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ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Tel.: +421 37 6586 731

e-mail: elkoep@elkoep.sk

www.elkoep.sk

Charakteristika 

Popis prístroja

SK

Záplavový detektor

Made in Czech Republic

• Záplavový detektor slúži na detekciu úniku vody – k aktivácii dochádza v momente 

zaplavenia kontaktov umiestnených na spodnej strane detektora. 

• Prináša rýchle riešenie, ako sa dozvedieť o nežiadúcom zaplavením vo Vašej kúpeľ-

ni či kuchyni, na ktoré môžete okamžite reagovať.

• Vďaka bezdrôtovej komunikácii v sieti a komunikácii NB-IoT môžete okamžite 

umiestniť na zvolené miesto a ihneď prevádzkovať.

• Detekcia zaplavenia je signalizovaná vibráciami, optickou a zvukovou signalizáciou.

• V prípade detekcie vody sú dáta zasielané na server, z ktorého môžu byť následne 

zobrazené ako notifi kácia v Chytrom telefóne, aplikácii alebo Cloude.

• Informácia o stave batérie je zasielaná formou správ na server.

• Napájanie: batéria 1x CR123A.

Všeobecné inštrukcie

Priradenie do Cloudu aplikácie

Vykonáva sa v aplikácii Vášho Chytrého telefónu.  Do aplikácie zadajte príslušné údaje, 

ktoré sú uvedené na kryte výrobku.

Spodná strana

Predná strana Tesnenie

1. Vibračný motor

2. Batéria

3. Slot pre nanoSIM

4. DIP prepínač 

5. Siréna

6. Anténa

7. Snímacie kontakty

Funkcie 

Detektor je konštruovaný tak, aby detekoval prítomnosť vody formou zaplavenia priesto-

ru, ako sú napríklad: pivnice, kúpeľne, sklady atď. Je vhodný pri riešení prípadných stále sa 

opakujúcich situáciách ako: pretečenie vane, poruchy práčky, umývačky, kotlov, upchatie 

alebo zanesenie odpadov, zaplavenie vplyvom spodnej vody, rieky či ďalších mimoriad-

nych udalostí. 

Stavy detektora

• Alarm - pri prepojení snímacích kontaktov detektor odošle dátovú správu a spustí nasta-

venú signalizáciu. Typ signalizácie možno nastaviť DIP prepínačom. Signalizácia sa po 3 

minútach zastaví, i keď nebol odstránený dôvod alarmu. V prípade pozitívnej detekcie sa 

zvuková signalizácia po 5 minútach obnoví. 

• Ukončenie alarmu po niekoľkých sekundách od poklesu záplavy (prerušenie prepojenia 

snímacích kontaktov).

• Dátovú správu o stave odosiela v dvanásť hodinovom intervale (možno upraviť správou 

zo serveru). V prípade detekcie 2 sekundy po prepojení snímacích kontaktov.

Uvedenie do prevádzky

• Zo snímacích kontaktov zložte ochranný pásik. 

• Aktiváciu detektora vykonáte priložením vodivého predmetu (napr. priložené kance-

lárske svorky) ku snímacím kontaktom. Pridržte 20 sekúnd. Detektor spustí svetelnú a 

zvukovú signalizáciu a odošle úvodnú správu.

• POZOR: záplavový detektor detekuje iba prítomnosť kvapaliny, ktorá dosiahla na senzor. 

Kvapalina sa môže vyskytovať v iných priestoroch. 

• Vždy si uvedomte potenciálne nebezpečenstvo, rozvíjajte bezpečnostné povedomie a 

dbajte na preventívne opatrenie, aby sa zabránilo nebezpečiu kedykoľvek a kdekoľvek 

je to nutné. Detektor môže znížiť pravdepodobnosť katastrofy, ale nedokáže zaručiť 

100% bezpečnosť.

Dôležité upozornenie

Internet vecí (IoT)

• Kategóriu bezdrôtových komunikačných technológií určených k IoT popisuje Low 

Power Wide Area (LPWA). Táto technológia je navrhnutá tak, aby zaisťovala celoplošné 

pokrytie vonku i vo vnútri budov, bola energeticky nenáročná a mala nízke náklady na 

prevádzku jednotlivých zariadení. Pre využívanie tohto štandardu je k dispozícii sieť 

NarrowBand. 

Informácia o sieti NarrowBand

• Sieť zaisťuje obojsmernú komunikáciu a ako jediná využíva licenčné pásmo LTE. Naše 

zariadenie umožňuje komunikáciu cez Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 8 

(900 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 20 (800 MHz) a Band 28 (700 MHz). 

• Pre svoju prevádzku využíva táto technológia SIM karty pre jednotlivé zariadenia. 

• Výhodou NarrowBand je využitie už vystavenej siete, čím zaisťuje dostatočné pokrytie 

vonku i vo vnútri budov. 

• Viac informácií o tejto technológii sa dozviete na stránkach www.vodafone.cz

Upozornenie pre správnu prevádzku zariadenia:

• Výrobky sa inštalujú podľa schémy zapojenia uvedenej pri každom výrobku.

• Pre správnu funkčnosť zariadenia je nutné mať dostatočné pokrytie vybranej siete v 

mieste inštalácie. 

• Zároveň musí byť zariadenie v sieti registrované. Úspešná registrácia zariadenia v da-

nej sieti vyžaduje zaplatenie tarify za prevádzku. 

• Každá sieť ponúka iné možnosti taríf - vždy záleží na počte správ, ktoré chcete zo zaria-

denia odosielať. Informácie k týmto tarifám nájdete v aktuálnej verzii cenníka spoloč-

nosti ELKO EP SLOVAKIA.
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Bezpečná manipulácia s prístrojom

Doporučenie pre umiestnenie

Aktivovaný detektor položte na plochý, nevodivý povrch, kde je predpoklad vzniku zá-

plavy.

Detektor nevyžaduje žiadnu údržbu a je určený pre vnútorné použitie.

1. Pomocou skrutkovača otvorte detektor.

2. Vyberte batériu.

4. Pomocou kovového predmetu (napr. skrutkovaču) prepojte držiaky batérie (aby došlo 

k resetu prístroja). Pozor - kovovým predmetom sa nesmiete dotknúť iných súčiastok 

na prístroji!  

5. Vložte batériu a prekontrolujte správne umiestnenie (pri vložení batérie sa do apliká-

cie odošle správa o funkčnosti detektoru).

7. Nasaďte tesnenie, priložte predný kryt - dbajte na správne umiestnenie. Zaskrutkujte, 

skrutky dotiahnite tak, aby bolo dodržané krytie IP.

8. Uvedenie do prevádzky: Aktiváciu detektora vykonáte priložením vodivého predmetu 

(napr. priložené kancelárske svorky) ku snímacím kontaktom. Pridržte 20 sekúnd. De-

tektor spustí svetelnú a zvukovú signalizáciu a odošle úvodnú správu.

Upozornenie:

Používajte výhradne batérie určené pre tento výrobok, správne vložené do prístroja! Slabé batérie 

okamžite vymeňte za nové. Nepoužívajte súčasne nové a použité batérie. V prípade potreby očistite 

batérie a kontakty pred ich použitím. Vyvarujte sa skratovaniu batérií! Batérie nevyhadzujte do 

vody alebo ohňa. Batérie nerozoberajte, nenabíjajte a chráňte ich pred extrémnym zahriatím - 

nebezpečenstvo vytečenia! Pri kontakte s kyselinou okamžite vypláchnite postihnuté časti prúdom 

vody a vyhľadajte lekára. Udržujte batérie mimo dosahu detí. V prípade podozrenia prehltnutia 

batérie alebo ich umiestnenia vo vnútri tela najskôr navštívte lekára. Odovzdajte lekárovi informáciu 

o type batérie (obal batérie, zariadenia alebo jeho manuál a pod.), aby mohol určiť chemické zloženie 

batérie. Batérie musia byť recyklované alebo vrátené na vhodné miesto (napr. zberné nádoby) v 

súlade s miestnymi ustanoveniami.

Vloženie a výmena batérie 

Nastavenie signalizácie

1. Pomocou skrutkovača otvorte detektor.

6. Nastavte DIP podľa požiadavky (z výroby sú všetky pozície DIP prepínača v polohe za-

pnuté).

7. Nasaďte tesnenie, priložte predný kryt - dbajte na správne umiestnenie. Zaskrutkujte, 

skrutky dotiahnite tak, aby bolo dodržané krytie IP.

Pokiaľ je detekovaná záplava, je vyžadovaná vaša okamžitá pozornosť a akcia.

Je nevyhnutné určiť zdroj záplavy a vykonať patričné opatrenia.

Čo robiť pri detekcii

Pri manipulácii s prístrojom bez krabičky je dôležité zabrániť kontaktu s 

tekutinami. Nedotýkajte sa zbytočne súčiastok na prístroji. Nedotýkajte 

sa kovovými predmetmi vo vnútri prístroja.

Vloženie nanoSIM

1. Pomocou skrutkovača otvorte detektor.

2. Vyberte batériu.

3. Opatrne zasuňte nanoSIM (pri vkladaní alebo výmene nanoSIM nesmie byť prístroj 

pod napätím!)

5. Vložte batériu a prekontrolujte správne umiestnenie (pri vložení batérie sa do apliká-

cie odošle správa o funkčnosti detektoru).

7. Nasaďte tesnenie, priložte predný kryt - dbajte na správne umiestnenie. Zaskrutkujte, 

skrutky dotiahnite tak, aby bolo dodržané krytie IP.

Vysielanie správ (UPLINK) / Parametrizácia (DOWNLINK)

Byte 0-14 15 16 17 18 19

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

NOTIFICATION

IMEI

1
Rezervované pre budúce použitie

Záplava:

1-zaplavené

0 - v poriadkuHEARTBEAT 2

START 3 Verzia FW Subverzia FW
Verzia FW 

Narrowband

Subverzia FW 

Narrowband

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

CONFIGURATION 5

Heartbeat perióda

0 - 127  [x min]

128 - 255 [(x - 127) h]

Rezervované pre 

budúce použitie

priorita 

signalizácia                                                     

1 - downlink

0 - dip

vizuálna 

signalizácia

1 - zapnuté

0 - vypnuté

Mechanická 

signalizácia 

1 - zapnuté

0 - vypnuté

Zvuková 

signalizácia 

1 - zapnuté

0 - vypnuté

Rezervované pre budúce 

použitie
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5-10 kΩ

2-5 kΩ

2-15 kΩ

15-25 kΩ

0.5-2 kΩ

 ~0.03 kΩ

 ~2.2 kΩ

 ~5 kΩ

 ~5 kΩ

 ~18 kΩ

 ~1 kΩ

 ~1 kΩ

 ~1 kΩ

 ~1 kΩ

 ~1 kΩ

 ~2.2 kΩ

 ~2.2 kΩ

 ~2.2 kΩ

 ~18 kΩ

Varovanie

Technické parametre

Kvapaliny vhodné pre detekciu

Druh kvapaliny

pitná voda

voda zo studne

voda z rieky

dažďová voda

odpadová voda

morská voda 

slaná voda 

prírodná / tvrdá voda 

chlorovaná voda 

kondenzovaná voda 

mlieko 

srvátka 

ovocná šťava 

zeleninová šťava 

polievka 

víno 

pivo 

káva 

mydlová pena

Nevhodné kvapaliny

Vodivosť kvapalín

• demineralizovaná voda

• deionizovaná voda

• whisky

• benzín

• olej

• kvapalné plyny

• parafín

• ethylén glykol

• farby

• kvapaliny s vysokým obsahom 

alkoholu

Odpor [Ωcm]*

* Merný odpor charakterizuje lokálne vodivostné alebo odporové vlastnosti látok, ktoré vedú 

elektrický prúd.

Pred inštaláciou prístroja a pred jeho uvedením do prevádzky sa zoznámte s návodom 

na použitie. Návod na použitie je určený pre montáž a pre užívateľa zariadenia. Návod 

je vždy súčasťou balenia. Inštaláciu a pripojenie môžu vykonávať len pracovníci s prís-

lušnou odbornou kvalifi káciou, pri dodržaní všetkých platných predpisov, ktorí sa doko-

nale zoznámili s týmto návodom a funkciou prvku. Bezproblémová funkcia prvku je tiež 

závislá na predchádzajúcom spôsobe transportu, skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ 

objavíte akékoľvek známky poškodenia, deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúci diel 

tento prvok neinštalujte a reklamujte ho u predajcu. S prvkom či jeho časťami sa musí 

po ukončení životnosti zaobchádzať ako s elektronickým odpadom. Pred zahájením in-

štalácie sa uistite, že všetky vodiče, pripojené diely či svorky sú bez napätia. Pri montáži 

a údržbe je  nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, normy, smernice a odborné usta-

novenia pre prácu s elektrickými zariadeniami. Nedotýkajte sa častí prvkov, ktoré sú pod 

napätím - nebezpečie ohrozenia života. Z dôvodu prestupnosti rádiového signálu dbajte 

na správne umiestnenie prvkov v budove, kde se bude inštalácia vykonávať. Pokiaľ nie je 

uvedené inak, nie sú prvky určené pre inštaláciu do vonkajších a vlhkých priestorov, ne-

smie byť inštalovaný do kovových rozvádzačov a do plastových rozvádzačov s kovovými 

dverami - znemožní sa tým prestupnosť rádiofrekvenčného signálu. iNELS Air sa neod-

porúča pre ovládanie prístrojov zaisťujúcich životné funkcie alebo pre ovládanie riziko-

vých zariadení ako sú napr. čerpadlá, el. ohrievače bez termostatu, výťahy, kladkostroje 

ap. - rádiofrekvenčný prenos môže byť zatienený prekážkou, rušený, batéria vysielača 

môže byť vybitá ap. a tým môže byť diaľkové ovládanie znemožnené. 

Napájanie

Batériové napájanie:

Životnosť batérie podľa počtu 

vysielaní*

1x 10 minút

1x 60 minút

1x 12 hodín

1x 24 hodín

Nastavenie

Detekcia alarmu:

Zobrazenie stavu batérie:

DIP prepínač :

Akustický signál:

Detekcia

Senzor: 

Detekčný princíp:

Doba reakcie:

Presnosť:

Citlivosť:

Indikácia

LED:

Komunikácia

Protokol:

Komunikačná frekvencia:

Dosah na voľnom priestranstve:

Vysielací výkon (max.):

Ďalšie údaje 

Pracovná teplota:

Skladovacia teplota:

Pracovná poloha:

Upevnenie:

Krytie:

Rozmer:

Hmotnosť:

1x CR123A batéria

2 roky

4 roky

5.5 rokov

6 rokov

správa na server, vibrácie, 

optická a zvuková signalizácia

správa na server

 pozícia 3: vypnutie zvukovej signalizácie

 pozícia 2: vypnutie mechanickej signalizácie

 pozícia 1: vypnutie optickej signalizácie

väčší než 45 dB / 1m

kontakty pre zaplavenie 

prepojenie snímacích kontaktov snímanou kvapalinou 

2 sekundy po prepojení snímacích kontaktov

99.8 %

v rozsahu 0.03 - 20 kΩ

vysielanie dátovej správy, alarm

NB-IoT

LTE Cat NB1**

cca 30 km*** 

200 mW / 23 dBm

0…+50°C 

(dbajte na pracovnú teplotu batérií)

-20…+60°C

snímacie kontakty pre zaplavenie smerom nadol

voľne položené

IP62

Ø 89 x 23 mm

92 g

* hodnoty sú počítané za ideálnych podmienok, bez aktivácie alarmu, ktorý je energeticky 

náročný (vibrácie, svetelná a zvuková signalizácia) 

** frekvenčné pásma B1 / B3 / B5 / B8 / B20 / B28

*** podľa pokrytia jednotlivých sietí

Firma ELKO EP ako výrobca má právo vykonávať technické zmeny na výrobku, v technickej špe-

cifi kácii a manuáli k výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.


