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Ko
mpaktní 4“ provedení

Vestavěná lithiová baterie
Zajišťuje napájení hlásiče po celou dobu 
jeho 10-leté životnosti.

Akustická a optická signalizace
Pomocí LED diody a integrované hlasité 
85 dB sirény.

Tlačítko Test/Hush
Slouží k automatické kontrole obvodů
systému a dočasnému utišení
nežádoucích poplachů.

Signalizace konce životnosti
Po 10 letech provozu je uživatel 
upozorněn na nutnou výměnu detektoru.

Kompaktní provedení a moderní design
Odolný kryt hlásiče v nenápadném bílém 
provedení s malými rozměry.

Kouřový hlásič požáru s fotoelektrickou (optickou) technologií detekce 
napájený vestavěnou lithiovou baterií po celou dobu své 10-leté 
životnosti.

V případě zjištění přítomnosti kouře ve střeženém prostoru hlásič 
vyhlásí poplach pomocí červené indikační LED diody a vestavěné 
hlasité 85 dB sirény.

Zařízení lze instalovat na zeď nebo na strop pomocí montážní desky, 
která je součástí balení. Zařízení disponuje velkým středovým 
tlačítkem, pomocí kterého lze jednoduše otestovat vnitřní obvody 
hlásiče nebo v případě spuštění falešného poplachu snížit jeho 
citlivost a dočasně utišit akustickou signalizaci (funkce HUSH). 

Hlásič na sklonku své životnosti (10 let) automaticky opticky a 
akusticky upozorní uživatele na nutnost jeho výměny.  

Zařízení disponuje speciálním zámkem, který zabraňuje jeho 
demontáži např. dětmi nebo při neodborné manipulaci. Pro uvedení 
hlásiče do provozu je nutné provést jeho aktivaci, ke které dojde po 
prvním upevnění hlásiče k montážní desce. 

Hlásič splňuje standardy dle ČSN EN 14604:2006 a CPD, a je tak 
vhodný pro montáž jak do stávajících objektů, tak i do novostaveb dle 
Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 
staveb.

Objednací kód zboží 10Y29-BASIC

Vestavěná lithiová baterie (10 let životnost)

Ne/1x LED dioda + 85 dB siréna

0°C � +40°C / -20°C � +60°C

< 90% relativní vlhkost (RH)

ČSN EN14604:2006P/VDS Q

5 let

0-047871-095810
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342 x 110 x 110 mm / 1,76 kg

100-47871-095817

Napájení

LCD displej/signalizace

Provozní/skladovací teplota

Provozní vlhkost

Schválení

Záruka

108 x 108 x 55 mm / 176 g

10 let

Rozměry/hmotnost balení

Životnost senzoru

Ø104 x 45 mm / 170 gRozměry/hmotnost hlásiče

UPC čárový kód

Počet ks v krabici

Rozměry/hmotnost krabice

ITF vnější kód

Kouřový hlásič požáru 
Kidde 10Y29-BASIC

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 




