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Popis produktu  
Tento výrobek je chytrým detektorem s hlasovým varováním určeným 
k indikaci úniku všech běžně se vyskytujících výbušných plynů v 
domácnostech (zemní plyn, metan, propan, butan) a v obytných 
prostorách bez významného nebezpečí. 
Zařízení se ideálně hodí pro detekci plynu ze všech domácích 
plynových spotřebičů, plynových kotlů a indikuje únik hořlavého 
plynu používaného k vytápění, vaření či ohřívání.
Detektor SAFE 808L je vybaven katalickým senzorem, který 
nevyžaduje další kalibrace, pamětí nejvyšší naměřené hodnoty 
a testovacím tlačítkem TEST, pro spuštění funkce, která zařízení 
umožňuje ověření provozuschopnosti vnitřních obvodů pomocí 
automatického monitorovacího systému účinnosti. 
Zařízení vyniká svou stabilitou měření, vysokou citlivostí, dlouhou 
životností a kompaktními rozměry.
Přístroj je řízen mikroprocesorem a signalizuje únik plynu jak opticky 
tak akusticky prostřednictvím bzučáku o síle 85 dB.
Pokud detektor zjistí nebezpečnou hodnotu hořlavého plynu, spustí 
zařízení akustickou signalizaci bzučáku doprovázenou problikáváním 
červené LED signálky „POPLACH“ a hlasovou výstrahou „Prosím 
pozor, únik plynu!". S tímto varovným hlášením zobrazí současně 
displej detektoru aktuální naměřenou hodnotu koncentrace hořlavého 
plynu v miliontinách (jednotkách ppm). 
Hlásič hořlavých a výbušných plynů chrání Vás a Vaši rodinu před 
touto nebezpečnou hrozbou.

Objednací kód SAFE-808L

Napájení AC 230 V / 50-60 Hz

Technologie senzoru Katalytického spalování

Provozní teplota 0 °C až +50 °C a -10˚C až +50˚C pro
skladování nebo přepravu

Provozní vlhkost 10%-95% relativní vlhkosti (RH)

Paměť naměřené hodnoty Ano

Akustický poplach 85 dB

Schválení EN, ČSN TCT - ČSN-EN 50194-1:2009

Schválení CE

Rozměry 112 x 73 x 42 mm 

Záruka 24 měsíců

SAFE HOME europe s.r.o.
Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262  www.safe-home.eu

Zástupcem a autorizovaným distributorem 
pro Českou a Slovenskou republiku je společnost: 

safehome
 Napájení ze sítě 230V + bateriové

zálohování
 

 

 Ochrana před únikem výbušných     
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