Honeywell XS100T-CSSK-A - opticko-teplotní detektor
kouře
Popis zboží:
Signalizace nebezpečí požáru pomocí hlásiče Honeywell XS100T s detekcí kouře a teploty je
akustická i vizuální - přístroj je vybaven LED diodami, které budou při signalizaci blikat.
Na těle je přítomno testovací tlačítko, které spustí poplašnou sekvenci.
Detektor je vybaven vestavěnou 3 V lithiovou baterií, která zajistí energii až na 10 let.
Aktivace detektoru proběhne po jeho umístění do držáku, který se dá jednoduše upevnit
pomocí hmoždinek a šroubů.
Detektor nevyžaduje při svém provozu žádnou speciální údržbu.
- detekce kouře optickým a teplotním čidlem
- utěsněné pouzdro chrání zařízení před nepříznivými podmínkami
- pravidelná autodiagnostika funkčnosti zařízení
- jednoduchá instalace a snadná obsluha
- nenápadné estetické provedení
- bez nároků na údržbu
- LED diody se zřetelnou indikací stavu: napájení, alarm, porucha
- funkce ztlumení alarmu
- funkce Alarm Scan – přenos servisních zpráv do vašeho chytrého telefonu prostřednictvím aplikace kompatibilní se systémy
Android / iOS
- načtení zprávy o stavu zařízení je záležitostí několika sekund
- možnost propojení až 32 jednotek
- modul bezdrátové komunikace XW100 (není součástí balení, najdete v souvisejícím zboží)
Možnost bezdrátového propojení hlásičů
Požár lze zjistit pomocí mnoha různých technologií, vždy je však nejdůležitější co největší rychlost detekce a co nejmenší míra
falešných poplachů.
Všechny detektory a hlásiče Honeywell řady X (včetně detektorů CO) lze bezdrátově propojit pomocí doplňkového
zásuvného modulu Honeywell XW100. Toto propojení umožňuje, aby při indikaci alarmu jedním detektorem CO nebo
požárním hlásičem řady X proběhl hlasitý akustický alarm (85 dB) i pro všechny ostatní připojená zařízení.
Tato funkce je velmi užitečná zejména pro větší vícepatrové budovy.
Maximální počet zařízení, které lze zapojit do sítě, je 32.
Pokud je přítomen příslušný modul, bude na detektorech kouře a požárních hlásičích indikátor pro bezdrátový režim (modrá
LED).
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Technické parametry:
SPOLEHLIVOST:
princim detekce:

dvou-senzorový: optický a teplotní

certifikace:

CE EN 14604:2005/AC:2008

funkce autotestu:

ano

životnost / záruka:

10 let / 10 let

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ:
teplota:

-10 °C - 55 °C

vlhkost:

až 95% nekondenzující při teplotě 40 °C

třída krytí:

IPX2D

ELEKTRICKÉ PARAMETRY:
napájení:

zapouzdřená lithiová baterie s dlouhou životností, 3V

možnost propojení do bezdrátové sítě:

ano

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ:
vizuální indikace:

napájení - zelená, alarm - čevená, porucha - žlutá

hlasitost:

85 dB na 3m, zřetelný alarm "Hoří"

tlačítko:

test se sníženou hlasitostí, ztišení hlásiče, ztišení poruchy
(24hod)

AlarmScan:

mobilní aplikace pro odečítání dat z detektoru
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VÝROBEK:
rozměry:

průměr 116 x 42 mm

hmotnost:

185 g

Cena:
Cena s DPH:

818,00 Kč
990,00 Kč

Fotografie:
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