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Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARIANT plus, spol. s r.o. a jejích 

zákazníků. Dokumentace je určena pouze a výhradně pro subjekty s koncesí k instalaci EZS a 
řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále 

zveřejňována bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARIANT plus. Přestože bylo 

vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše 

firma žádnou odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARIANT 

plus si vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými 

vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího upozornění. 
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Instalace MWD-210 
 

Napájení 2x AA tužková baterie 1,5V 

Proudový odběr v klidu 45 µA, poplach 15mA 

Signalizace zatopení akustická + LED 

Hlasitost sirény 70dB 

Umlčení ano, tlačítko MUTE 

Paměť poplachu ano, bliká červená LED 

Poplachový výstup ano, OC, 12V/0,1A 

 
Místo instalace 
V místě, kde se předpokládá vznik nebezpečí zatopení nebo úniku vody, instalujte 
detektor tak, aby spodní hrana detekčních kontaktů byla na úrovni hlídané hladiny.  
Je potřeba zajistit, aby unikající voda nebo vlhkost nezasáhla elektroniku detektoru. 
Detekční kontakty udržujte v čistotě bez prachu. 
 

Paměť poplachu 
V případě zaplavení detektor akusticky a blikáním červené LED signalizuje poplach. 
Pokud odeznění příčina poplachu nebo po stisku tlačítka MUTE se ukončí pouze 
akustická signalizace, ale červená LED bliká dál (paměť poplachu). Paměť se vynuluje 
stiskem tlačítka RESET. 
 
Poplachový výstup 
Uvnitř detektoru je pro případ potřeby také vyveden poplachový kontakt, řešený 
tranzistorem v zapojení OC, který lze využít pro vzdálenou signalizaci. 
V případě kombinace se vstupem na DCT10 zapojte vodič RED na svorku +. 
 
 

 


