Malý svými rozměry.
Velký svými schopnostmi.
Mini kouřový hlásič
Nový mini kouřový hlásič společnosti Schneider
Electric měří pouze 46 mm a i přes malé rozměry
nabízí bezprecedentní funkce, které nemají ani
velké hlásiče kouře.
Je snadno instalovatelný a má životnost baterie
10 let. Přináší do vaší domácnosti opravdový klid
na duši.
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Snadná instalace
a decentní design
Chraňte svou rodinu, dům nebo byt jednoduchým
zařízením, které dokonale zapadne do designu
a atmosféry vašeho domova. Mini kouřový hlásič
od společnosti Schneider Electric měří pouze
46 mm, ale má výhody, které vás nezklamou.

Snadná instalace a údržba
•

•

Volitelná samolepící upevňovací sada umožňuje
instalaci zařízení bez nutnosti použití šroubů
nebo vrtání otvorů ve stropě. Sada obsahuje
základovou desku s lepidlem, takže můžete
zařízení bezpečně připevnit kdekoliv ke stropu.
Hlásič se aktivuje pootočením v základně a je
možné jej testovat pomocí tlačítka.

Zvýšená bezpečnost
•

•

Po aktivaci alarmu bliká LED červeně
každé 2 sekundy a to po dobu 72 hodin.
Jde o signalizaci spuštění alarmu, kterou
zaznamenáte, i když jste byli třeba delší dobu
pryč.
Vychutnejte si bezstarostnost - baterie má totiž
životnost 10 let.

Technická specifikace
Princip funkce

rozptýlené světlo
(Tyndallův efekt)

Typ detekce

kouřová

Napěťový zdroj

lithiová baterie,
trvale instalována

Životnost baterie

10 let

Životnost zařízení

10 let

Signál selhání baterie

min. 30 dnů, audio
signál + vizuální,
každých 48 s

Optická signalizace

červená LED

Hlasitost alarmu

cca. 85 dB (A)
ve vzdálenosti 3 m

Rozsah provozních
teplot

0 až +45 °C

Provozní vlhkost

0 až 95 %,
bez kondenzace

Stupeň krytí

IP20

Rozměry
46 x 45,8 mm (Ø x V)
(s montážní základnou)
Standardy

EN 14604

Mini kouřový hlásič
CCT5410-2519
10 let
Montážní samol. sada
CCT5490-2590
pro mini kouřový hlásič

Více pohodlí
•
•

Když dojde ke spuštění alarmu, je možné
aktivovat režim umlčení po dobu 10 minut.
Signalizace pomocí LED může být odložena až
o 10 hodin, pokud aktivujete režim SPÁNEK.
Ten lze použít v případě vybití baterie nebo
poruchy.
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