WFPCO
Kombinovaný kouřový hlásič
požáru a oxidu uhelnatého ideální
pro instalaci do

Ž
KUCHYNE
POPIS

Umožňuje detekci kouře a oxidu uhelnatého pomocí jediného hlásiče.
Jeho senzory jsou schopny odlišit neškodné výpary vznikající při vaření
od skutečného kouře, čímž snižují počet falešných poplachů a předurčují
použití hlásiče v kuchyni.

HLAVNÍ FUNKCE

 Inteligentní multi-technologie detekce - pro kombinovanou ochranu
a menší počet falešných poplachů
 Menší počet falešných poplachů - v porovnání s běžnými hlásiči
nainstalovanými v kuchyni nebo v její blízkosti
 Vestavěná lithiová baterie s 10-letou životností - napájí hlásič po
celou dobu jeho životnosti a není nutné ji vyměňovat
 Paměť poplachu - rychle blikající LED dioda Vás upozorní na poslední
poplach vyhlášený od testování nebo resetování hlásiče
 Funkce Hush - umožňuje rychlé utišení hlásiče v případě falešného
poplachu
 Testovací tlačítko a LED signalizace - snadné ověření správné
funkčnosti vnitřních obvodů hlásiče, signalizace a baterie
 Upozornění na konec životnosti - signalizace dosažení konce
životnosti hlásiče a nutnosti jeho výměny za nový
 Optická a elektrochemická technologie detekce
 Hlasitá vestavěná 85 dB siréna
 Montážní deska - pro snadnou a rychlou
instalaci
 10-letá omezená záruka

POUŽITÍ

Hlásič je ideální pro použití v kuchyni nebo
v její blízkosti.

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

HOMEPROTECT

PRODUKT

PRODUKT

WFPCO
Kombinovaný kouřový hlásič
požáru a oxidu uhelnatého
ideální pro instalaci do
kuchyně

NAPÁJENÍ
SENZOR

Optický (kouř),
elektrochemický (CO)

Provozní teplota

WFPCO
Vestavěná lithiová
baterie
0°C ~ +40°C

Provozní vlhkost

Až 90% relativní vlhkost (RH)

Model
Napájení

Skladování a transport -20°C ~ +60°C, 5 ~ 90% nekondenzující
Rozměry

Ø130 x 33 mm

Hmotnost

185 g

Záruka

10 let

Schválení

UL certifikováno pro EN 14604
a EN 50291-1: 2010
CE testováno a certifikováno

Obývací pokoj

Chodba

HOMEPROTECT
Pro obývací
místnosti
Nikdy
neinstalovat

HOMEPROTECT
Pro ložnice

Koupelna

Dětský pokoj

Kuchyně

HOMEPROTECT
Pro chodby

HOMEPROTECT
Pro kuchyně

Doporučené rozmístění hlásičů Kidde

WFPCO

Rozměry balení

282 x 188 x 46 mm

Hmotnost balení

260 g

UPC čárový kód

0-047871-267439

Balení v krabici

3

Rozměry krabice

296 x 202 x 158 mm

Hmotnost krabice

885 g

LOŽNICE

Další hlásiče z
premiové řady Kidde
HomeProtect:

Schodiště

Objednací kód

OBÝVACÍ
MÍSTNOS
TI

SPECIFIKACE
BALENÍ

Ložnice

CHODBY

Pro optimální
ochranu
nainstalujte
odpovídající počet
hlásičů série
HomeProtect dle
diagramu:

0843
16
0843-CPR-0268
EN14604:2005
EN50291-1:2010

HOMEPROTECT

HLAVNÍ FUNKCE

Vestavěná lithiová baterie

