
Signalizace Integrovaná 85 dB siréna + 2x LED dioda

Funkce Testování funkčnosti; ztišení; signalizace vybité baterie, poruchy a dosažení 
konce životnosti hlásiče

Certifikace

ABS, UL94 VO samozhášivý plast

CE, BS EN 50194-1:2009

Materiál

Rozměry 109 x 67 x 37 mm 

Hmotnost 125 g včetně baterií

Na zeď / položením na pevný povchMontáž

Skladovací podmínky -10°C ~ +50°C, od 30% do 90% (RV, nekondenzující)

Provozní podmínky -10°C ~ +40°C, od 5% do 95% (RV, nekondenzující)

Záruka 5 let (nevztahuje se na baterie) 

EAN čárový kód 0816317004330

Objednací kód NG-9B

Napájení 3V DC, 2x AA lithiová baterie (součást balení)

Technologie senzoru Polovodičový senzor (5 let životnost)

Kalibrace senzoru 10% LEL ±2.55 LEL

Dosah -

Kompatibilita -

Síť -

Max. propojení -

109mm 37mm

67
mm
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Produktový list FireAngel NG-9B
Bateriově napájený hlásič zemního plynu
s 5-letou životností a zárukou

Společnost FireAngel, světový lídr v oblasti 
protipožární ochrany, představil novou řadu produktů 
pro ochranu před požárem, oxidem uhelnatým a 
výbušnými plyny. Jedním z nich je hlásič zemního 
plynu NG-9B s 5-letou životností a zárukou.

Hlavní funkce:
Napájení pomocí dvojice lithiových AA baterií 
(součást balení)
Pokročilý a vysoce spolehlivý polovodičový senzor 
s nízkou spotřebou
Nepřetržité měření koncentrace zemního plynu ve 
vzduchu
Vysoká odolnost proti falešným poplachům
Hlasitá 85dB siréna pro akustickou signalizaci
Dvojice LED diod pro optickou signalizaci
Paměť poplachu
Integrované testovací tlačítko
Možnost dočasného ztišení poplachu
Navržen v souladu s normou BS EN 50194-1:2009
Signalizace poruchy, dosažení konce životnosti a 
vybitých baterií
5-letá životnost a záruka
Snadná instalace a údržba

První bateriově napájený hlásič zemního plynu na trhu 
FireAngel NG-9B je navržen pro nepřetržitou detekci 
zemního plynu v domácnostech. Hlásič akusticky a vizuálně 
upozorní uživatele na hrozící nebezpečí ještě před 
dosažením výbušné koncentrace zemního plynu ve 
vzduchu. Je vybaven pokročilým polovodičovým senzorem, 
který se kromě vysoké přesnosti, dlouhé životnosti a 
odolnosti proti falešným poplachům vyznačuje velmi nízkou 
spotřebou. Díky tomu pro napájení hlásiče postačí dvojice 
lithiových AA baterií, které jsou navíc součástí balení. Kromě 
detekce zemního plynu disponuje hlásič FireAngel NG-9B 
celou řadou užitečných funkcí. Velké testovací tlačítko slouží 
jednak k ověření funkčnosti vnitřních obvodů hlásiče, 
integrované sirény a baterií, ale také k dočasnému ztišení 
hlásiče např. v případě falešného poplachu či resetování 
paměti poplachu. Dvojice signalizačních LED diod umožňuje 
upozornit kromě detekce zemního plynu také na případnou 
poruchu, dosažení konce životnosti hlásiče nebo vybití 
baterií. Hlásič FireAngel NG-9B je navržen v souladu s 
normou BS EN 50194-1:2009. Díky snadné instalaci, 
jednoduché údržbě, vysoké spolehlivosti a bateriovému 
napájení je vhodný pro použití ve všech domácnostech, ve 
kterých se vyskytují spotřebiče zemního plynu, a jeho 
přednosti ocení zejména senioři a další skupiny osob se 
specifickými potřebami. Hlásič je možné upevnit na zeď 
pomocí dodávaného spojovací materiálu či volně položit na 
pevný a rovný povrch. Životnost hlásiče i délka poskytované 
záruky je 5 let.
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