjuk a figyelmét, hogy 
az elektromos és elektronikus 
készülékek, valamint az elemek 
nem kerülhetnek a háztartási 

hulladékba, hanem szelektíven, ill. elkülönítve 
kell gyűjteni.
Az elemek és az elektronikai hulladékok 
gyűjtőhelyéről érdeklődjön az illetékes 
önkormányzati szervnél.

További tartozékok a www.burg.biz 
weboldalon vagy a következő QR-kód 
beolvasásával elérhető hivatkozáson  
érhetők el:

A BURG-WÄCHTER KG kijelenti, 
hogy ez a készülék megfelel a következő  

 irányelveknek:
 2014/53/EU, (RED) 
 2014/30/EU, (EMC), 
 2011/65/EU (RoHS) és 

  2014/35/EU 
                    kisfeszültségű irányelv.

Az EK Megfelelőségi nyilatkozat a következő 
weboldalról érhető el: www.burg.biz
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A termékkel kapcsolatos műszaki kérdései 
esetén olvassa el a részlete használati 
utasítást és tekintse meg a gyakran ismétlődő 
kérdéseket a következő weboldalon:  
www.burg.biz. Ha ennek ellenére további 
kérdései vannak, akkor forduljon hozzánk 
a következő e-mail-címen: 
alarm-service@burg.biz

Impresszum
A jelen használati utasítás szerzői joga 
a BURG-WÄCHTER KG által fenntartva. 
Bármilyen reprodukcióhoz, ideértve az elektro-
nikus adathordozókat is, a BURG-WÄCHTER KG 
írásbeli engedélye szükséges. Tilos a használati 
utasítás vagy akár csak egyes részinek az 
utánnyomása. Fenntartjuk a tévedések 
és a műszaki változtatások jogát. Minden 
feltüntetett cég- vagy terméknév az adott 
tulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye, 
illetve márkája.

A nyomtatási hibák, sajtóhibák, valamint 
a műszaki változtatások joga fenntartva.
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