SNÍMAČE A PRÍSLUŠENSTVO

Hlásiče oxidu uholnatého napájané batériou

Kidde 900-0233UK/900-0230UK
Napájanie batérie (dodávané s 3 ks betérií AA) – sníma aj pri výpadku
elektrického prúdu
Dve svetelné kontrolky – červená – svieti pri stave poplachu;
zelená – normálny funkcia, napájanie z batérií funguje
Tlačidlo Test/Reset – spúšťa test obvodov snímača a umožňuje
okamžité zastavenie zvukového poplachu
Digitálny displej – nepretržite zobrazuje snímané úrovne CO (iba pri
type 900-0230UK)
Signalizácia konca životnosti – pozorňuje užívateľa na potrebu výmeny
snímača po 7 rokoch činnosti

Popis snímača
Batériou napájané snímače Kidde 900-0233 / 900-0230 predstavujú ľahko inštalovateľné jednotky, ktoré poskytujú spoľahlivú ochranu pred
nebezpečenstvom oxidu uholnatého. Ľahké pochopenie funkcie prístrojov je zabezpečené detailnou užívateľskou dokumentáciou.
Modul s malými rozmermi a estetickým dizajnom je vhodný na inštaláciu do obytných priestorov akéhokoľvek typu. Snímač prístrojov má životnosť 7 rokov po prvom pripojení batérií.

Užívateľské výhody
Tieto snímače upozorňujú na výskyt smrtelne nebezpečných koncentrácií oxidu uholnatého hlasným varovným signálom.
Snímače nepretržite monitorujú koncentráciu oxidu uholnatého, a to i v prípadoch výpadku elektrického prúdu, kedy jednotky napájané striedavým prúdom ochranu neposkytujú. Prístroje majú 7-ročnú životnosť a poskytujú tak o 40 % dlhšiu dobu ochrany ako rad iných v súčastnosti dostupných snímačov.
Tieto batériou napájané snímače ponúkajú rozšírené možnosti upevnenia a umožňujú tak inštaláciu na stenu alebo umiestnenie na vodorovnú plochu, ak je to pre vás vhodnejšie.

Charakteristika a výhody
• Napájanie batériou (3 ks batérií AA v dodávke) – poskytuje ochranu pri výpadku prúdu
• Tlačidlo Test/Reset – slúži na testovanie správnej funkcie jednotky. Počas zvukovej signalizácie poplachu slúži na jeho zastavenie.
• Signalizácia 7-ročnej životnosti – upozorňuje užívateľa na potrebu výmeny prístroja po uplynutí 7-ročnej životnosti (40 % viac ako rad ostatných CO snímačov).
• Schválené BSI a certifikoané podľa EN 50291.
• 7-ročná záruka výrobcu.

Ďalšie informácie
Snímače majú uzatvárací systém batérií, ktorý zabraňuje uzavretiu priehradky pre batérie v prípade, že boli nesprávne založené.
Testovacie tlačidlo slúži na elektronickú simuláciu prítomnosti CO spustením poplychu jednotky. Tento proces konpletne otestuje elektronické
prvky jednotky na overenie plnej funkčnosti.
Jednotky majú dve svetelné kontrolky. Zelená LED kontrolka signalizuje bliknutím každých 30 sekúnd správnu funkciu snímača pri zapojení
na batérie. Červená LED kontrolka signalizuje intenzívnym blikaním nasnímanie CO. Blikať prestane až v prípade resetu prístroja alebo pri
poklese koncentrácie CO.
Snímače spĺňajú nasledujúce požiadavky
na časovú odozvu v súlade s EN 50291:
• pri koncentrácii CO 30 ppm – jednotka nemôže
hlásiť poplach za menej ako 120 minút
• pri koncentrácii CO 50 ppm – jednotka musí
hlásiť poplach v rozmedzí 60 – 90 minút
• pri koncentrácii CO 100 ppm – jednotka musí
hlásiť poplach v rozmedzí 10 – 40 minút
• pri koncentrácii CO 300 ppm – jednotka musí
hlásiť poplach do 3 minút

Napájanie
Digitálny displej
Teplotný rozsah
Rozsah pracovnej vlhkosti
Rozmery
Životnosť
Množstvo v balení
Záruka

900-0233UK
3 x batérie AA (dodané)
Nie
4 °C až 38 °C
10 – 95 % relatívna vlhkosť
126 x 72 x 35 mm
7 rokov – životnosť snímača
3 kusy
7 rokov

900-0230UK
3 x batérie AA (dodané)
Ano
4 °C až 38 °C
10 – 95 % relatívna vlhkosť
126 x 72 x 35 mm
7 rokov – životnosť snímača
3 kusy
7 rokov
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