
 

 

FOTOELEKTRILINE SUITSUANDUR 

 DTCTSL40WT 

 KASUTUSJUHEND 

SISSEJUHATUS 
Toode on fotoelektrilise tehnoloogiaga varustatud suitsuhoiatussüsteem. Fotoelektrilised 

suitsuandurid on efektiivseimad aeglase ja salaja hõõguva tulekolde avastamise seadmed. Need 

tuvastavad süttimisallikast eralduva suitsu enne, kui puhkeb aktiivne lahtise leegiga tuli. Sellist suitsu 
eraldab näiteks sigaret, mis voodiriiete vahele või diivanile sattununa esialgu vaikselt hõõgub. Pange 

tähele, et see suitsuandur ei reageeri gaasile, kuumusele ega leegile. Seade ei suuda ära hoida ega 

kustutada tulekahju. Olles tuvastanud ruumis suitsu, hakkab suitsuanduri punane märgutuli kiirelt 

vilkuma ja helisignaal valjult kõlama.  

Suitsuandurid tuleks paigaldada kõikidesse ruumidesse hoones: elutubadesse, lao-/ abiruumidesse, 

keldritesse, pööningule.  

 

SEADME OSAD 

1. Alusplaat 

2. CR123A patarei 

3. Optiline suitsutuvastusüksus 

 
Toote omadused 
Fotoelektriline suitsuandur 
Tootekood DTCTSL40WT 

EAN: 5412810269211 

Pakend pappkarp 

Toitepinge: 3V (CR123A) 

Staatiline vool: ≤ 10μA 

Elektrivool häiresignaali korral: ≤ 60mA 

Müratase: 85dB @3m 

Soovitatav keskkonnatemperatuur -10°C ~ +50°C 

Niiskustase keskkonnas ≤95%RH 

Mõõtmed 60 x 60 x 49.2 mm 



 

 

PAIGALDAMINE 

1. Pöörake suitsuandurit selle aluse suhtes vastupäeva ja eemaldage aluse küljest. Võtke ära isoleeriv 

teip, et patarei oleks anduri klemmidega kontaktis. 

 

2. Ühendage suitsuandur päripäeva pöörates taas aluse külge nii, et see on kindlalt kinni. Võtke ära 

aluse küljes oleva kahepoolse kinnitusteibi kattepaber ja suruge suitsuandur selle teibi abil lakke 

valitud asukohta kinni. 

 

 

  



 

 

MÄRGUTULE OLEK 

OLEK LED TULE KÄITUMINE HELISIGNAAL 

Tavaolek LED tuli vilgub iga 53 sekundi tagant üks 

kord 

puudub 

Korrasoleku 

kontroll 

LED tuli vilgub kiirelt. Kiired piiksud 

Häireolukord LED tuli vilgub kiirelt. Kiired piiksud 

Vaigistatud LED tuli vilgub iga 10 sekundi tagant üks 

kord 

puudub 

Patarei hakkab 

tühjenema 

LED tuli vilgub iga 53 sekundi tagant üks 

kord 

Üks piiks iga 53 sekundi tagant 

Veaolukord/rike LED tuli vilgub iga 53 sekundi tagant kaks 

korda 

Kaks piiksu iga 53 sekundi tagant 

 

VEAOLUKORRAD 

Kui suitsuandur ei tööta korralikult, toimige järgmiste juhiste kohaselt. 

1. Kui suitsuandur ei anna häiret, kontrollige, kas see on korralikult aluse külge kinnitatud. 

2. Patarei tühjeneb. Vahetage patarei välja viivitamata. 

3. Suitsuandurile on kogunenud mustust vms. Puhastage suitsuandur korralikult. 

 

VAIGISTAMINE JA KORRASOLEKU KONTROLL. 
Kui soovite suitsuandurit vaigistatud olekusse panna, tuleb kindlalt välistada igasugune tulekahju 

tekkimise oht.  

Kui suitsuanduri valehäireid põhjustab suits, mis ei ole põhjustatud ohuolukorrast, siis ärge katke 

suitsuandurit kinni. Ajutiseks peatamiseks vajutage vaigistuse / korrasoleku kontrolli nupule. Kümne 

minuti pärast hakkab suitsuandur uuesti valvama tavarežiimil. 
 

Vajutage korrasoleku kontrolli nupule ja vabastage see, et kontrollida suitsuanduri toimivust. 

Suitsuandur annab häiret valjude lühikeste piiksudena. See tähendab, et suitsuandur on korras ja 

valvelolekus. Kui korrasoleku kontrolli nupp vabastada, peaks helisignaal lakkama.  

On soovitatav suitsuanduri korrasolekut kontrollida üks kord iga nädala jooksul. Ärge kontrollige 
suitsuanduri toimivust mingi lahtise leegi abil. 

 

  



 

 

PAIGALDAMINE HORISONTAALSESSE LAKKE. 

 
Teadupärast tõuseb suits ülespoole ja hakkab laes laiupidi levima. Seega on parim asukoht 

suitsuandurile lae keskel. Ärge paigaldage suitsuandurit kohta, kus õhk seisab (nurgad, kaldlae kõige 

ülemine äär). Jätke suitsuanduri ja laevalgustite või muude laepaigaldiste vahele vähemalt 30 cm 

vaba ruumi. Kui koridor on pikem kui 12 meetrit, paigaldage sinna vähemalt 2 suitsuandurit. 

 

PAIGALDAMINE KALDLAKKE 
Seisev õhk kaldlae kõige ülemises nurgas takistab suitsu jõudmist suitsuandurini õigeaegselt. Seega 

tuleb suitsuandurit kaldlakke paigaldades arvestades vähemalt 1 meetri vaba ruumiga kaldlae tipuni. 

 

 

LAGI 

KÜLJESEIN 

PARIM ASUKOHT 

Seisva õhuga 

piirkond kaldlae 

tipus 

Seisva õhuga 

piirkond kaldlae 

tipus 

Ärge paigaldage 

siia 

50 cm. Ärge 

paigaldage siia 

50 cm. Ärge 

paigaldage siia 

100 cm. 

Paigaldage siia 

Ärge 

paigaldage siia 

100 cm. 

Paigaldage siia  



 

 

Paigaldusskeem ühe ja mitme korruse jaoks. 

 

Juhis 

Minimaalse kaitse jaoks mõeldud suitsuandurid. 

 

Minimaalse kaitse jaoks mõeldud suitsuandurid. 

 

Kuumusandur 

 

 

Mitme korruse plaan 

 

Juhis  

 

Minimaalse kaitse jaoks mõeldud 

suitsuandurid. 
Minimaalse kaitse jaoks mõeldud 

suitsuandurid. 

Kuumusandur 

 

PATAREI VAHETAMINE 

Vahetades patareid, järgige patareide poolsust 

vastavalt pluss- ja miinusmärkidele. Käidelge 

kasutatud patareisid õigesti. Järgige kehtivaid 

jäätmeseaduse nõudeid. 

 

TEADMISEKS 

1. Selle suitsuanduri automaatne rikkekontroll puudutab ainult fotoelektrilist infrapuna-andurit. 

Anduri tundlikkust tuleks perioodiliselt testida lasta. 

2. Et suitsuandur oleks piisavalt tundlik suitsu tuvastama, puhastage selle pinda pehme harjaga ja 

hoidke tolmuvaba. Ärge puhastage suitsuandurit mingi keemilise ja/ või pihustatava ainega. 

3. Rikete korral pöörduge seadme edasimüüja poole. Suitsuandurit koost lahti võtta ega omal käel 
parandada ei tohi. 

4. Kui suitsuandurit mingil põhjusel pikka aega ei kasutata, võtke see laest alla, eemaldage patarei ja 

pange seade karbis kuiva jahedasse kohta säilitusele. 

5. Fotoelektriline suitsuandur võib märkimisväärselt vähendada tuleõnnetuste tekke ja leviku ohtu. 

Loomulikult ei garanteeri suitsuandur sajaprotsendilist turvalisust. 

SÖÖGITUBA 

ELUTUBA 

KÖÖK MAGAMISTUBA 

MAGAMISTUBA 

MAGAMISTUBA 

ELU-

TUBA 

MAGAMISTUBA 

KÖÖK 

MAGAMIS-

TUBA 

KELDER 

KORI-

DOR 



 

 

Kasutaja peab suitsuandurit kasutama õigesti ning järgima tuleohutuse reegleid, et vältida 

ohuolukordade teket. Tähelepanu tuleb pöörata tuleohutusalase teadlikkustaseme tõstmisele ja 

kasutusele võtta ennetavad abinõud tulega seotud ohtude vastu. 

 

Nedis fotoelektriline suitsuandur DTCTSL40WT (EAN: 5412810269211) kasutusjuhendi versioon V1.0 

 

Klienditoe kontaktid 
NEDIS UK limited http://www.nedis.com 

c/o BPC 

Prebend House 

72 London Road 

Leicester 

LE2 0QR 

Tel: +44 116 253 03 25 

 
Garantii 
Standardne garantii 2 aastat materjalile ja tootmisdefektidele. 

OHUTUS 
1. Suitsuandur on valmistatud spetsiaalselt koduseks kasutamiseks, see ei paku piisavat kaitset 
avalike asutuste ruumidele. 

2. Ärge paigaldage suitsuandurit vannitubadesse ega teistesse niisketesse ruumidesse, tolmustesse 

ega rasvast küllastunud õhuga kohtadesse. Ärge paigaldage suitsuandurit õhukonditsioneeri ligidusse 

ega tuuletõmbe kätte. 

3. Hoidke suitsuandurit puhtana. Suitsuanduri pinnale ei tohi lasta koguneda tolmul ega mustusel. 

Soovitatavalt puhastage suitsuandurit vähemalt üks kord poole aasta tagant pehme harja või lapiga. 

4. Seadme eluiga on 10 aastat. Vahetage suitsuandur uue vastu välja iga 10 aasta tagant isegi siis, kui 

vana paistab veel töötavat. 

5. Kui häiresignaal käivitub, tuleb sellele reageerida. Lisaks suitsuanduri õigele kasutamisele tuleb olla 

teadlik tuleohutusest ja tuleohu vältimisest. 
 
Tuleohutuse nõuanded 
Järgige tuleohutuse nõudeid ja vältige ohusituatsioone, millest on juttu allpool. 

1. Süttivaid vedelikke, nagu kõikvõimalikke kütuseid, tuleb säilitada turvaliselt. 

2. Ärge suitsetage voodis ega jätke suitsukonisid hõõguma. 

3. Katkised pistikupesad, pistikud, elektrijuhtmed jne tuleb lasta vahetada tervete vastu. 

4. Kasutades soojendusseadmeid ja muid suure võimsuskoormusega seadmeid, ärge koormake 

vooluringi üle. Seadmete korrasoleku kontrollimine on nende ohutu kasutamise eelduseks. 

5. Hoidke kütteseadmeid ja lahtise tule allikaid kindlalt eemal süttivatest materjalidest. 

6. Väikelaste käeulatusest tuleb eemal hoida tikud ja välgumihklid ning mistahes muud tuletegemise 
tarvikud. 

7. Kindlustage, et maja igal korrusel oleks olemas töötav ja kontrollitud tulekustuti, lisaks eraldi 

tulekustuti köögi jaoks. Veenduge, et tuletõrjeredelid ja muud evakueerumisteed oleks alati 

kasutatavad, juhuks, kui tavapäraste väljapääsudega midagi juhtub. 

8. Veenduge, et kõik leibkonnaliikmed teavad, kuidas toimida suitsuanduri antava häire korral. 

9. Paigaldage suitsuandur vastavalt juhistele. Hoidke suitsuandurit puhtana. Suitsuanduri pinnale ei 

tohi lasta koguneda tolmul ega mustusel. Kontrollige suitsuanduri korrasolekut vähemalt üks kord iga 

kuu jooksul, aga parem veel kui kord nädalas. Patarei tuleb välja vahetada koheselt selle tühjenemise 

ilmnemisel. 
 
Kvaliteedijuhtimine 
DOP viide: 20180426002 


