
Signalizace Integrovaná 85 dB siréna + 1x LED dioda

Funkce Testování funkčnosti; ztišení; signalizace vybité baterie, poruchy 

Certifikace

ABS, UL94 VO samozhášivý plast

CE, BS EN14604:2005 + AC:2008

Materiál

Rozměry Ø130 x 34 mm 

Hmotnost 155 g

Na zeď / stropMontáž

Skladovací podmínky 4°C ~ +38°C, do 90% (RV, nekondenzující)

Provozní podmínky -20°C ~ +60°C, do 93% (RV, nekondenzující)

Záruka 10 let (včetně baterie) 

EAN čárový kód 0816317003760

Objednací kód ST-622

Napájení 3V DC, vestavěná lithiová baterie

Technologie senzoru Optická měřící komora + 2x termistor (Thermoptek)

Kalibrace senzoru -

Dosah -

Kompatibilita -

Síť -

Max. propojení -

130 mm
34 mm

BS EN 14604:2005
+ AC:2008
KM 557789

0086
Smoke alarm devices

EN14604: 2005 +AC:2008
DOP: SADOPST-622-01

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

Autorizovaný zástupce a distributor 
pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:
Všechna práva vyhrazena. 

Produktový list FireAngel ST-622
Bateriově napájený kouřový hlásič požáru
s 10-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 kouřový hlásič 
požáru ST-622 s 10letou životností a zárukou.

Hlavní funkce:
Napájení pomocí vestavěné lithiové baterie po 
dobu 10 let
Multi-senzorová technologie Thermoptek pro 
rychlou reakci na hrozící nebezpečí požáru
Nepřetržité monitorování okolní teploty hlásiče
Vysoká odolnost proti falešným poplachům
Toast Proof - vysoká odolnost proti falešným 
poplachům
Smart Silence – možnost dočasného ztišení hlásiče 
při falešném poplachu
Sleep Easy – možnost opakovaného ztišení 
signalizace vybité baterie na dobu 8 hodin
Hlasitá 85dB siréna a červená LED dioda pro 
akustickou a optickou signalizaci
Velké integrované testovací tlačítko
Navržen v souladu s normou BS EN14604:2005
Signalizace poruchy a vybitých baterií
10letá životnost a záruka
Snadná instalace a údržba

Kouřový hlásič požáru FireAngel ST-622 je vybaven 
multi-senzorovou technologií Thermoptek, která kombinuje 
nejnovější měřící optickou komoru s teplotní detekcí. Hlásič 
nepřetržitě monitoruje okolní teplotu, a pokud dojde k jejímu 
prudkému nárůstu, automaticky zvýší citlivost detekce kouře. 
Díky tomu se reakční doba hlásiče sníží až o 50% v porovnání 
s běžnými kouřovými hlásiči požáru. O napájení hlásiče se po 
celou dobu jeho 10leté životnosti stará vestavěná lithiová 
baterie, která se automaticky aktivuje po umístění hlásiče do 
montážní konzoly. Kromě detekce požáru disponuje hlásič 
FireAngel ST-622 celou řadou pokročilých funkcí. Velké 
testovací tlačítko slouží jednak k ověření funkčnosti vnitřních 
obvodů hlásiče, integrované sirény a baterií, ale také v rámci 
funkce Smart Silence k dočasnému ztišení hlásiče např. v 
případě falešného poplachu. Funkce Sleep Easy umožňuje 
opakovaně ztišit signalizaci vybité baterie na dobu 8 hodin a 
díky funkci Toast Proof je hlásič vysoce odolný proti falešným 
poplachům vyvolaným výpary vznikajícími při vaření. Lze ho 
tak bez obav použít i v blízkosti kuchyně, kde použití běžných 
kouřových hlásičů požáru nebývá doporučováno. Červená 
signalizační LED dioda a integrovaná 85dB siréna umožňují 
upozornit kromě detekce požáru také na případnou poruchu, 
nebo vybití baterie. Hlásič FireAngel ST-622 je navržen v 
souladu s normou BS EN14604:2005. Díky snadné instalaci, 
jednoduché údržbě, vysoké spolehlivosti a bezúdržbovému 
bateriovému napájení je vhodný pro použití ve všech 
domácnostech. Hlásič je možné upevnit na strop či zeď pomocí 
dodávaného spojovací materiálu. Životnost hlásiče i délka 
poskytované záruky je 10 let včetně lithiové baterie.
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