
Signalizácia Integrovaná 85 dB siréna + 1x LED dióda

Funkcie Testovanie funkčnosti; stíšenie; signalizácia vybitej batérie, poruchy

Certifikácia

ABS, UL94 VO samozhášavý plast

CE, BS EN14604:2005 + AC:2008

Materiál

Rozmery Ø107 x 34 mm 

Hmotnosť 157 g

Na stenu / stropMontáž

Skladovacie podmienky 4°C ~ +38°C, do 90% (RV, nekondenzujúca)

Prevádzkové podmienky -20°C ~ +60°C, do 93% (RV, nekondenzujúca)

Záruka 2 roky (nevzťahuje sa na batérie) 

EAN čiarový kód 0816317002954

Objednávací kód ST-625

Napájanie 3V DC, vstavaná lítiová batéria

Technológia senzora Optická meracia komora + 2x termistor (Thermoptek)

Kalibrácia senzora -

Dosah -

Kompatibilita -

Sieť -

Max. prepojenie -

BS EN 14604:2005
KM 557789

0086
Smoke alarm devices

EN14604: 2005
DOP: SADOPST-625-01

107mm 34mm

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

Autorizovaný zástupca a distribútor
pre Českú a Slovenskú republiku je spoločnosť: 
Všetky práva vyhradené. 

Produktový list FireAngel ST-625
Batériovo napájaný dymový hlásič požiaru
s technológiou  Thermoptek

Spoločnosť FireAngel, svetový líder v oblasti 
protipožiarnej ochrany, predstavil nový rad produktov 
pre ochranu pred požiarom, oxidom uhoľnatým a 
výbušnými plynmi. Jedným z nich je dymový hlásič 
požiaru ST-625 s technológiou Thermoptek.

Hlavné funkcie:
Napájanie pomocou dvojice alkalických AA batérií po 
dobu až 5 rokov (súčasť balenia)
Multi-senzorová technológia Thermoptek pre rýchlu 
reakciu na hroziace nebezpečenstvo požiaru 
Nepretržité monitorovanie okolitej teploty hlásiča 
Vysoká odolnosť proti falošným poplachom          
Toast Proof - vysoká odolnosť proti falošným 
poplachom
Smart Silence – možnosť dočasného stíšenia hlásiča 
pri falošnom poplachu
Sleep Easy – možnosť opakovaného stíšenia 
signalizácie vybitej batérie na dobu 8 hodín
Hlasitá 85 dB siréna a červená LED dióda pre 
zvukovú a optickú signalizáciu.
Veľké integrované testovacie tlačidlo
Navrhnutý v súlade s normou BS EN14604:2005 
Signalizácia poruchy a vybitých batérií
2ročná záruka
Jednoduchá inštalácia a údržba

Dymový hlásič požiaru FireAngel ST-625 je vybavený multi-
senzorovou technológiou Thermoptek, ktorá kombinuje 
najnovšiu meraciu optickú komoru s teplotnou detekciou. 
Hlásič nepretržite monitoruje okolitú teplotu, a ak dôjde k jej 
prudkému nárastu, automaticky zvýši citlivosť detekcie dymu. 
Vďaka tomu sa reakčná doba hlásiča zníži až o 50% v 
porovnaní s bežnými dymovými hlásičmi požiaru. O napájanie 
sa stará dvojica AA alkalických batérií po dobu až 5 rokov, 
ktoré sú navyše súčasťou balenia. Okrem detekcie požiaru 
disponuje hlásič FireAngel ST-625 celým radom pokročilých 
funkcií. Veľké testovacie tlačidlo slúži jednak na overenie 
funkčnosti vnútorných obvodov hlásiča, integrovanej sirény a 
batérií, ale aj v rámci funkcie Smart Silence k dočasnému 
stíšeniu hlásiča napr. v prípade falošného poplachu. Funkcia 
Sleep Easy umožňuje opakovane stíšiť signalizáciu vybitej 
batérie na dobu 8 hodín a vďaka funkcii Toast Proof je hlásič 
vysoko odolný proti falošným poplachom vyvolaným výparmi 
vznikajúcimi pri varení. Možno ho tak bez obáv použiť aj v 
blízkosti kuchyne, kde použitie bežných dymových hlásičov 
požiaru nebýva odporúčané. Červená signalizačná LED dióda 
a integrovaná 85dB siréna umožňujú upozorniť okrem 
detekcie požiaru tiež na prípadnú poruchu, alebo vybitie 
batérie. Hlásič FireAngel ST-625 je navrhnutý v súlade s 
normou BS EN14604: 2005. Vďaka jednoduchej inštalácii, 
jednoduchej údržbe, vysokej spoľahlivosti a batériovému 
napájaniu je vhodný pre použitie vo všetkých domácnostiach. 
Hlásič je možné upevniť na strop alebo stenu pomocou 
dodávaného spojovacej materiálu. Dĺžka poskytovanej záruky 
je 2 roky (nevzťahuje sa na batérie).
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