
KASUTUSJUHEND 
SUITSUANDUR 

FGSS – 101 v2.1 – v2.3 
 
Fibaro Suitsuandur on universaalne optiline Z-Wave andur, mis töötab kas akutoitel 
(aku eluiga kuni 3 aastat*) või alalisvoolul (12 või 24 VDC). Suitsuhäirest teavitatakse 
kasutajat helisignaali ja LED-dioodi vilkumisega. Lisaks on suitsuanduri normaalselt 
suletud kontakti avamisega võimalik edastada häiresignaali valve- või tulekahjuhäire 
süsteemi juhtseadmele.  

Optiline andur tuvastab suitsu tulekahju algstaadiumis, sageli enne leekide tekkimist 
ja arvestatavat temperatuuritõusu. Seadmel on sisseehitatud temperatuuriandur, mis 
kindlaksmääratud temperatuuritaseme ületamisel edastab koheselt häiresignaali. 
Fibaro suitsuandurit on võimalik paigaldada kas seinale või lakke. LED-diood teavitab 
kasutajat suitsust, annab informatsiooni anduri töörežiimi ja Z-Wave võrgu leviulatuse 
kohta. Suitsuandur on mõeldud kasutamiseks normaaltingimustega (puudub liigne 
suits, tolm, niiskus) siseruumides. 
 
* Sõltub parameetrite seadetest.  

 
  Tehnilised andmed 

Toide                                                  12-24 VDC  

Aku liik                                               CR123A 

Energiakulu (alalisvoolu režiimis)       0,4W 

Väljundklemmi maksimaalne              25mA 
koormusvool 
 
Maksimaalne väljundvõimsus            24V (alalisvool või vahelduvvool) 
(SMOKE NC, TAMP NC) 
 
Kooskõlas EL standarditega                   EMC 2004/108/EC 
                                                               R&TTE 199/5/WE 
 

Raadioprotokoll                                    Z-Wave 
 
Raadiolainesagedus                            868,4 MHz EU; 
                                                             908,4 MHz US; 
                                                             921,4 MHz ANZ; 
                                                             869,2 MHz RU 
 
Raadiolaine leviala                              välitingimustes kuni 50m 
                                                            sisetingimustes kuni 30m 
                                                            (sõltub ehitise struktuurist) 
 
Töötemperatuur                                  0-40°C 
 
Mõõdetav temperatuurivahemik         -20 kuni 100°C 



Temperatuurimõõtmise täpsus          0,5°C (vahemikus 0-40°C) 
 
Mõõdud (läbimõõt x kõrgus)      65 x 28 mm 

 
  Tehniline informatsioon 
 
• Ühilduv kõikide Z-Wave protokolli peajuhtseadmetega. 
• Ühendatav mistahes valve- ja tulekahjuhäiresüsteemiga normaalselt suletud    
  kontakti abil. 
• Tõeliselt lihtne paigaldada – paigutage see mistahes tulekahjualtisse piirkonda. 
• Töötab akutoitel või alalisvoolul. 
• Sisseehitatud rikkumisvastane lüliti. 
• Ohust teavitab helisignaal ja vilkuv LED-diood. 
• Tulekahju avastamiseks kasutatakse ka õhutemperatuuri mõõtmist. 
• Kindlaksmääratud temperatuuritaseme ületamise korral on võimalik käivitada  
  häiresignaal.  
• 3 tundlikkuse astet. 
• Automaatne töökindluse test iga 5 sekundi järel. 
• Sisseehitatud „must kast“ võimaldab seadmel suitsu- ja temperatuurinäitusid    
  edastada ning salvestada. 
 

  I Z-Wave võrku ühendamine 

 
Fibaro Suitsuanduri lisamiseks Z-Wave võrku on kaks meetodit: 

1) Automaatne – automaatse lisamise funktsiooni kasutades (võimalik ainult 
alalisvoolurežiimis) 
2) Manuaalne – teenindusnupu B abil (võimalik nii alalisvoolurežiimis kui akurežiimis) 

Automaatne lisamine:  

1) Enne automaatse lisamise alustamist veenduge, et andur pole vooluvõrgus 

ja/või tema aku on eemaldatud ja andur paikneb Z-Wave peajuhtseadme 

levialas. 

2) Seadistage Z-Wave peajuhtseade õpirežiimi (vt Z-Wave võrgustiku 

juhtseadme kasutusjuhend). 

3) Ühendage andur vooluvõrku. 

4) Fibaro Suitsuandur tuvastatakse ning lisatakse Z-Wave võrku. 

 

   
                      Märkus! 

Juhul, kui seadet ei tuvastata, lisage see käsitsi või lähtestage andur ja 
korrake ülalkirjeldatud protseduuri.  

 

 
 

Automaatse lisamise režiimi väljalülitamiseks vajutage pärast toiteallikaga 

ühendamist Fibaro Suitsuanduri teenindusnuppu B üks kord.  

 



Manuaalne lisamine: 

1) Enne manuaalse lisamise alustamist veenduge, et andur on vooluvõrku 

ühendatud ja/või aku on paigaldatud ja andur paikneb Z-Wave peajuhtseadme 

levialas. 

2) Seadistage Z-Wave peajuhtseade õpirežiimi (vt Z-Wave võrgustiku 

juhtseadme kasutusjuhend). 

3) Vajutage kiirelt kolm korda teenindusnuppu B. 

4) Fibaro Suitsuandur tuvastatakse ning lisatakse Z-Wave võrku. 

 

  II Fibaro Suitsuanduri eemaldamine Z-Wave võrgust 

 
1) Veenduge, et andur on toiteallikaga ühendatud.  

2) Seadistage Z-Wave peajuhtseade õpirežiimi (vt Z-Wave võrgustiku 

juhtseadme kasutusjuhend). 

3) Vajutage kiirelt kolm korda teenindusnuppu B. 

 

  III Anduri paigaldamine 
 

   
                      Märkus! 

Seadet on soovitatav paigaldada lakke või seina ülaosale, vähemalt 
40cm kaugusele nurkadest ja teistest objektidest. Erilist tähelepanu on 
vaja pöörata suitsuanduriga külgnevatele objektidele ja seadmetele, mis 
võivad takistada suitsu jõudmist andurini. Fibaro Suitsuandurit on 
soovitatav paigaldada kõikidesse tulekahjuohuga ruumidesse ning ka 
taoliste ruumide vahele.   

 

 

Fibaro suitsuanduri paigaldamine: 

 

1) Lisage seade Z-Wave võrku (vt ptk I). Lisamise õnnestumiseks peab seade 
paiknema peajuhtseadme levialas. 

2) Kui andur ühendatakse vooluvõrku, puurige tema kaande augud. Andur võib 

olla ühendatud valvesüsteemi peajuhtseadme või tulekahjuhäiresüsteemiga.  

3) Paigaldage anduri kaas soovitud asukohta.  

4) Kui soovite andurit alalisvooluvõrku ühendada, ühendage juhtmed diagrammi 

nr 3 järgi. Kui soovite anduri valvesüsteemi või tulekahjuhäiresüsteemiga 

ühendada, järgige diagrammi nr 4.  

5) Kinnitage andur keerates see kaane külge.  

6) Kui andur on juba Z-Wave võrku lisatud, lülitage see sisse, vajutades kolm 

korda teenindusnuppu B. 

7) Testige suitsuandurit optilise diagnostikatööriista abil.   

8) Testige Z-Wave võrku, veendumaks, et seade paikneb peajuhtseadme 

levialas. 

 
 



 
MÄRKUSED: 
1) Suitsuanduri asukoha valimisel lähtuge sellest, et helisignaal kanduks hõlpsasti 

valvatavast ruumist hoone teistesse ruumidesse.  

2) Andurit on soovitatav paigaldada valmiskujundatud, värvitud ruumidesse. 

3) Andurit on soovitatav paigaldada vähemalt 1,5 meetri kaugusele 

õhukonditsioneerist. 

4) Ärge paigaldage andurit otsese päikesevalguse kätte või vahetult valgusallika 

lähedusse. Kaugus valgusallikast peab olema vähemalt 0,5m.  

5) Ärge paigaldage andurit üleujutusaltitesse kohtadesse. 

6) Ärge paigaldage andurit kõrge kondensatsioonitasemega kohtadesse (pliitide, 

ahjude, veekatelde kohale jne) 

 

 

  IV Toiterežiimid 
 

Fibaro Suitsuanduril on kaks toiterežiimi. Vaikimisi on see seatud töötama tehases 
paigaldatud akuga, kuid kontakti +12/24 ja maanduse ühendamisel 12/24 V 
alalisvoolu toiteallikaga, töötab ta ka alalisvoolurežiimis (vt diagramm nr 1). 
Toiterežiim konfigureeritakse automaatselt anduri ühendamisel Z-Wave võrku. 
Akutoitega andur ühendub Z-Wave võrgu peajuhtseadmega perioodiliselt. 
Tuvastatud häiresignaalid edastatakse koheselt, kuid konfiguratsiooniparameetreid 
ning ühildumisseadeid edastatakse üksnes kindlaksmääratud äratusintervallidega või 
manuaalse äratusega (teenindusnupu B kolmekordne vajutus). Alalisvoolurežiimis 
edastatakse konfiguratsiooni- ja ühildumisparameetreid vajadusel ning andur toimib 
Z-Wave võrgusignaali kordajana.  
 
Alalisvoolurežiimi lülitumine: 
1) Eemaldage andur Z-Wave võrgust.  
2) Eemaldage aku. 
3) Paigaldage alalisvoolu kontaktklemm (vt diagramm nr 1). 
4) Ühendage alalisvooluallikas (12/24V) kontaktklemmi +12 kontakti ja maandusega 
(vt diagramm nr 1). 
5) Lisage suitsuandur Z-Wave võrku.   
 

 
 NÕUANDED AKU KASUTAMISEKS 

Fibaro Suitsuanduri aku eluiga on optimaalsete seadingute korral ca 3 
aastat. Aku laetuse kuvatakse Home Center 2 liideses. Punane akuikoon 
teavitab aku väljavahetamise vajadusest. Rikkumisvastase häire 
käivitamise vältimiseks aku vahetamise käigus tuleb 2. ühildumisrühma 
parameetrid kustutada ning anduri parameetrite konfiguratsioon vaikesea- 

                 distada. Seade toimib ka iseseisvalt aku laetuse jälgijana, teavitades tühje- 
                 nevast akust kollaselt vilkuva LED-dioodiga ja perioodilise helisignaaliga  
                 (vt perioodi seaded parameeter 87). Fibaro suitsuandur on suuteline teavi- 
                 tama madalast aku laetusest ca 30 päeva.  
 

 



 
 

               
Märkus! 
1. Seade ei saa töötada samaaegselt akutoitel ja alalisvooluvõrgus. 
Alalisvooluvõrgus töötavat toiteallikat kasutades on soovitatav kasutada  
analoogset varuallikat. 
2. Home Center 2 kontrollib aku laetust üks kord päevas.  

 

 

   V Suitsu tuvastamine 
 

Fibaro Suitsuandur reageerib suitsu füüsilisele olemasolule. Andur teeb iga 5 sekundi 
järel enesekontrolli (vt ptk VII) ja kontrollib suitsu olemasolu. Suitsu tuvastamisel 
kontrollib andur 1-sekundiliste intervallidega veel kolm korda suitsu olemasolu. Suitsu 
olemasolu kinnitamisel käivitab Fibaro Suitsuandur häiresignaali. 

Andur edastab teistele seadmetele ja Z-Wave peajuhtseadmele suitsuhäire, avades 
normaalselt suletud kontakti, samuti informeeritakse kasutajat häireolukorrast pideva 
helisignaali ja punaselt vilkuva LED-dioodiga. Suitsuhäire lõppemisel kontrollib andur 
1-sekundiliste intervallidega kolm korda suitsu puudumist ning jätkab tavapärast tööd, 
st teeb 5-sekundiliste intervallidega enesekontrolli ja monitoorib suitsu olemasolu.  
 

 
Märkus! 
Nagu ülal kirjeldatud, kontrollib Fibaro suitsuandur iga 5 sekundi järel 
suitsu olemasolu. Lisaks sellele kontrollib seade vigastuste olemasolu 
ning testib Z-Wave võrgu kommunikatsiooni-parameetreid igal äratusel (vt 
ptk VIII).  

                   

 
Märkus! 
Kuigi Suitsuandur on mitmefunktsiooniline seade, on soovitatav see 
turvalisuse tagamiseks asendada tulekahju järgselt uuega. 
 

 

  VI Tulekahju tuvastamine temperatuurihäirega 
 

Fibaro Suitsuandur kasutab tulekahju avastamiseks lisaks suitsu olemasolu 
kontrollimisele ka järsku temperatuuritõusu. Temperatuurihäire piirmäära seadistab 
kasutaja (parameeter 81). Häireolukorrast teavitab andur punaselt vilkuva LED-dioodi 
ja pideva helisignaaliga. 
 

 
Märkus! 
Parameetri 81 vaikeväärtus on 54°C. Antud parameetri 
ümberseadistamine võib kaasa tuua anduri mittevastavuse  Teie  
elukohamaal kehtestatud turvanõuetele.  

                       

 



 DIAGRAMMIDE SELGITUSED: 
+12V –  12/24V positiivne toiteklemm 
-GND – negatiivne (maandus-) klemm 
SMOKE NC – potentsiaalivabad suitsuanduri klemmid (juhtmeühendusega 
süsteemidel) 
TAMP NC – potentsiaalivabad rikkumiskindlad klemmid (juhtmeühendusega 
süsteemidel) 
                       

 

 
 

Joonis 1 – Fibaro suitsuandur pealtvaates. 
 

 
Joonis 2 – alalisvoolu- või häiresüsteemi sõlmpunkti kontaktklemmide paigaldamine. 

 



 
Diagramm 1 - alalisvoolu adapteri ühendamine. 

 

 
 

Diagramm 2 – häiresüsteemi sõlmpunkti ühendamine. 
 

  VII Talitlushäirete avastamine 

 
Fibaro Suitsuandur on võimeline automaatselt avastama talitlushäireid. Nagu eelpool 
kirjeldatud, teeb andur iga 5 sekundi järel enesekontrolli. Talitlushäire (nt kahjustatud 
suitsukambri) tuvastamisel käivitatakse lühikeste intervallide järel korduv helisignaal, 
LED-diood hakkab vilkuma punaselt ning Z-Wave peajuhtseadmele ja anduriga 
seotud seadmetele edastatakse häiresignaal.  

Talitlushäire avastamisel on soovitatav: 
• kontrollida toiteallikat (asendada aku või kontrollida VDC adapteri toitepinget), 
• kontrolida, kas suitsuandur on otseses kokkupuutes mingisuguse valgusallikaga. 
Pidevate talitlushäirete teavituste korral on soovitatav Fibaro suitsuandur asendada 
uuega.  

Enesekontrolli on võimalik käivitada ka käsitsi: 
1) Veenduge, et seade on toiteallikaga ühendatud. 



2) Vajutage teenindusnuppu B ja hoidke seda all, kuni LED-dioodil süttib valge tuli 
ning kõlab lühike helisignaal. 
3) Hoidke teenindusnuppu B all esimese helisignaali järel veel 3 sekundi vältel, et 
kontrollida suitsukambri tööd. 
LED-dioodi muutumine roheliseks ja lühike helisignaal teavitavad enesekontrolli 
õnnestumisest. Kui diood muutub punaseks, on tegemist talitlushäirega. 
 

 
Märkus! 
Enesekontrolli manuaalsel aktiveerimisel edastab Fibaro suitsuandur Z-
Wave võrgu peajuhtseadmele ja 1. ühildusrühma seadmetele 
käsukorralduse. 3 sekundit peale teenindusnupu B vabastamist 
edastatakse häire tühistamise käsukorraldus ning protseduur lõpetatakse.  

                   

 

                   
Märkus! 
Kõik parandus- ja asendustööd teostab tootja.  
 
 

 

  VIII Z-Wave leviala puudumise tuvastamine 

 
Peale Z-Wave võrku lisamist kontrollib Fibaro Suitsuandur võrguühenduse 
olemasolu. Võrguühenduse test viiakse läbi nii alalisvoolu- kui akurežiimis iga 
temperatuuriraporti käigus. Vaikeseadete kohaselt edastatakse nimetatud raport 
ümbritseva temperatuuri muutumisel 2°C võrra (parameetrid 10 ja 12). Lisaks, 
akurežiimis tehakse võrguühenduse kontroll ka äratuse ajal. Alalisvoolurežiimis 
tehakse võrguühenduse kontroll parameetris 80 määratud ajaintervallidega. Z-Wave 
võrgusignaali puudumisest teavitatakse kasutajat korduva helisignaali ja roosalt 
vilkuva LED-dioodiga.  
 
Kui Fibaro Suitsuandur on teavitanud võrgusignaali puudumisest, on soovitatav 
seade teenindusnupu B kolmekordse vajutamisega äratada. Kui häire jätkub, on vaja 
kontrollida Z-Wave võrgu ja peajuhtseadme toimivust. Suitsuandur lõpetab 
võrguühenduse häiresignaali edastamise võrguühenduse loomisel pärast 
manuaalset või automaatset äratamist.  
  

    
   Märkus! 
   Z-Wave võrguühenduse kontrolli deaktiveerimine pole soovitatav. 
        
 

 
 
 
 
 
 



  IX Fibaro Suitsuanduri tundlikkuse seadistamine 

Fibaro Suitsuanduris kasutataval optilisel anduril on kolm tundlikkusastet. Vaikimisi 
on andur seatud töötama keskmisel astmel. Tundlikkustase oleneb parameetri 82 
seadetest.   
 

    
    
   Märkus! 
   Fibaro suitsuanduri tundlikkusastme muutmine pole soovitatav. 
        

 

  X Fibaro Suitsuanduri lähtestamine 

 
Suitsuanduri lähtestamine kustutab EPROM mälu, sh kogu  Z-Wave võrku ja 
peajuhtseadet puudutava informatsiooni.  

Fibaro Suitsuanduri lähtestamine: 
1) Veenduge, et seade on toiteallikaga ühendatud. 

2) Vajutage teenindusnuppu B ja hoidke seda 3 sekundi jooksul all, kuni LED-

diood süttib valgelt. 

3) Kõlab lühike helisignaal. 

4) Vabastage teenindusnupp B. 

5) Oodake, kuni LED-diood muutub kollaseks, tähendades sisenemist 4. 

menüütasemele. 

6) Menüütaseme valiku kinnitamiseks vajutage lühidalt teenindusnuppu B.  

Eduka lähtestamise korral muutub LED-diood punaseks ja lülitub kahanevalt välja. 
Andur edastab lühikese helisignaali sarnaselt toiteallikaga ühendamisel. 
 

    
   Märkus! 
   Fibaro Suitsuanduri lähtestamine ei eemalda teda Z-Wave võrgu   
   peajuhtseadme mälust. Enne seadme lähtestamist tuleb ta Z-Wave  
   võrgust eemaldada.  

  

     

  XI Töötamine Z-Wave võrgus 
 
Fibaro Suitsuanduril on sisseehitatud suitsu- ja temperatuuriandur, mis teeb ta 
mitmekanaliliseks seadmeks. Olenevalt juhtseadme tarkvaraversioonist, kuvatakse 
andurit Home Center 2 kasutajaliideses kahe seadmena.*  
 

 
 



 
Joonis 3 – suitsuanduri ikoon peajuhtseadmes HC2

*
.  Joonis 4 – suitsu- ja rikkumisvastast 

                                                                                      häiret tähistav ikoon peajuhtseadmes HC2
*
. 

                                                                                      

  XII Ühildamine 
 
Ühildamine võimaldab Fibaro Suitsuanduril kontrollida teist Z-Wave võrgustikku 
kuuluvat seadet - näiteks dimmerit, on-off lülitit, ruloo moodulit, RGBW kontrollerit, 
nutipistikut või stseeni (stseeni on võimalik kontrollida vaid Home Center 2 kaudu). 
 

 
Märkus! 
 

Ühildamine võimaldab otsekäskluste edastamise erinevate seadmete 
vahel. Infovahetus toimub peajuhtseadme osaluseta. Tänu taolisele 
mehhanismile on Suitsuandur suuteline teiste seadmetega ühenduma 
isegi peajuhtseadme kahjustumise korral (nt tulekahjus). 

                       

 
Fibaro Suitsuandur võimaldab kolme erineva rühma ühildamist. 
 
1. rühm on määratud seadme olekule – BASIC SET (vaikimisi) või ALARM 
kontrollkäsu edastamine teistele seadmetele tulekahju avastamise korral. 
Kontrollkäsu liiki on võimalik muuta täpsemate seadete kaudu (vt ptk XVII).    
 
2. rühm on määratud rikkumiskaitsele (TMP nupp) ja talitlushäirele. Rikkumiskaitse 
või talitlushäire korral edastatakse ühildatud seadmetele häirekäsk.  
 
3. rühm on anduri oleku teavitus ja lubatud ühildumine vaid ühe seadmega (vaikimisi 
peajuhtseadmega – andur teavitab oma olekust peajuhtseadet). Antud rühma 
seadistusi on soovitatav mitte muuta. 
 
Fibaro andur võimaldab kontrollida igas rühmas kuni 5 tavaseadet ning 5 mitmekana-
list seadet. Iga rühma esimene väli on reserveeritud võrgu juhtseadmele.  
 
Ühildamise lisamiseks (HC2 juhtseadme abil) liikuge seadme seadetesse ja vajutage 
ikooni:   
 
Valige tabel „seadme valikud“. Seejärel määratlege ühildatavad seadmed ja rühm, 
millesse need ühildada soovite. Ühildatud rühmadesse lisatud seadmetele 
vastavasisulise info saatmiseks võib sõltuvalt eelnevast konfiguratsiooniparameetrite 
seadest kuluda mõni tund.  
 



  XIII LED-näidikud ja seaded 
 
Fibaro Suitsuandur on varustatud LED-näidikuga, mis teavitab kasutajat anduri 
töörežiimist ja häiretest. Lisaks võib näidik anda informatsiooni Z-Wave leviala ning 
hetketemperatuuri kohta. 
  
LED-näidiku signaalirežiimid: 

1) Tulekahjuhäire - punane vilkuv LED-diood. 

2) Rikkumiskatse - lühike punane vilgatus.   

3) Talitlushäire - punane vilkuv LED-diood. 

4) Z-Wave leviulatuse häire - roosa vilkuv LED-diood. 

5) Tühjenev aku - kollane vilkuv LED-diood.  

6) MENÜÜ tasanditest teavitavad erinevat värvi märgutuled. 

MENÜÜ-sse sisenemiseks vajutage ja hoidke all teenindusnuppu B 3 sekundit. Kui 
LED-näidikus süttib valge tuli, vabastage nupp. Seejärel hakkab LED-dioodi värv 
muutuma. Iga värv tähistab erinevat tasandit. Soovitud tasandi valimiseks vajutage 
vastava märgutule süttimisel lühidalt teenindusnuppu B. MENÜÜ tasandite 
vahelistest üleminekutest teavitab andur lühikeste helisignaalidega. 

Menüü LED-dioodi värvimuutusskeem: 

VALGE – MENÜÜ-sse sisenemine + enesekontroll 

ROHELINE – ühildatud seadmete häireseisundi taaslaadimine 

ROOSA – Z-Wave leviulatuse test 
KOLLANE – anduri lähtestamine  
 

 
Märkus! 
Z-Wave leviulatuse testi läbiviimise ajal ei ole andur suuteline suitsu 
olemasolu tuvastama. Seade naaseb tavapärasesse töörežiimi alles 
siis, kui test on lõpetatud. 

                       

 

  XIV Ühildatud seadmetele edastatava häire tühistamine 

 

Fibaro Suitsuandur tühistab Z-Wave peajuhtseadmele ja ühildatud seadmetele 
edastatud suitsuhäired automaatselt. Häiresignaali tühistamist on võimalik edasi 
lükata või deaktiveerida parameetri 1 seadete muutmisega. Tühistamise korral 
kestab häireteavituse edastamine seni kuni see manuaalselt rohelise MENÜÜ-
tasandi valimisega tühistatakse.  
 

 
Märkus! 
Rikkumisvastast häiret pole võimalik MENÜÜ kaudu tühistada. 
 
 

                       
 



 

  XV  Z-Wave leviulatuse mõõtmine 

 
Fibaro Suitsuanduril on sisseehitatud Z-Wave võrgu peajuhtseadme leviala testija. 
Leviulatuse mõõtmiseks järgige alltoodud juhtnööre: 

1) Veenduge, et andur on toiteallikaga ühendatud. 

2) Vajutage ja hoidke all teenindusnuppu B 3 sekundit, kuni LED-diood muutub 

valgeks.   

3) Kõlab lühike helisignaal. 

4) Vabastage teenindusnupp. 

5) Oodake, kuni LED-näidikus süttib roosa valgus ja testi alustamiseks vajutage 

lühidalt B-nuppu. 

6) LED-dioodi värv näitab Z-Wave leviulatust (vt alltoodud kirjeldusi). 

7) Leviala testimisest väljumiseks vajutage lühidalt B-nuppu.  

Z-Wave leviulatuse häirerežiimid: 

 

Rohelisena pulseeriv LED-diood – suitsuandur püüab luua otseühendust pea-
juhtseadmega. Kui otseühendust pole võimalik luua, püüab suitsuandur ühendust 
peajuhtseadmega ruutida – LED-dioodis kollasena pulseeriv valgus. 
 
Rohelisena helendav LED-diood – näitab õnnestunud otseühenduse loomist anduri 
ja peajuhtseadme vahel. 
 
Kollasena pulseeriv LED-diood – andur püüab peajuhtseadmega ühendust ruutida 
teiste Z-Wave seadmete kaudu.  
 
Kollasena helendav LED-diood – anduril õnnestus saada peajuhtseadmega ruudi-
tud ühendus. 2 sekundi möödudes asub andur taas peajuhtseadmega otseühendust 
looma – sellest teavitab rohelisena vilkuv LED-diood. 
 
Violetsena pulseeriv LED-diood – andur asub leviala piirimail. Ühenduse õnnestu-
misel muutub LED-diood kollaseks. Anduri kasutamine leviala piirimail pole soovita-
tav. 
  
Punasena helendav LED-diood – suitsuanduril ei õnnestu peajuhtseadmega otse-

ühendust ega ruuditud ühendust luua.  

 

 
Märkus! 
Z-Wave leviulatuse testi läbiviimise ajal ei ole andur suuteline suitsu 
olemasolu tuvastama. Seade naaseb tavapärasesse töörežiimi alles 
siis, kui test on lõpetatud. 

 

 
   
                     



  XVI Must kast 
 

Fibaro Suitsuanduril on sisseehitatud mälu suitsu- ja temperatuuriinfo 
salvestamiseks. Väikseimagi suitsuvine tuvastamisel salvestab andur nii 
suitsutaseme, hetketemperatuuri kui kellaaja. Antud informatsioon edastatakse Z-
Wave peajuhtseadmele iga 60 sekundi möödudes. HC2 võimaldab musta kasti 
salvestisi jälgida (vt alltoodud joonis). Suitsu kadumisel peatab suitsuandur 
salvestiste edastamise, kuid kasutajal säilib alati ligipääs varasematele raportitele. 
Musta kasti tundlikkustaset on võimalik konfigureerida parameetri 83 seadetega.     
 

 
 

 
Märkus! 
Must kast kogub ja edastab informatsiooni ka tulekahjuhäire 
puudumise korral.  
 

 
Märkus! 
Olenevalt parameetri 83 seadetest ning töökeskkonna tingimustest 
säilitatakse Musta kasti salvestisi 24 tundi. Peajuhtseadme mudelist  
ja tarkvaraversioonist sõltuvalt on kasutajal võimalus kõnealuste 

                        salvestite edastamist ka teatud määral muuta.  
                       

 

  XVII Täpsemad seaded 

 
Äratusintervall: (3 baiti) 
 
Vaikeväärtus: 14400 (iga 4 tundi) 
Saadaolevad seaded 300-86399 (5 min kuni 24 h) 
 
Kui Suitsuandur töötab akurežiimis, on võimalik äratusaeg määrata sekundites. Igal 
äratusel ühendub suitsuandur peajuhtseadmega, uuendab parameetrite seadeid ning 
vajadusel ka tarkvara. Andur ärkab kindlaksmääratud intervallidega ja üritab ALATI 
luua ühenduse peajuhtseadmega. Ebaõnnestunud ühenduskatsele järgneb 60 se-
kundi järel uus katse. Kolme ebaõnnestunud katse järel käivitatakse Z-Wave võrgu-
ühenduse häiresignaal. Antud parameeter toimib üksnes akurežiimis. Ajaintervallide 
pikkus mõjutab aku eluiga – pikemad intervallid tähendavad harvemaid ühendu-



miskatseid ja seetõttu aku pikemat eluiga. Z-Wave võrguühenduse häire tühistatakse 
pärast õnnestunud ühendumiskatset automaatselt.  
 

 
Märkus! 
Automaatse äratuse vaikeväärtus Home Center 2 peajuhtseadmes on 
6 tundi.  
 

                       
1. Suitsuhäire tühistamise viivitus. 

Suitsu kadumise ning häiresignaali tühistamise vaheline aeg. 

 Saadaolevad seaded: 0-17280, 65535 (5s samm) [5s-24h] 
0 – viivitust ei ole, tühistatakse koheselt 
65535 – häire tühistamine deaktiveerittud; suitsuandur jätkab häiresignaali edasta-
mist ka suitsu kadumise järel ning alarmi tühistamine on võimalik ainult manuaalselt, 
2. menüütasandi kaudu (vt ptk XIV).  
Vaikeväärtus: 0 
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 
 

 
Märkus! 
Parameetri seaded ei mõjuta visuaalseid ega akustilisi häiresignaale, 
mis on suitsu kadumisel väljalülitunud. 
  

                      
2. LED-näidiku ja helisignaali SISSE/VÄLJA lülitamine olenemata häiretüübist. 

Võimaldab LED-näidiku ja helisgnaali mistahes häire tuvastamisel koheselt välja 
lülitada, sealjuures anduri ja peajuhtseadme vahelist kommunikatsiooni kuidagimoodi 
mõjutamata – andur jätkab häiresignaalide, raportite ja informatsiooni edastamist 
ühildatud seadmetele. Antud parameetri seadete muutmine võimaldab aku eluiga 
pikendada.    
 
Saadaolevad seaded: 0-3 
0 – LED-näidik ja helisignaal deaktiveeritud 
1 – LED-näidik aktiivne, helisignaal deaktiveeritud 
2 – LED-näidik deaktiveeritud, helisignaal aktiivne 
3 – LED-näidik ja helisignaal aktiivsed  
Vaikeväärtus: 3  
Parameetri väärtus: 1 [bait]  
 

 
Märkus! 
Visuaalse ja akustilise häiresignaali deaktiveerimine võib põhjustada 
puudulikku suitsuhäire edastamist. Parameetreid ei ole soovitatav 
muuta. 

                       

 
 



5. 1. ühildumisrühma seadmetele edastatava häirekäsu tüüp (SUITSUHÄIRE). 
 
Võimaldab kasutajal valida I ühildumisrühmas kasutatava käsutüübi.  
 
Saadaolevad seaded: 0, 255 
0 – ALARM SENSOR (SMOKE) käsklus, 
255 – BASIC_SET käsklus. 
Vaikeseade: 255 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
7. Sunnitud dimmerdamise aste / ruloode asend käskluse „lülita sisse / ava“ 
edastamisel 1. ühildumisrühma seadmetele.  

Väärtus 255 võimaldab seadet sisse lülitada. Dimmeri puhul tähendab väärtus 255 
seadme sisselülitamist viimasesse salvestatud olekusse. Nt kui dimmer seadistatak-
se 30% astmele, seejärel lülitatakse välja ning käskluse 255 abil taas sisse lülita-
takse, lülitub see automaatselt väljalülitamiseelsele astmele, so. 30%.  
 
Saadaolevad seaded: (1-99) või 255 
Vaikeseade: 255 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 

 
Märkus! 
2. ühildumisrühma häireid pole võimalik tühistada. 
 
 

                       
10. Temperatuurimõõtmiste intervall.  

Järjestikuste temperatuuriraportite vaheline intervall.  
Antud parameeter toimib üksnes akurežiimis. Ajaintervallide pikkus mõjutab aku 
eluiga – pikemad intervallid tähendavad harvemaid ühendumiskatseid ja seetõttu aku 
pikemat eluiga. Temperatuuriraport edastatakse vaid juhul, kui temperatuuri näit 
erineb eelnevalt mõõdetud näidust. Temperatuuriraporteid võib seade edastada ka 
äratuse tulemusena. 
 
Saadaolevad seaded 1-17280, 0 (5 s samm) [5s-24h] 
0 – raporteerimine deaktiveeritud 
Vaikeseade: 0  
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 
 
12. Temperatuuriraporti hüsterees. 

Temperatuuriraport edastatakse vaid juhul, kui temperatuuri hetkenäit erineb 
eelnevalt mõõdetud näidust. Temperatuuriraporteid võib seade edastada ka  äratuse 
tulemusena.   
 
Saadaolevad seaded 0 - 100 (samm 0,1°C) 
0 – temperatuurimuutuse raporteerimine deaktiveeritud 
Vaikeseade: 20 (2oC) 



Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 

 
Märkus! 
Antud parameeter toimib üksnes akurežiimis. Pikemad ajaintervallid 
tähendavad harvemaid ühendumiskatseid ja seetõttu aku pikemat 
eluiga. 

                       

 
13. Häire leviedastus. 

0-st erinev väärtus tähendab seda, et häiresignaale edastatakse leviedastuse režii-
mis (prioriteedina muust kommunikatsioonist) kõikidele Fibaro Suitsuanduri levialas 
olevatele seadmetele. 
 
Saadaolevad seaded 0-3 
0 – leviedastus deaktiveeritud 
1 – suitsuhäire leviedastus (1. ühildumisrühm) aktiivne, rikkumisvastase häire levi-
edastus (2. ühildumisrühm) deaktiveeritud 
2 – suitsuhäire leviedastus (1. ühildumisrühm) deaktiveeritud, rikkumisvastase häire 
leviedastus (2. ühildumisrühm) aktiivne 
3 – suitsuhäire leviedastus (1. ühildumisrühm) ja rikkumisvastase häire leviedastus 
(2. ühildumisrühm) aktiivne 
Vaikeseade: 0 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
73. Temperatuurimõõtmise kompenseerimine.  

Parameeter säilitab temperatuuriväärtuse, mis liidetakse või lahutatakse sisseehita-
tud temperatuurianduri hetkenäiduga(st), et kompenseerida erinevust ruumitempe-
ratuuri ja temperatuuri vahel laes (so suitsuanduri asukohas).   
 
Saadaolevad seaded -1000 kuni +1000 (samm 0,1°C) 
Vaikeseade: 0 (0°C) 
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 
 
80. Z-Wave võrgulevi kontrolli intervall.  

Järjestikuste Z-Wave võrguühenduse kontrollide vaheline intervall. 
Akurežiimis viiakse nimetatud kontroll läbi äratuste ajal. Sõltumata valitud toiterežii-
mist lülitab väärtus 0 võrguühenduse kontrolli välja.  
 
Saadaolevad seaded: 0-144 (samm 10 min) [10min-24h]  
Vaikeseade: 1 (10min) 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
81. Temperatuurihäire lävend. 

Sisseehitatud temperatuurianduri poolt mõõdetav temperatuuri väärtus, mille ületami-
sel käivitatakse häire. 
 
Saadaolevad seaded: 0, 2-100 



0 – temperatuurihäire deaktiveeritud 
2-100 – (2-100°C) 
Vaikeseade: 54 (54°C) 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 

 
Märkus! 
Väikseimgi muutus antud parameetri seadetes võib kaasa tuua 
suitsuanduri mittevastavuse Teie koduriigis kehtivatele turva-  
regulatsioonidele.  

                       

 
82. Fibaro suitsuanduri tundlikkus. 

Anduril on suitsu olemasolu tuvastamiseks 3 tundlikkusastet. 
 

 
Märkus! 
Parameetri väärtuse suurendamine vähendab selle tundlikkust 
suitsu olemasolu tuvastamisel. Antud parameetri seadete muutmine 
ei ole soovitatav.  

                       

 
Saadaolevad seaded: 1-3 
1 – kõrge tundlikkus 
2 – keskmine tundlikkus 
3 – madal tundlikkus 
Vaikeseade: 2 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
82. Musta kasti tundlikkusaste. 

Antud parameeter võimaldab määrata Musta kasti salvestamise algushetke. Must 
kast salvestab kõik ettemääratud astet ületavad suitsu- ja temperatuuriväärtused.  
 
Saadaolevad seaded: 1-3 
1 – kõrge tundlikkus 
2 – keskmine tundlikkus 
3 – madal tundlikkus 
Vaikeseade: 2 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
84. Talitlushäire. 

Ajaintervall, millega talitlushäire tuvastamisel korratakse visuaalseid ja akustilisi 
signaale. 
 
Saadaolevad seaded: 1-255 (samm 100 ms) [100ms-25,5s]  
Vaikeseade: 10 (1s) 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 



85. Temperatuurihäire. 

Ajaintervall, millega temperatuurihäire tuvastamisel korratakse visuaalseid ja akusti-
lisi signaale. 
 
Saadaolevad seaded: 1-255 (samm 100 ms)  [100msec-25,5s]  
Vaikeseade: 5 (500ms) 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
86. Puuduva Z-Wave võrgulevi häire. 

Ajaintervall, millega puuduva võrgulevi häire tuvastamisel korratakse visuaalseid ja 
akustilisi signaale. 
 
Saadaolevad seaded: 1-17280 (samm 5 s) [5s-24h]  
Vaikeseade: 360 (30min) 
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 
 
87. Aku madala laetuse häire. 

Ajaintervall, millega aku madala laetuse häire tuvastamisel korratakse visuaalseid ja 
akustilisi signaale. 
 
Saadaolevad seaded: 1-17280 (samm 5 s) [5s-24h]  
Vaikeseade: 360 (30min) 
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 
 
88. Temperatuurimõõtmise kompensatsiooni (parameeter 73) arvessevõtmine 
temperatuuriraporti edastamisel. 

Saadaolevad seaded: 0-1 
0 – temperatuuri kompensatsiooni ignoreeritakse 
1 –  temperatuuri kompensatsiooni võetakse arvesse 
Vaikeseade: 0  
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 

 
Märkus! 
Väikseimgi muutus antud parameetri seadetes võib kaasa tuua 
suitsuanduri mittevastavuse Teie koduriigis kehtivatele turva-  
regulatsioonidele.  

                       

 
89. Rikkumisvastane häire 

Saadaolevad seaded: 0, 1, 2 
0 – rikkumisvastane häire deaktiveeritud 
1 –  rikkumisvastane häire aktiivne, tühistamisvõimalus olemas 
2 –  rikkumisvastane häire aktiivne, tühistamisvõimalus puudub 
Vaikeseade: 1  
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 



  XVIII Nõuanded aku kasutamiseks 

 
Suitsuandur töötab akurežiimil. Vale tüüpi aku kasutamine võib kaasa tuua 
plahvatuse. Utiliseerige kasutuskõlbmatuks muutunud aku vastavalt keskkonna-
kaitsereeglitele.  

  XIX Garantiitingimused 
 

1. Garantii eest vastutab tootja FIBAR GROUP Sp. S o.o. (edaspidi „Tootja“), 

asukohaga Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421, Poola. Reg nr. 370151, NIP 7811858097, 

REGON: 301595664. 

2. Tootja vastutab seadmete valmistamis- ja materjalidefektidest tulenevate 
tööhäirete eest 12 kuu jooksul peale ostu-müügitehingu sooritamist. 
 
3. Garantiiperioodi ajal on Tootjal kohustus kõik tekkinud vead tasuta kõrvaldada 
ning defektiga komponendid uute või taastatud, defektita komponentide vastu välja 
vahetada. Juhul kui parandamine osutub võimatuks, jätab Tootja endale õiguse 
seade sama tüüpi uue või taastatud seadme vastu välja vahetada. Vahetatav seade 
peab olema töökorras ning selle seisukord ei või olla halvem kui kliendil olnud 
seadmel.   
 
4. Eriolukordades, kus talitlushäiretega seadet sama tüüpi seadmega asendada ei 
ole võimalik (nt pole antud mudel enam tootmises), on Tootjal õigus asendada see 
teise, samaväärsete parameetritega seadmega. Taolist tegevust käsitletakse 
tootjapoolse kohustuse täitmisena. Ühtlasi Tootja vabaneb sellega rahalise kompen-
satsiooni maksmisest Kliendile.   
 
5. Garantiinõude esitamine toimub garantiiteeninduse kaudu. Võtke ühendust tootja 
esindajaga www.indome.ee ning küsige garantiitaotluse vormi. NB! Enne taotluse 
esitamist võtke kasutajatoega ühendust e-maili või telefoni teel. Praktika näitab, et 
enam kui 50% probleemidest on lahendatavad distantsilt, mis tähendab märkimis-
väärset raha ja aja kokkuhoidu. Kui kasutajatoe poolt osutatud abi osutub eba-
piisavaks, peab Klient täitma veebiaadressil www.indome.ee garantiinõude vormi. 
Korrektselt esitatud vormile vastatakse unikaalset RMA-numbrit kandva kättesaamise 
kinnitusega. 
 
6. Nõuet on võimalik esitada ka telefoni teel. Sel juhul kõne salvestatakse - Klienti 
informeeritakse sellest enne nõude esitamist. Nõude esitamise järel edastab konsul-
tant Kliendile tema individuaalse RMA-numbri.    
 
7. Kui garantiitaotlus on esitatud korrektselt, võetakse Kliendiga autoriseeritud edasi-
müüja poolt mõistliku aja jooksul ühendust.  
 
8. Garantiiperioodi jooksul ilmnenud defektid kõrvaldatakse hiljemalt 30 päeva 
jooksul, alates vigase seadme saabumisest edasimüüjale. Garantiiperiood pikeneb 
aja võrra, mil seade on edasimüüja või tootja käes. 
 
9. Vigane seade peab olema üleandmisel täielikus standardkomplektsuses, ühtlasi 
peab Klient esitama ostu-müügitehingut tõendavad dokumendid.  

http://www.indome.ee/
http://www.indome.ee/


 
10. Garantiikorras vahetatud komponendid kuuluvad Tootjale. Asendatud komponen-
tide garantii kestus on võrdne algseadme garantii kestusega. Väljavahetatud kompo-
nendi garantiiperiood pikendamisele ei kuulu.  
 
11. Seadme kohaletoimetamisega seotud kulud kannab täies ulatuses Klient. 
Põhjendamata kaebuste korral on edasimüüjal õigus juhtumiga seotud reisi- ja 
käitlemiskulud Kliendilt sisse nõuda. 
 
12. Edasimüüja võib keelduda garantiist järgmistel juhtudel: 

          seadet on käsitletud vääralt või vastuolus kasutusjuhendiga 

          seade tuuakse edasimüüjale mittekomplektsena ja/või tehasemärgistuseta 

          tehakse kindlaks, et seadme tööhäire põhjuseks ei ole valmistamis- ega             
           materjalidefekt 

          garantiitaotlus on ebakorrektne või puudub ostu-müügitehingut tõendav  
           dokument 
 
13. Tootja ei vastuta defektse seadme poolt tekitatud varalise kahju eest. Tootja ei 
vastuta kaudse, juhusliku, teisese, karistava ega erikahju eest, sealhulgas saamata-
jäänud tulu või kaotatud säästude, andmete või soodustuste eest, nagu ka seadme 
kasutamisest otseselt või kaudselt lähtuva  mistahes liiki isikliku või varalise kahju 
eest kolmandatele isikutele. 
 
14. Garantii ei laiene: 
 

         mehaanilistele vigastustele (praod, mõrad, lõiked, kõnealuse seadme või muu                
          objekti kukkumisest, mahapillamisest või seadme ja mõne objekti omavaheli- 
          sest kontaktist johtuvad füüsilised vigastused, väärkasutamine, kasutusjuhendi          
          mittejärgimine); 

         välistest põhjustajatest (üleujutus, torm, tulekahju, pikne, looduskatastroofid,         
          maavärinad, sõda, rahvarahutused, vääramatu jõud, ettenägematud õnnetus- 
          juhtumid, vargus, niiskuskahjustus, vedeliku leke, akuleke, ilmastikutingimu- 
          sed, liiv, niiskus, liiga kõrge või liiga madal temperatuur, õhusaaste) lähtuvatele 
          tööhäiretele;    

         tarkvaraprobleemidest, ründavast arvutiviirusest või uuenduste installeerimi- 
          sel Tootja poolt ettekirjutatu mittejärgimisest põhjustatud kahjule;  

         vooluringis või telekommunikatsioonivõrgus asetleidvatest kõikumistest,            
          kasutusjuhendi mittejärgimisest ja valeühendustest või ühendamisest Tootja  
          poolt heakskiitu mittesaanud seadmetega tingitud vigastustele; 

         seadme kasutamisest ja/või hoidmisest kasutusjuhendis kahjulike tingimuste- 
          na määratletud oludes, st liiga niiskes, tolmuses, külmas, kuumas keskkonnas, 
          põhjustatud tööhäiretele. 

         Tootja poolt mittesoovitatud tarvikute kasutamisest lähtuvale kahjule; 

         Kliendi poolt teostatud ebakorrektsetest elektriühendustest, sh valede  
          kaitsmete paigaldamisest, lähtuvale kahjule;    

         kasutusjuhendis ettekirjutatud hooldustööde tegematajätmisest Kliendi poolt 
          tingitud tööhäiretele; 

         antud mudeliga ühildamatute varuosade või tarvikute paigaldamisest,  
          autoriseerimata personali poolt teostatud parandustöödest ja sisseviidud 



          muutustest tingitud kahjule; 

         vigase seadme või vigaste tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjule. 
   
15. Garantii ei hõlma seadme edaspidist hooldamist ega järelevalvet –  puhastamine, 
seadistamine, töösoorituse kontrollimine, vigade kõrvaldamine, parameetrite prog-
rammeerimine ja muu taoline kuulub Kliendi kohustuste hulka. Garantii ei laiene 
seadme ning kasutusjuhendis ja tehnilises dokumentatsioonis loetletud kompo-
nentide loomulikule kulumisele, kuna kõnealuste elementide tööiga on piiratud.  
 
16. Kui defekt ei kuulu garantii alla, jätab Tootja endale õiguse otsustada, kas defekt 
eemaldada, kahjustatud või hävinenud komponendid parandada või varustada Klient 
parandus- või asendustööks vajaminevate komponentidega.   
 
17. Käesolev garantii ei välista, piira ega peata Kliendi õigusi, kui kõnealune toode on  
vastuolus ostulepinguga. 
 

 
Käesolevat seadet on võimalik kasutada kõikide, ka teiste tootjate 
poolt valmistatud, Z-Wave sertifikaati omavate seadmetega.  
Fibaro süsteemile on võimalik lisada mistahes, Z-Wave protokolliga 
ühilduv seade.  
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