Akustická a optická signalizace
Pomocí trojice LED diod a integrované
hlasité 85 dB sirény.
Tlačítko Test
Slouží k automatické kontrole vnitřních
obvodů a funkčnosti detektoru.
Spolehlivý polovodičový senzor
Rychlé a přesné měření koncentrace
výbušných a hořlavých plynů.
Schválení
Detektor vyhovuje normě ČSN EN
50194-1: 2009.

Poskytuje ochranu před nebezpečím v podobě hořlavých a
výbušných plynů, běžně se vyskytujících v domácnosti,
jako je zemní plyn, metan, propan a butan, a umožňuje
nepřetržité monitorování úrovně jejich koncentrace.
Zařízení lze instalovat na zeď pomocí dodávané montážní
konzole v blízkosti všech domácích plynových spotřebičů,
kotlů, ohřívačů vody apod.
Detektor využívá vysoce spolehlivý a přesný polovodičový
senzor detekce plynů a jeho funkčnost lze snadno
otestovat pomocí integrovaného testovacího tlačítka.
V případě zjištění nebezpečné koncentrace uvedených
plynů detektor signalizuje poplach hlasitým akustickým
signálem o síle 85dB z integrované sirény a blikáním
červené LED diody. Zbylé LED diody jsou určeny k indikaci
napájení ze sítě 230V AC (zelená) nebo případné závady
(oranžová) detektoru.
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Napájení detektoru ze sítě 230V AC
+ 9V záložní baterie poskytuje ochranu i
při výpadku elektrického proudu.
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Detektor hořlavých
plynů SAFE 808

Objednací kód zboží

SAFE-808

Napájení

230V AC + 9V baterie (záložní zdroj)

LCD displej/signalizace

Ne/3x LED dioda + 85 dB siréna

Senzor

Polovodičový

Provozní/skladovací teplota

0°C � +50°C / -10°C � +50°C

Provozní vlhkost

10% � 95% relativní vlhkost (RH)

Rozměry/hmotnost hlásiče

112 x 73 x 42 mm / 165 g

Rozměry/hmotnost balení

144 x 110 x 55 mm / 210 g

Schválení

TCT-ČSN EN 50194-1:2009 / CE

Záruka

24 měsíců
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