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Ominaisuudet 

EO130 on langaton paristokäyttöinen savuun reagoiva palovaroitin. EO130 ei tarvitse ulkoista virtalähdettä ja 

sopii useimpiin asuinsovelluksiin, kuten esim. omakotitaloihin, kesämökkeihin ja muihin asuinrakennuksiin. 

EO130 langaton palovaroitin tarjoaa kotikäyttäjille helposti asennettavan premium-ratkaisun joka antaa 

varhaisen hälytyksen tulipalosta. 

Seuraava taulukko on yhteenveto ilmaisimen tiloista ja niiden osoituksesta: 

Tila Punainen led osoitus Äänihälytys 

Normaali 1 vilkutus joka 30 sek. Ei 

Palohälytys 2 vilkutusta joka sekunti.  

 

Yhteen liitetyt ilmaisimet: Ei 

0,5 sek. ON – 0,5 sek OFF. 3 jaksoa 

– 1,5 sek. tauolla. 

Yhteen liitetyt ilmaisimet: Sama 

hälytys 

Testi 2 vilkutusta joka sekunti. 0,5 sek. ON – 0,5 sek OFF. 3 jaksoa 

– 1,5 sek. tauolla. 

Yhteen liitetyt ilmaisimet: Sama 

hälytys 

Vaiennus 2 vilkutusta joka sekunti. Ei 

Ilmaisinkammion vika 1 vilkutus joka 30 sek. 

(erikseen äänihälytyksestä) 

1 äänimerkki joka 30 sek. 

(erikseen led osoituksesta) 

Matala paristojännite 1 vilkutus joka 30 sek.  

Yhteen liitetyt ilmaisimet:  

2 vilkutusta joka 4 tunti. 

(samanaikaisesti äänihälytyksen 

kanssa) 

1 äänimerkki joka 30 sek. 

Yhteen liitetyt ilmaisimet: 

2 vilkutusta joka 4 tunti. 

(samanaikaisesti led osoituksen 

kanssa) 

Yhteenliittyminen käynnissä 1 vilkutus joka sekunti.  

1 minuutin ajan. 

Ei 

Yhteenliittyminen valmis Päällä 5 sekuntia. Ei 

Tehdasasetukset 2 vilkutusta kaksi kertaa 

sekunnissa. 

1 lyhyt äänimerkki. 

 

Äänimerkit & Led indikaattori 

Normaalitilassa testipainikkeen vieressä oleva punainen led vilkkuu kerran joka 30 sek. Jos savua havaitaan, 

sisäänrakennettu hälytin hälyttää voimakkaalla äänellä, ja led vilkkuu nopeasti. Hälytysääni on voimakas, 

sykkivä ääni joka toistuu kunnes varoitin vaiennetaan tai savu haihtuu. 

 

 

 

 

 



Testi/Vaiennuspainike 

Kun palovaroitin on normaalitilassa, lyhyt painallus painikkeeseen käynnistää testin – hälytin soi noin 15 sek. ja 

led vilkkuu nopeasti. Palovaroitin menee automaattisesti normaalitilaan noin 15 sek. kuluttua. 

Kun savua on havaittu ja palovaroitin on hälytystilassa, painallus painikkeeseen vaientaa hälyttimen ja kytkee 

pois varoittimen noin 11 minuutiksi. Vaiennusominaisuutta tulee käyttää ainoastaan jos hälytys on turha (kuten 

esim. ruokakäry). 

Vaiennustilassa led vilkkuu 2 kertaa sekunnissa. Vaiennusajan päädyttyä varoitin menee automaattisesti 

normaalitilaan – ja jos savua on vielä havaittavissa, hälytys alkaa uudelleen. 

On suositeltavaa, testi- napin painalluksen lisäksi, testata palovaroitin savukaasulla 2-4 kertaa vuodessa. 

Elotecin "AERO2" testisavua suositellaan testausta varten. 

 

 

 

 

 

 

Ilmaisinkammion Tila 

EO130 langaton palovaroitin valvoo jatkuvasti ilmaisinkammion tilaa. Jos ilmaisinkammio lakkaa toimimasta 

normaalisti, kuuluu lyhyt äänimerkki ja pian sen jälkeen vilkutus, joka 30 sekunnin välein. 

 

Matala Paristojännite 

Kun palovaroittimen paristo on loppumassa, lyhyt äänimerkki annetaan samalla kun led vilkkuu kerran joka 30 

sekunnin välein. Tämä jatkuu vähintään 30 vuorokautta ellei paristoa uusita.  
Yhteen liitetyt palovaroittimet ilmoittavat myös kahdella peräkkäisellä vilkutuksella, joka 4 tunti. 

Kun matalan paristojännitteen ilmoitus annetaan – vaihda paristo saman tien! 

Yhteen liitettävyys 

Langaton yhteen liitettävyys sallii jopa 32 yksikköä samassa verkostossa. Jos jokin yhteen liitetyistä 

palovaroittimista havaitsee savua – kaikki palovaroittimet hälyttävät.  

Vain palovaroitin joka havaitsi savua vilkuttaa punaista lediä. Tämä auttaa paikallistamaan palopaikan nopeasti. 

Langattoman palovaroittimen signaalin toimintasäde voi olla jopa 100m avoimissa tiloissa ja jopa 30m sisällä. 

Signaalin toimintasäde riippuu rakennuksesta ja tietyt materiaalit kuten peilit tai raudoitetut betoniseinät 

voivat estää tai heijastaa radiosignaalia. 

 

Yhteen liittäminen 

Kun haluat liittää yhteen palovaroittimen toisen kanssa, pidä testi/vaiennuspainiketta pohjassa 2 sekuntia 

kunnes led vilkkuu joka sekunti. Tee sama toiselle palovaroittimelle – jos signaalin voimakkuus on riittävä, 

palovaroittimet liittyvät yhteen ja punainen led palaa kiinteästi 5 sekuntia. 

Yhteen liittäminen jatkuu 60 sekuntia jonka jälkeen palovaroitin palaa normaalitilaan. 

Kun kaikki palovaroittimet ovat yhteen liitettyinä tulee ne testata testisavulla. Ainoastaan savua havainneen 

palovaroittimen tulee vilkuttaa punaista lediä ja hälyttää äänimerkillä – muut hälyttävät vain äänimerkillä. 



Tekniset tiedot  
Virtalähde DC 9V Paristo (Energizer 522, EVE CR9V-P, ULTRALIFE U9-VL-J-P) 

Käyttölämpötila 0 °C ~ +40°C 

Käyttöympäristön kosteus 10 % ~ 90 % RH, ei-kondensoituva 

Hälytyksen ääni ≥ 85 dB @ 3 m 

Yhteenliitettävyys 32 yksikköä, jopa 100m etäisyydellä 

Langaton taajuus 868.082 MHz 

 

Hyväksynnät 
EN EN 14604:2005/AC:2008 

CE 0786-CPR-XXXXX 

 

 

SIJOITUS 
Tämä on langaton palovaroitin joka kommunikoi radiosignaalien kautta. Tällöin on varsin tärkeää huomioida 

sijoitus sekä kantavuus. Metalliseinät/-ovet, jääkaapit, peilit, raudoitetut betoniseinät, suuret kokoelmat putkia 

tai vastaavat voivat estää radiosignaaleja, jonka takia palovaroittimia ei tulisi asentaa näiden läheisyyteen. 

Näiden esteiden ei myöskään tulisi löytyä suoraan varoittimien väliltä. Asennuksen jälkeen sinun tulee 

suorittaa varoittimien testi. 

 

Palovaroitin asennetaan kattoon ja  

vähintään 50 cm päähän seinästä. 

Varoittimia tulee olla vähintään 1 kpl  

Alkavaa 60m2 kohden, ja jokaisessa 

kerroksessa. 

 

Elotec palovaroitin asennetaan 

makuuhuoneisiin, korkealle rappukäytäviin 

ja vastaaviin tiloihin. 

Varsinkin lastenhuoneissa 

ja muissa huoneissa missä on paljon  

sähköisiä laitteita tulisi 

olla palovaroitin.  

Vältä asentamasta autotalliin ja  

loisteputkivalaisimien 

läheisyyteen. Huonelämpötilan ja ilmankosteuden 

tulee olla normaali. Palovaroitinta ei saa avata, maalata tai lakata. 

 

 

 

 

 

 

 



Varotoimenpiteet 
Sopikaa yhteinen ulkoinen kokoontumispaikka ennen kuin vahinko on sattunut, etteivät muut kiirehdi taloon 

pelastamaan jo turvassa olevia henkilöitä.  

Testaa palovaroitin vähintään kerran kuukaudessa, miel. useammin.  

Kirjaa ylös palokunnan puhelinnumero puhelimen ääreen.  

Pidä palosammutus-kalustoa makuuhuoneessa tai sen läheisyydessä. 

 

 

Palon sattuessa 
Jos mahdollista poistu huoneesta ja sulje ovi. Varmista että pääset takaisin huoneeseen, mikä voi olla tarpeen 

jos joudutaan pakenemaan savulta. Tunnustele ovia ennen avaamista.  

Toisella puolella voi olla voimakas kuumuus. Suojaa itseäsi savulta- ja palokaasuilta.  

Pidä pää matalana ja ryömi palo-kaasujen alla. 

 

 

Palo poistumisreitissä 
Tiivistä ovenraot ja vastaavat märällä lakanalla. Yritä saada yhteyttä naapureihin tai palokuntaan.  

Pidä ovet ja ikkunat suljettuina jos vain mahdollista. 

 

 

Suljettuna huoneeseen 
Yritä saada pelastajien tai naapureiden huomio heiluttamalla pyyhettä tai vastaavaa suljetun ikkunan takaa tai 

vilkuttamalla huoneen valaisimia. Tiivistä ovenraot ja vastaavat märällä lakanalla. 

Pidä ovet ja ikkunat suljettuina jos vain mahdollista kunnes apu saapuu. 

 

 

Palo omassa makuuhuoneessa 
Älä kuluta turhaan aikaa sammuttamiseen. Muutaman minuutin kuluttua voit kokea hengitysvaikeuksia. Olet 

mitä luultavimmin hengittänyt vaarallisia palokaasuja jo ennen kuin heräsit.  

Ensimmäiset kriittiset minuutit ovat ratkaisevia. Yritä saada muiden perheenjäsenten huomio. 
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