Hlásič oxidu uhelnatého
Kidde 10LLCO

Může být také produkován špatně udržovanými nebo porouchanými
palivo spalujícími spotřebiči určenými k vytápění v domácnostech,
jako jsou kotle, plynové spotřebiče, karmy, grily, zanesené kouřovody,
ventilační systém nebo poškozené potrubí určené k odvodu spalin.
Mezi časté příznaky otravy CO patří bolesti hlavy, nevolnost, únava a
bolest svalů - tyto však mohou být snadno zaměnitelné s diagnózou
nachlazení či chřipky. Je proto důležité chránit svou rodinu a domov
hlásiči oxidu uhelnatého, jako je Kidde 10LLCO.
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Signalizace konce životnosti
Po 10 letech provozu je uživatel
upozorněn na nutnou výměnu detektoru.

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, který vzniká
při nedokonalém spalování fosilních paliv, jako je uhlí, ropa, zemní
plyn, LPG, uhlí a dřevo apod.
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Spolehlivé varování před nebezpečím
Nepřetržité monitorování úrovně
koncentrace oxidu uhelnatého (CO).

Hlásič využívající elektrochemického senzoru nové generace Kidde v
elegantním designovém provedení, je vhodný pro všechny obytné
prostory. Díky 10-leté životnosti senzoru, poskytuje až o 100% delší
ochranu, v porovnání s ostatními běžně dostupnými hlásiči CO.
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Tlačítko Test/Reset
Slouží k automatické kontrole obvodů
systému a dočasnému utišení
nežádoucích poplachů.

Zařízení lze instalovat na zeď, nebo volně položit na pevný povrch.
Model Kidde 10LLCO je snadno ovladatelný hlásič napájený
vestavěnou lithiovou baterií po celou dobu jeho životnosti, který
poskytuje spolehlivou ochranu před nebezpečím oxidu uhelnatého.
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Akustická a optická signalizace
Pomocí trojice LED diod a integrované
hlasité 85 dB sirény.

Poskytuje ochranu před smrtelným nebezpečím v podobě oxidu
uhelnatého (CO) v domácnosti a umožňuje nepřetržité monitorování
úrovně jeho koncentrace, kterou následně zobrazuje na LCD displeji.
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Vestavěná lithiová baterie
Zajišťuje napájení hlásiče po celou dobu
jeho 10-leté životnosti.

-letá záruka
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Objednací kód zboží

10LLCO

Napájení

Vestavěná lithiová baterie (10 let životnost)

LCD displej/signalizace

Ne/3x LED dioda + 85 dB siréna

Provozní/skladovací teplota

0°C � +40°C / -10°C � +60°C

Provozní vlhkost

< 90% relativní vlhkost (RH)

Rozměry/hmotnost hlásiče

118 x 70 x 40 mm / 160 g

Rozměry/hmotnost balení

215 x 190 x 45 mm / 300 g

Životnost senzoru

10 let

Schválení

BSI EN 50291-1: 2010 / CE

Záruka

10 let

UPC čárový kód

0-047871-096343

Počet ks v krabici

6

Rozměry/hmotnost krabice

202 x 158 x 296 mm / 1,1 kg

ITF vnější kód

100-47871-096340

Zástupcem a autorizovaným 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.kidde.eu
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