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900-0233UK Czujnik Czadu
Nr kat.: KID-900-0233UK

Cena brutto: 115.00
Cena netto: 94.26

Podstawowa wersja detektora przeznaczona do
monitorowania pomieszcze  zagro onych emisj
tlenku w gla. Kontrola polega na cyklicznym
pomiarze, co 30 sek., st enia tlenku w gla w
powietrzu. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu
CO sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda
LED) oraz akustycznie (g ny, pulsacyjny alarm

wi kowy o sile 85dB). Detektor posiada przycisk
Test/Reset umo liwiaj cy sprawdzenie przez

ytkownika prawid owo ci dzia ania urz dzenia.
Uk ad kontroli sprawno ci monitoruje na bie co
min.: sensor, wewn trzne obwody oraz stan baterii.
W przypadku wykrycia usterki w cza si  informacja
odpowiednia do wykrytego uszkodzenia.
Zintegrowane zasilanie bateryjne zapewnia szybki
monta  oraz gwarantuje prawid owe dzia anie
urz dzenia niezale nie od napi cia w sieci. Nowe
baterie zapewniaj  oko o 12 miesi czn  prac
detektora w normalnych warunkach u ytkowania *.
Monta  urz dzenia mo na wykona  samodzielnie, bez konieczno ci wzywania specjalistycznych firm.

ZALETY MIERNIKA
Technologia elektrochemiczna - jeden z
najprecyzyjniejszych sensorów
elektrochemicznych

szy o 40% okres pracy w porównaniu z
poprzednimi modelami

na sygnalizacja alarmowa
Funkcja Test/Reset do kontroli i obs ugi
urz dzenia
Zasilanie bateryjne zapewniaj ce ochron
równie  przy zaniku napi cia zasilania
Mo liwo  monta u na cianie lub postawienia
detektora na p askiej powierzchni
Sygnalizacja ko ca okresu dzia ania detektora
Niski koszt eksploatacji, niewielkie wymiary oraz
waga
Prosty sposób monta u i obs ugi
Ergonomiczna i wytrzyma a obudowa
7 letnia gwarancja

Detektor posiada certyfikat potwierdzaj cy spe nienie wymaga  polskiej normy PN EN 50291: 2001 dla
domowych detektorów tlenku w gla. Zgodno  z t  norm  zosta a potwierdzona przez niezale
jednostk  badawcz  British Standard Institute (BSI). Ponadto zosta  pozytywnie zaopiniowany przez
brytyjsk  organizacj  CORGI i jest polecany do monta u jako domowe zabezpieczenia przed tlenkiem

gla.

PARAMETRY TECHNICZNE

Technologia
elektrochemiczna jeden z najprecyzyjniejszych na wiecie sensorów elektrochemicznych

Zasilanie DC, trzy baterie alkaliczne 1,5V typ AA (na wyposa eniu)

Sposób monta u na cianie ( ruby monta owe w zestawie) lub na p askiej powierzchni
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Sygnalizacja

przekroczenia
dopuszczalnego st enia CO

akustyczna: alarm o sile akustyczna 85dB oraz optyczna: migaj ca
czerwona dioda LED

niskiego poziomu zasilania
(roz adowania baterii)

krótki sygna  d wi kowy oraz migaj ca czerwona dioda LED co 30
sek.

nieprawid owego dzia ania
urz dzenia

krótki sygna  d wi kowy oraz migaj ca czerwona dioda LED co 30
sek. lub ci y alarm

ko ca okresu dzia ania
detektora

dwa krótkie sygna y d wi kowe oraz dwa migni cia czerwonej diody
LED w ci gu 30 sek.

Przycisk Test/Reset do kontroli i obs ugi urz dzenia

Warunki pracy temperatura: 4.4°C ...+37.8°C; wilgotno : 10% - 95% RH

Warunki przechowywania temperatura: -20°C ... +60°C; wilgotno : 5% - 95% RH

Wymiary 127 x 72 x 38mm

Waga z bateriami 0.196 kg

Dopuszczenia PN-EN50291:2001, CORGI

Oznaczenia CE

Gwarancja 7 lat

* zale y od cz stotliwo ci aktywacji alarmu oraz od warunków rodowiskowych, w których pracuje lub / i jest przechowywany detektor

adna cz  powy szego opracowania, zarówno w ca ci jak i we fragmentach, nie mo e by  kopiowana, modyfikowana, ani
przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny oraz inny, bez pisemnej zgody firmy AISKO.
Firma AISKO zastrzega sobie prawo zmiany podanych parametrów urz dzenia bez wcze niejszego uprzedzenia.

AISKO www.kidde.pl    0-22 666 37 27    0-22 852 11 38    0-22 757 70 25

Aisko - wydrukuj kart  katalogow  urz dzenia http://www.kidde.pl/shop_view.php?id=href12

2 z 2 2009-10-28 17:13

http://www.kidde.pl
http://www.kidde.pl/shop_view.php?id=href12

