
RĘCZNE PRZYCISKI 
ODDYMIANIA 
PO-61, PO-62, PO-63

Przyciski PO-6x przeznaczone są do ręcznego inicjowania 
uruchomienia klap dymowych. Dostępne są w trzech wyko-
naniach:
- PO-61 przycisk z sygnalizacją URUCHOMIENIE, bez kasowania, 
- PO-62 przycisk z sygnalizacją URUCHOMIENIE i z wyłączni-
kiem kasującym,
- PO-63 przycisk z sygnalizacją: URUCHOMIENIE, OK (goto-
wość), USZKODZENIE i z wyłącznikiem kasującym.
Przyciski przeznaczone są do montażu natynkowego lub 
wtynkowego wewnątrz obiektów.

Przyciski oddymiania PO-61, PO-62, PO-63 mają obudowę 
wykonaną z pomarańczowego tworzywa. Przezroczysta szyb-
ka - osłona wykonana jest z wytrzymałego na silne uderze-
nia tworzywa sztucznego - zabezpiecza przed przypadkowym 
uruchomieniem przełącznika inicjującego.

Średnica przewodów instalacyjnych 0,8 – 1,2 mm
Szczelność obudowy  IP 30
Otwór do montażu wtynkowego Ø 80 x 22 mm (min)
Zapas przewodu do dołączenia 15 cm
Zakres temperatur pracy  od -25°C do +55°C
Wymiary  102 x 98 x 46 mm
Masa  < 220 g
Kolor obudowy  pomarańczowy

Przyciski są przeznaczone do montażu wtynkowego, a przy za-
stosowaniu (zamawianej oddzielnie) specjalnej ramki masku-
jącej RM-60-O mogą być montowane natynkowo.

Uruchomienie przycisku oddymiania następuje poprzez ude-
rzenie lub silne naciśnięcie szybki – osłony, która po uchyleniu 
się umożliwi dostęp do przycisku przełącznika inicjującego. 
Wciśnięcie tego przycisku powoduje wysłanie informacji do 
centrali oddymiania. Centrala zwrotnie włącza sygnalizację 
URUCHOMIENIE – błyskanie czerwonej diody. Jednocześnie 
z wciśnięciem przycisku przełącznika, strzałki wskazujące go 
zmieniają kolor z czarnego na żółty.
Skasowania stanu URUCHOMIENIE dokonuje się specjalnym 
kluczem, którym blokuje się szybkę – osłonę, (przytrzymy-
waną w czasie kasowania) w normalnym jej położeniu jak w 
stanie gotowości.
Przyciski PO-62 i PO-63 wyposażone są w wyłącznik kasujący, 
umożliwiający powrót siłownika klapy do pozycji gotowości. 
Dostęp do tego wyłącznika możliwy jest po odchyleniu (tak-
że przy użyciu specjalnego klucza) obudowy przycisku tak jak 
w trakcie instalowania.
Testowanie przycisków odbywa się poprzez ich uruchomie-
nie analogicznie jak w przypadku pożaru tzn. uderzając lub 
mocno naciskając szybkę.
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