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Estetické a odolné pouzdro.

e

Malé rozměry a hmotnost.

in g

Funkce konce životnosti.
Po 10 - letech užívání upozornění
uživatele na výměnu detektoru.

a rn

Bateriové napájení.
Ochrana i při výpadku el. proudu.

W

Tlačítko Test Automatické kontroly
obvodů systému.

n

Tlačítko HUSH umožňuje dočasné
utišení nežádoucích poplachů.

Optický detektor (fotoelektrický), napájený lithiovou baterií garantující
napájení zařízení po dobu 10 let.
Zařízení bylo navrženo v malém kompaktním a moderním designu
disponující funkcí HUSH pro dočasné utišení hlásiče v případě falešného
poplachu. Hlásič je určený k nepřetržitému monitorování ovzduší na
přítomnost kouře a ohně s možností umístění v blízkosti kuchyně nebo
koupelny. V případě požáru se automaticky spustí akustický signál
85 dB, přičemž zařízení signalizuje poplach i opticky (indikací červené
LED signálky). Hlásič požáru je také vybaven testovacím tlačítkem
TEST pro kontrolu správného fungování zařízení.
Stisknutím tlačítka HUSH dojde k okamžité deaktivaci poplachu na dobu
asi 10 minut, snížení citlivosti obvodů a vypnutí akustické signalizace
hlásiče.
Po cca 10 minutách od deaktivace hlásiče se tento zcela automaticky
resetuje do původního nastavení pro monitorování nebezpečí požáru.
Na sklonku své životnosti (po uplynutí 10 let) Vás zařízení automaticky
upozorní na to, že je potřeba jej nahradit.
Hlásič požáru je vybaven speciálním zámkem na ochranu proti náhodné
demontáži přístroje prostřednictvím ať dětí či třetích osob.
Bateriový provoz umožňuje rychlou a snadnou instalaci a zajišťuje
řádné fungování hlásiče po dobu 10 let od aktivace. K aktivaci napájecí
baterie dojde po prvním umístění hlásiče do montážního držáku.
Schválení dle ČSN, EN 14604:2005 a CPD. Určen pro montáže do
novostaveb dle vyhlášky 23/2008 Sb. Vyhlášky o technických podmínkách
požární ochrany staveb.

to

Hlasitý alarm signalizace.

Popis produktu

ed

Vestavěná lithiová baterie - není nutná
výměna napájecích baterií po celou
dobu životnosti zařízení.
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Objednací kód

10Y29

Napájení

Lithiová baterie se životností 10 let

Provozní teplota

0˚C až +40˚C

Provozní vlhkost

Až 93% relativní vlhkosti (RH)

Rozměry hlásiče

104mm x 42mm

Hmotnost hlásiče

0.135 kg

Schválení EN

ČSN-EN 14604:2006P / EN14604: 2005 / VDS Q

Záruka

10 let

Rozměry (balení)

108mm x 108mm x 55mm

Hmotnost (balení)

0.176 kg

UPC čárový kód

0-047871-089314

Počet kusů v boxu

6

Rozměry balení (boxu)

110mm x 110mm x 342mm

Hmotnost (boxu)

1,76 kg

Schválení CE

CE 086-CPD-535595

Zástupcem a autotizovaným distributorem
pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:
SAFE HOME europe s.r.o.
Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262 www.safe-home.eu
www.kidde.eu
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