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Záplavový detektor LD-81 

Detektor slúži na indikáciu zaplavenia priestoru (sklad, kúpeľňa atď.) vodou. Túto 
informáciu možno prostredníctvom zabezpečovacieho systému hlásiť ďalej napr. 
SMS správou, prenosom na PCO, zopnutím PG výstupu atď. Je určený na použitie 
so systémom JABLOTRON 100 a systémom Oasis. Pripája sa k bezdrôtovému 
detektoru JA-181M resp. JA-81M - červený vodič do svoriek IN1 a čierny do 
svoriek GND. Pri prepojení elektród (zaplavením vodou) detektor vyšle signál 
aktivácia. Deaktivácia detektora sa vyšle po rozpojení elektród (vysušení vody). 
Detektor je napájaný priamo z  JA-181M / JA-81M a pre svoju činnosť nepotrebuje 
žiadny iný zdroj energie.  
Detektor LD-81 možno použiť aj s detektorom JA-60N pre systémy  
JA-6x PROFI a MAESTRO za predpokladu, že vložíte odpor 4k7 – 5k6 do série 
medzi svorku INP a červený vodič detektora. Čierny vodič zapojte do svorky GND. 
 

Poznámka: Do jedného vysielača odporúčame pripájať vždy iba jeden záplavový 
detektor. 
 

Technické parametre 
Pracovné prostredie   vnútorné  
Pracovná teplota -10 až +40 °C 
Detektor  reaguje na zaplavenie vodou 

Spĺňa  STN EN50130-4, STN EN 55022 
 

  Jablotron týmto vyhlasuje, že detektor LD-81 vyhovuje technickým požiadavkám a 
ďalším ustanoveniam smernice 2004/108/EC (NV č. 194/2005 Z .z.), ktoré sa na tento výrobok 
vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk. 
 

Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom. Symbol 

 uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, 
nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste 
elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch 
životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe 
nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané zariadenie 
(elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho 
materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný 
negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. 
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