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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Ο φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού GSC-SD02 διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο 

φωτοηλεκτρικό αισθητήρα και τεχνολογία επεξεργασίας SMT. Έχει υψηλή ευαισθησία, 

μικρή κατανάλωση ρεύματος και είναι σταθερός, όμορφός, ανθεκτικός και εύκολος στην 

χρήση. 

Διαθέτει λειτουργία αυτοέλεγχου του κυκλώματος του και της τροφοδοσίας του και 

δοκιμαστική προσομοίωση συναγερμού. Είναι κατάλληλος για σπίτια, μαγαζιά, αίθουσες 

χορού κλπ. 

 

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Ο φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού GSC-SD02 μπορεί να ανιχνεύσει αποτελεσματικά τον 

καπνό όταν η φωτιά σιγοκαίει, στο αρχικό της στάδιο και όταν είναι μεγάλη. Όταν 

ανιχνευτεί ο καπνός, θα διασκορπιστεί μία πηγή φωτός. Στο στοιχείο που ανιχνεύει την 

ένταση φωτός, όταν αυτή η ένταση φτάσει μία προκαθορισμένη τιμή, ο ελεγκτής θα στείλει 

αρχικά ένα σήμα συναγερμού ανίχνευσης φωτιάς, μετά θα αναβοσβήσει το φως 

επιβεβαίωσης φωτιάς (κόκκινο) και εν τέλει θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ένταση: ≥ 80 dB 

Τροφοδοσία: DC 9V 

Διάρκεια Μπαταρίας:  

Μπαταρίες άνθρακα-ψευδάργυρου  περίπου 1 χρόνο 

Αλκαλικές μπαταρίες  περίπου 3 χρόνια 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C έως +50 °C 

Σχετική υγρασία: ≤ 95 % RH (40 °C ± 2 °C) 

Μορφή εξόδου: ήχος συναγερμού 

Πρότυπο λειτουργίας:  GB4715-2005 

Βάρος: περίπου 135 γραμμάρια (συμπεριλαμβανομένου μπαταρίας) 
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1.  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
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2.  ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ)  

Περιοχές προστασίας και ακτίνα ανιχνευτή: 

Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τις παρακάτω συνθήκες: 

 Συσκευές ή περιοχές όπου υπό κανονικές συνθήκες υπάρχει διατήρηση καπνού. 

 Συσκευές ή περιοχές όπου υπό κανονικές συνθήκες υπάρχεις πολλή σκόνη, 

υδρατμοί και διαβρωτικά αέρια. 

 Συσκευές ή περιοχές όπου υπάρχει σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 95 %. 

 Συσκευές ή περιοχές όπου η ταχύτητα εξαερισμού είναι μεγαλύτερη από 5 m/s. 

 

3.  ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Ανοίξτε δύο τρύπες στο ταβάνι, με απόσταση μεταξύ τους 36 χιλιοστά. Στερεώστε την βάση 

της μονάδας συναγερμού χρησιμοποιώντας τις επεκτάσιμες τάπες και λαμαρινόβιδες. Στη 

συνέχεια ανοίξτε το πίσω μέρος του ανιχνευτή και τοποθετήστε τις μπαταρίες 9V 

(Σημείωση: Ο ανιχνευτής δεν θα λειτουργήσει σωστά και υπάρχει πιθανότητα 

καταστροφής, εάν η πολικότητα των μπαταριών έχει συνδεθεί λάθος). Μετά κρατήστε 

πατημένο το πλήκτρο self-test. Εάν η ενδεικτική ανιχνευτή λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα 

και σημάνει συναγερμό, τότε ο ανιχνευτής λειτουργεί σωστά, αλλιώς θα πρέπει να ελέγξετε 

αν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά ή αν η τάση είναι πολύ χαμηλή (λιγότερο από 7.5V). 

Τέλος, κουμπώστε τον ανιχνευτή στο πίνακα του κουμπιού και σφίξτε τον κατά τη φορά του 

ρολογιού. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1.  ΈΛΕΓΧΟΣ  

 Να ελέγχετε τον συναγερμό καπνού σε εβδομαδιαία βάση για να διασφαλίζετε την σωστή 

λειτουργία του. 
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ΜΕΘΟΔΟΣ  

Κρατήστε πατημένο το κουμπί self-test και εάν αναβοσβήσει το φως ένδειξης και βγάλει 

ήχο ο ανιχνευτής, τότε οι ανιχνευτές δουλεύουν σωστά 

2.  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ  

Υπό κανονικές συνθήκες, το φως ένδειξης αναβοσβήνει κάθε λεπτό και ανά περίπου 1.6 

δευτερόλεπτα ανιχνεύει αυτόματα τον περιβάλλοντα χώρο. Όταν η πυκνότητα του καπνού 

φτάσει στην προκαθορισμένη τιμή, τότε αρχίζει να αναβοσβήνει το φως ένδειξης και να 

βαράει συναγερμό ο ανιχνευτής. 

3.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  

Η τάση της μπαταρίας ανιχνεύεται ανά ένα λεπτό, οπότε ο συναγερμός βαράει κάθε λεπτό 

προτού εξαντληθεί η μπαταρία (βγάζει έναν «beep» ήχο). Σημείωση: Η μπαταρία κρατάει 

περίπου 30 μέρες, οπότε αντικαταστήστε την εγκαίρως, αλλιώς μπορεί να επηρεάσει την 

νορμάλ λειτουργία του ανιχνευτή. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

Πρόβλημα Ανάλυση αιτίας Λύση Παρατήρηση 

Ο συναγερμός 
καπνού βαράει ανά 
ένα δευτερόλεπτο. 

Χαμηλή μπαταρία 
Αντικατάσταση 

μπαταρίας 
 

Συχνός ψευδείς 
συναγερμός 

Ο αισθητήρας έχει 
πολλή σκόνη 

Σκουπίστε με μία 
ηλεκτρική σκούπα 

τα εξωτερικά μαύρα 
πλαστικά μέρη. 

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

1. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά την διάρκεια χρήσης του, επικοινωνήστε με 

τους προμηθευτές σας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και μην το αποσυναρμολογήσετε μόνοι 

σας γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ατυχήματος. 

2. Εάν πρόκειται να μην τον χρησιμοποιήσετε  για πολύ διάστημα, αφαιρέστε τον ανιχνευτή 

και την μπαταρία και αποθηκεύστε τους σε ένα δροσερό, ξηρό και καλώς αεριζόμενο 

μέρος. 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Σύμφωνα με το GB T13464-1995 (Γενικές Συνθήκες συσκευασίας οργάνων) στη διαδικασία 

μεταφοράς θα πρέπει να διασφαλιστεί το αρχικό πακετάρισμα και η ακεραιότητα 

σφράγισης και να αποφευχθούν οι ισχυρές προσκρούσεις. 

Αποφύγετε βίαιες αλλαγές θερμοκρασίας του περιβάλλοντος αέρα. 

Το ύψος της στοίβας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 6 στρώματα μετά το πακετάρισμα και 

τα 5 στρώματα στο ξεπακετάρισμα. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. GSC- SD02A ανεξάρτητος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού. 

2. GSC- SD02B ενσύρματος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού. 

3. GSC-SD02 ασύρματος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού. 

Ο GSC-SD02A τροφοδοτείται από εσωτερική μπαταρία και βαράει η εσωτερική σειρήνα του 

όταν ανιχνεύει μία συγκεκριμένη συγκέντρωση καπνού. 

Ο GSC-SD02B τροφοδοτείται εξωτερικά από 12V DC και δεν περιέχει μπαταρία. Το VDD θα 

πρέπει να συνδεθεί στο 12V θετικό και το GND στον αρνητικό ακροδέκτη του εξωτερικού 

τροφοδοτικού. 

Οι θύρες εξόδου NO, NC, COM μπορεί να συνδεθούν, ανάλογα με τις ανάγκες της 

εξωτερικής κατάστασης. 

Ο GSC-SD02 τροφοδοτείται από εσωτερική μπαταρία και βαράει η εσωτερική σειρήνα του 

όταν ανιχνεύει μία συγκεκριμένη συγκέντρωση καπνού, ενώ ταυτόχρονα μεταδίδει ένα 

ασύρματο σήμα επονομαζόμενο EV1527. Η ταλάντωση της αντίστασης του EV1527 είναι 

300Κ. 

Ο GSC-SD3-DO είναι 1010 και όταν κρατήσετε πατημένο το κουμπί δοκιμής του ανιχνευτή, 

θα χτυπήσει η εσωτερική σειρήνα του και θα μεταδώσει το ασύρματο σήμα EV1527, με το 

οποίο, θα γίνει επιτυχώς η κωδικοποίηση με τον ασύρματο πίνακα συναγερμού. 
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  ΚΑΠΝΟΥ  GSC-SD02 ΣΤΟΝ  ΠΙΝΑΚΑ  

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  

Εισάγετε τον πίνακα συναγερμού σε κατάσταση προγραμματισμού  ανιχνευτή και πατήστε 

το πλήκτρο ελέγχου του GSC-SD02. Στη συνέχεια, ο πίνακας θα υποδείξει την επιτυχία 

μάθησης και τέλος  βγάλτε τον από την κατάσταση προγραμματισμού. 

Ο ανιχνευτής καπνού συνήθως εγκαθιστάτε σε ζώνη έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να μην 

έχει σημασία εάν ο πίνακας συναγερμού είναι σε κατάσταση όπλισης ή αφόπλισης, αρκεί 

μόνο να είναι συνδεδεμένος ο GSC-SD02C με τον πίνακα συναγερμού. 

ΑΠΛΗ  ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ GSC-SD02 

 Φυσήξτε καπνό μέσα στην περιοχή ανίχνευσης καπνού. Μετά από περίπου 15 

δευτερόλεπτα, όταν ο καπνός φτάσει μια ορισμένη συγκέντρωση, θα ηχήσει η σειρήνα και 

ο συναγερμός θα έχει ενεργοποιηθεί. 


