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(detektorů)	  

požáru/kouře,	  oxidu	  uhelnatého	  
	  

	  
	  
	  

Vaším	  distributorem	  uvedených	  produktů	  je:	  
	  

Kominictví	  David	  Strnad	  
517	  91	  Deštné	  v	  Orlických	  horách	  112E	  

IČ:	  888	  65	  312	  
T:	  +420	  732	  403	  305	  

E:	  david@kominictvistrnad.cz	  
W:	  www.kominictvistrnad.cz	  



KOMINICTVÍ	  -‐	  David	  Strnad	  
517	  91	  Deštné	  v	  Orl.	  h.	  112E	  

IČ:	  888	  65	  312	  

T:	  +420	  732	  403	  305	  
E:	  david@kominictvistrnad.cz	  
W:	  www.kominictvistrnad.cz	  

DETEKTORY	  OXIDU	  UHELNATÉHO	  

Objednací	  kód	   Popis	   Cena	  
vč.	  DPH	   Obrázek	  

Kidde	  5CO	  

Technologie	  senzoru:	  Elektrochemická	  technologie	  Kidde	  
Zdroj:	  DC,	  3	  x	  1,5	  V	  alkalická	  baterie	  typu	  AA	  	  
Monitorování:	  každých	  30	  sekund	  
Signalizace:	  Překročení	  přípustné	  koncentrace	  CO;	  Oznámení	  
konce	  životnosti;	  Indikace	  nízkého	  stavu	  baterie	  
Funkce	  Test/Reset:	  ano	  
Pracovní	  teplota:	  +4	  °C	  až	  +38	  °C;	  Provozní	  vlhkost:	  10%	  -‐	  95%	  	  
Rozměry:	  126	  x	  72	  x	  35	  mm;	  Hmotnost:	  300g	  včetně	  baterie	  
Schválení:	  ČSN-‐EN50291:2010;	  Známky:	  CE	  

810	  Kč	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kidde	  5DCO	  

Technologie	  senzoru:	  Elektrochemická	  technologie	  Kidde	  
Zdroj:	  DC,	  3	  x	  1,5	  V	  alkalická	  baterie	  typu	  AA	  
Monitorování:	  každých	  15	  sekund	  
Signalizace:	  Překročení	  přípustné	  koncentrace	  CO;	  Oznámení	  
konce	  životnosti;	  Indikace	  nízkého	  stavu	  baterie	  
Indikace	  na	  LCD	  panelu:	  Současná	  úroveň	  koncentrace	  CO;	  	  
„Lb“	  -‐	  vybitá	  baterie;	  „Err“	  -‐	  porucha	  jednotky;	  „End“	  -‐	  oznámení	  
o	  konci	  životnosti;	  Funkce	  Peak	  /Level:	  Tlačítko	  pro	  vyvolání	  
nejvyšší	  naměřené	  koncentrace	  CO	  	  
Funkce	  Test/Reset:	  ano	  
Pracovní	  teplota:	  +4	  °C	  až	  +38	  °C;	  Provozní	  vlhkost:	  10%	  -‐	  95%	  
Rozměry:	  126	  x	  72	  x	  35	  mm;	  Hmotnost:	  196g	  včetně	  baterie	  
Schválení:	  ČSN-‐EN50291:2010;	  Známky:	  CE	  

890	  Kč	   	  

Kidde	  7CO	  

Technologie	  senzoru:	  Elektrochemická	  technologie	  Kidde	  	  
s	  de-‐ionizovaným	  elektrolytem	  pro	  použití	  ve	  vlhém	  prostředí	  
Vrstva	  nanowax	  chránící	  elektroniku	  zařízení	  proti	  vlhkosti	  
Zdroj:	  DC,	  3	  x	  1,5	  V	  alkalická	  baterie	  typu	  AA	  
Monitorování:	  každou	  sekundu	  
Signalizace:	  Překročení	  přípustné	  koncentrace	  CO;	  Oznámení	  
konce	  životnosti;	  Indikace	  nízkého	  stavu	  baterie	  
Funkce	  Test/Reset:	  ano	  
Pracovní	  teplota:	  +0	  °C	  až	  +40	  °C;	  Provozní	  vlhkost:	  10%	  -‐	  95%	  
Rozměry:	  127	  x	  72	  x	  35	  mm;	  Hmotnost:	  120g	  včetně	  baterie	  
Schválení:	  ČSN-‐EN50291:2010;	  Známky:	  CE	  

950	  Kč	   	  

Kidde	  7DCO	  

Technologie	  senzoru:	  Elektrochemická	  technologie	  Kidde	  	  
s	  de-‐ionizovaným	  elektrolytem	  pro	  použití	  ve	  vlhém	  prostředí	  
Vrstva	  nanowax	  chránící	  elektroniku	  zařízení	  proti	  vlhkosti	  
Zdroj:	  DC,	  3	  x	  1,5	  V	  alkalická	  baterie	  typu	  AA	  
Monitorování:	  každou	  sekundu	  
Signalizace:	  Překročení	  přípustné	  koncentrace	  CO;	  Oznámení	  
konce	  životnosti;	  Indikace	  nízkého	  stavu	  baterie	  
Indikace	  na	  LCD	  panelu:	  Současná	  úroveň	  koncentrace	  CO;	  	  
„Lb“	  -‐	  vybitá	  baterie;	  „Err“	  -‐	  porucha	  jednotky;	  „End“	  -‐	  oznámení	  
o	  konci	  životnosti;	  Funkce	  Peak	  /Level:	  Tlačítko	  pro	  vyvolání	  
nejvyšší	  naměřené	  koncentrace	  CO	  	  
Funkce	  Test/Reset:	  ano	  
Pracovní	  teplota:	  +0	  °C	  až	  +40	  °C;	  Provozní	  vlhkost:	  10%	  -‐	  95%	  
Rozměry:	  118	  x	  70	  x	  40	  mm;	  Hmotnost:	  160g	  včetně	  baterie	  
Schválení:	  ČSN-‐EN50291:2010;	  Známky:	  CE	  

1	  190	  Kč	   	  

	  
Nejsem	  plátce	  DPH.	  Podnikatel	  je	  zapsán	  v	  Živnostenském	  rejstříku	  České	  republiky.	   1	  



DETEKTORY	  OXIDU	  UHELNATÉHO	  

Objednací	  kód	   Popis	   Cena	  
vč.	  DPH	   Obrázek	  

Kidde	  8LLCO	  

Technologie	  senzoru:	  Elektrochemická	  technologie	  Kidde	  	  
s	  de-‐ionizovaným	  elektrolytem	  pro	  použití	  ve	  vlhém	  prostředí	  
Vrstva	  nanowax	  chránící	  elektroniku	  zařízení	  proti	  vlhkosti	  
Zdroj:	  DC,	  integrovaný	  lithiový	  zdroj	  převyšující	  10ti	  letý	  provoz	  
Monitorování:	  každou	  sekundu	  
Signalizace:	  Překročení	  přípustné	  koncentrace	  CO;	  Oznámení	  
konce	  životnosti;	  Indikace	  nízkého	  stavu	  baterie	  
Funkce	  Test/Reset:	  ano	  
Pracovní	  teplota:	  +0	  °C	  až	  +40	  °C;	  Provozní	  vlhkost:	  10%	  -‐	  95%	  
Rozměry:	  118	  x	  70	  x	  40	  mm;	  Hmotnost:	  155g	  včetně	  baterie	  
Schválení:	  ČSN-‐EN50291:2010;	  Známky:	  CE	  

1	  350	  Kč	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kidde	  8LLDCO	  

Technologie	  senzoru:	  Elektrochemická	  technologie	  Kidde	  	  
s	  de-‐ionizovaným	  elektrolytem	  pro	  použití	  ve	  vlhém	  prostředí	  
Vrstva	  nanowax	  chránící	  elektroniku	  zařízení	  proti	  vlhkosti	  
Zdroj:	  DC,	  integrovaný	  lithiový	  zdroj	  převyšující	  10ti	  letý	  provoz	  
Monitorování:	  každou	  sekundu	  
Signalizace:	  Překročení	  přípustné	  koncentrace	  CO;	  Oznámení	  
konce	  životnosti;	  Indikace	  nízkého	  stavu	  baterie	  
Indikace	  na	  LCD	  panelu:	  Současná	  úroveň	  koncentrace	  CO;	  	  
„Lb“	  -‐	  vybitá	  baterie;	  „Err“	  -‐	  porucha	  jednotky;	  „End“	  -‐	  oznámení	  
o	  konci	  životnosti;	  Funkce	  Peak	  /Level:	  Tlačítko	  pro	  vyvolání	  
nejvyšší	  naměřené	  koncentrace	  CO	  	  
Funkce	  Test/Reset:	  ano	  
Pracovní	  teplota:	  +0	  °C	  až	  +40	  °C;	  Provozní	  vlhkost:	  10%	  -‐	  95%	  
Rozměry:	  118	  x	  70	  x	  40	  mm;	  Hmotnost	  s	  bateriemi:	  0.160	  kg	  
Schválení:	  ČSN-‐EN50291:2010;	  Známky:	  CE	  

1	  450	  Kč	   	  

FireAngel	  CO-‐9D	  

Technologie	  senzoru:	  Elektrochemická	  technologie	  	  
Zdroj:	  DC,	  integrovaná	  napájecí	  jednotka	  (životnost	  7	  let)	  
Pravidelná	  automatická	  sebekontrola	  funkcí	  detektoru	  
Signalizace:	  Překročení	  přípustné	  koncentrace	  CO;	  Oznámení	  
konce	  životnosti	  
Funkce	  Test/Mode:	  ano	  
Pracovní	  teplota:	  -‐10	  °C	  až	  +40	  °C;	  Provozní	  vlhkost:	  30%	  -‐	  90%	  
Rozměry:	  125	  x	  74	  x	  40	  mm;	  Hmotnost	  s	  bateriemi:	  0.120	  kg	  
Schválení:	  ČSN-‐EN50291:2010;	  Známky:	  CE	  

1	  390	  Kč	   	  

Safe	  0242	  

Technologie	  senzoru:	  Elektrochemická	  technologie	  
Zdroj:	  DC,	  3	  x	  1,5	  V	  alkalická	  baterie	  typu	  AA	  
Monitorování:	  každých	  15	  sekund	  
Signalizace:	  Překročení	  přípustné	  koncentrace	  CO;	  Oznámení	  
konce	  životnosti;	  Indikace	  nízkého	  stavu	  baterie	  
Indikace	  na	  LCD	  panelu:	  Současná	  úroveň	  koncentrace	  CO;	  	  
„Lb“	  -‐	  vybitá	  baterie;	  „Err“	  -‐	  porucha	  jednotky;	  „End“	  -‐	  oznámení	  
o	  konci	  životnosti;	  Funkce	  Peak	  /Level:	  Tlačítko	  pro	  vyvolání	  
nejvyšší	  naměřené	  koncentrace	  CO	  	  
Funkce	  Test/Reset:	  ano	  
Pracovní	  teplota:	  +4	  °C	  až	  +40	  °C;	  	  
Provozní	  vlhkost:	  10%	  -‐	  95%	  
Rozměry:	  100	  x	  33	  mm;	  	  
Schválení:	  ČSN-‐EN50291:2010;	  Známky:	  CE;	  Záruka:	  2	  roky	  

790	  Kč	   	  

	  

KOMINICTVÍ	  -‐	  David	  Strnad	  
517	  91	  Deštné	  v	  Orl.	  h.	  112E	  

IČ:	  888	  65	  312	  

T:	  +420	  732	  403	  305	  
E:	  david@kominictvistrnad.cz	  
W:	  www.kominictvistrnad.cz	  

Nejsem	  plátce	  DPH.	  Podnikatel	  je	  zapsán	  v	  Živnostenském	  rejstříku	  České	  republiky.	   2	  



KOMINICTVÍ	  -‐	  David	  Strnad	  
517	  91	  Deštné	  v	  Orl.	  h.	  112E	  

IČ:	  888	  65	  312	  

T:	  +420	  732	  403	  305	  
E:	  david@kominictvistrnad.cz	  
W:	  www.kominictvistrnad.cz	  

HLÁSIČE	  POŽÁRU	  OPTICKÉ	  

Objednací	  kód	   Popis	   Cena	  
vč.	  DPH	   Obrázek	  

FireAngel	  
ST	  -‐	  620	  

Technologie	  senzoru:	  Thermoptek	  TM	  
Zdroj:	  DC	  integrovaný	  lithiový	  napájecí	  zdroj	  –	  10	  let	  životnosti.	  
Signalizace:	  Požár	  -‐	  Akustický	  alarm	  85	  dB	  a	  opticky	  (pulzuje	  
červená	  LED	  dioda);	  Konec	  životnosti	  hlásiče	  
Funkce	  Test:	  Funkce	  kontroly	  a	  údržby	  zařízení,	  po	  jeho	  stisknutí	  
řídící	  jednotka	  provádí	  test.	  
Funkce	  Chytré	  utišení	  hlásiče™:	  Funkce	  pro	  přechodné	  umlčení	  
požárního	  hlásiče	  pro	  případ	  planého	  alarmu.	  
Funkce	  „Toast	  proof“:	  nižší	  citlivost	  vůči	  výparům	  při	  vaření	  
Pracovní	  teplota:	  +4	  °C	  -‐	  +38°C;	  Provozní	  vlhkost:	  Až	  90%	  
Rozměry:	  130	  x	  34	  mm;	  Hmotnost:	  162	  g	  včetně	  baterie	  
Schválení:	  ČSN-‐EN-‐BS	  14604:2005	  číslo:	  KM	  557789	  
Známky:	  CE	  -‐	  0086-‐CPD-‐557790;	  Záruka:	  10	  let	  

870	  Kč	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kidde	  29HD	  

Technologie	  senzoru:	  optická	  technologie	  snímání.	  
Zdroj:	  DC	  9V	  -‐	  alkalická	  baterie	  (baterie	  je	  součástí	  balení).	  
Signalizace:	  Správná	  funkce	  zařízení	  -‐	  Je	  indikována	  pulzující	  
červenou	  led	  diodou	  v	  intervalu	  každých	  30	  -‐	  40	  vteřin;	  	  
Požár	  -‐	  Akustický	  alarm	  85dB	  a	  opticky	  (pulzuje	  červená	  LED)	  
Funkce	  Test:	  Funkce	  kontroly	  a	  údržby	  zařízení,	  po	  jeho	  stisknutí	  
řídící	  jednotka	  provádí	  test.	  
Funkce	  HUSH:	  Funkce	  pro	  přechodné	  umlčení	  požárního	  hlásiče	  
pro	  případ	  planého	  alarmu.	  
Pracovní	  teplota:	  +4,4	  °	  C	  	  až	  +37,8	  °	  C;	  Provozní	  vlhkost:	  až	  93%	  
Rozměry:	  102	  x	  37	  mm;	  Hmotnost:	  138g	  včetně	  baterie	  
Schválení:	  UL,	  VDS	  -‐	  G206007	  -‐	  ČSN-‐EN	  14604	  
Známka	  CE:	  0786-‐CPD-‐20733	  

490	  Kč	   	  

Kidde	  PE910	  

Technologie	  senzoru:	  Optická	  technologie	  snímání.	  
Zdroj:	  DC,	  integrovaný	  lithiový	  zdroj	  (10	  let	  záruka)	  
Signalizace:	  Požár	  -‐	  Akustický	  alarm	  85	  dB	  a	  opticky	  (pulzuje	  
červená	  LED	  dioda);	  Konec	  životnosti	  hlásiče	  
Funkce	  Test	  -‐	  Funkce	  kontroly	  a	  údržby	  zařízení,	  po	  jeho	  stisknutí	  
řídící	  jednotka	  provádí	  test;	  Funkce	  HUSH	  -‐	  Funkce	  pro	  
přechodné	  umlčení	  požárního	  hlásiče	  pro	  případ	  planého	  alarmu.	  
Pracovní	  teplota:	  +4,4	  °	  C	  až	  +37,8	  °	  C;	  Provozní	  vlhkost:	  až	  93%	  
Rozměry:	  142	  x	  40	  mm;	  Hmotnost:	  200g	  včetně	  baterie	  
Schválení:	  ČSN-‐EN	  14604;	  Známky:	  CE	  

740	  Kč	   	  

	  

Nejsem	  plátce	  DPH.	  Podnikatel	  je	  zapsán	  v	  Živnostenském	  rejstříku	  České	  republiky.	   3	  



KOMINICTVÍ	  -‐	  David	  Strnad	  
517	  91	  Deštné	  v	  Orl.	  h.	  112E	  

IČ:	  888	  65	  312	  

T:	  +420	  732	  403	  305	  
E:	  david@kominictvistrnad.cz	  
W:	  www.kominictvistrnad.cz	  

HLÁSIČE	  POŽÁRU	  IONIZAČNÍ	  

Objednací	  kód	   Popis	   Cena	  
vč.	  DPH	   Obrázek	  

FireAngel	  
SI-‐601	  

Zdroj:	  DC	  9V	  PP3	  -‐	  alkalická	  baterie,	  (baterie	  součástí	  balení).	  
Signalizace:	  Požár	  -‐	  Akustický	  alarm	  85	  dB	  a	  opticky	  (pulzuje	  
červená	  LED	  dioda).;	  Stav	  nízké	  baterie	  -‐	  jednotka	  musí	  být	  
během	  7	  dnů	  vyměněna.	  
Funkce	  Test;	  Funkce	  Chytré	  utišení	  hlásiče;	  	  Funkce	  „Toast	  proof“	  
Pracovní	  teplota:	  +4°C	  -‐	  +38°C;	  Provozní	  vlhkost:	  Až	  90%	  	  
Rozměry:	  130	  x	  34	  mm;	  Hmotnost:	  169g	  včetně	  baterie	  
Schválení:	  ČSN-‐EN-‐BS	  14604:2005	  číslo:	  KM	  551504	  
Známky:	  CE	  -‐	  0086-‐CPD-‐557790;	  Záruka:	  5	  let	  

420	  Kč	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

FireAngel	  
LSI-‐601	  

Zdroj:	  Hlásič:	  DC	  9V	  -‐	  alkalická	  baterie.	  
Nouzové	  světlo:	  Zinkouhlíková	  baterie	  DC	  9V	  
Signalizace:	  Požár	  -‐	  Akustický	  alarm	  85	  dB	  a	  opticky	  (pulzuje	  
červená	  LED	  dioda)	  spolu	  s	  nouzovým	  osvětlením;	  Indikace	  
nízkého	  stavu	  baterie	  
Funkce	  Test;	  Funkce	  HUSH	  -‐	  pro	  přechodné	  umlčení	  hlásiče	  
Pracovní	  teplota:	  0°C	  až	  +40°C;	  Provozní	  vlhkost:	  Až	  93%	  
Rozměry:	  124	  x	  36	  mm;	  Hmotnost:	  270g	  včetně	  baterie	  
Schválení:	  LPCB	  -‐	  ČSN-‐EN	  14604;	  Známky:	  CE;	  Záruka:	  5	  let	  

720	  Kč	   	  

FireAngel	  
SI-‐610	  

Zdroj:	  DC	  integrovaný	  lithiový	  zdroj	  (10	  let	  záruka)	  
Signalizace:	  Požár	  -‐	  Akustický	  alarm	  85	  dB	  a	  opticky	  (pulzuje	  
červená	  LED	  dioda).;	  Stav	  nízké	  baterie	  -‐	  jednotka	  musí	  být	  
během	  7	  dnů	  vyměněna.	  
Funkce	  Test;	  Funkce	  Chytré	  utišení	  hlásiče;	  	  Funkce	  „Toast	  proof“	  
Pracovní	  teplota:	  +4°C	  -‐	  +38°C;	  Provozní	  vlhkost:	  Až	  90%	  	  
Rozměry:	  130	  x	  34	  mm;	  Hmotnost:	  195g	  včetně	  baterie	  
Schválení:	  ČSN-‐EN-‐BS	  14604:2005	  číslo:	  KM	  551504	  
Známky:	  CE	  -‐	  0086-‐CPD-‐557790;	  Záruka:	  10	  let	  

750	  Kč	   	  

Kidde	  i9060	  

Zdroj:	  DC	  9V	  -‐	  alkalická	  baterie	  (baterie	  je	  součástí	  balení).	  
Signalizace:	  Požár	  -‐	  Akustický	  alarm	  85	  dB	  a	  opticky	  (červená	  
LED);	  Indikace	  nízkého	  stavu	  baterie	  
Funkce	  Test;	  Funkce	  HUSH	  
Pracovní	  teplota:	  0°C	  až	  +40°C;	  Provozní	  vlhkost:	  Až	  93%	  
Rozměry:	  124	  x	  36	  mm;	  Schválení:	  LPCB	  -‐	  ČSN-‐EN	  14604;	  	  
Známky:	  CE;	  Záruka:	  5	  let	  

590	  Kč	   	  

Kidde	  i9080	  

Zdroj:	  DC	  9V	  -‐	  alkalická	  baterie	  
Nouzové	  světlo:	  DV	  9V	  zinkouhlíková	  baterie	  
Signalizace:	  Požár	  -‐	  Akustický	  alarm	  85	  dB	  a	  opticky	  (červená	  
LED);	  Indikace	  nízkého	  stavu	  baterie	  
Funkce	  Test;	  Funkce	  HUSH	  
Pracovní	  teplota:	  0°C	  až	  +40°C;	  Provozní	  vlhkost:	  Až	  93%	  
Rozměry:	  124	  x	  36	  mm;	  Schválení:	  LPCB	  -‐	  ČSN-‐EN	  14604;	  	  
Známky:	  CE;	  Záruka:	  5	  let	  

690	  Kč	   	  

Kidde	  0910	  

Zdroj:	  3V	  DC,	  tři	  lithiové	  baterie	  (továrně	  instalované)	  
Signalizace:	  Požár	  -‐	  Akustický	  alarm	  85	  dB	  a	  opticky	  (pulzuje	  
červená	  LED	  dioda);	  Konec	  životnosti	  hlásiče	  
Funkce	  Test;	  Funkce	  HUSH	  
Pracovní	  teplota:	  +4,4	  °	  C	  -‐	  +37,8	  °	  C;	  Provozní	  vlhkost:	  Až	  93%	  
Rozměry:	  142	  x	  40	  mm;	  Hmotnost	  s	  bateriemi:	  200g	  
Schválení:	  ČSN-‐EN	  14604;	  Známky:	  CE;	  Záruka:	  10	  let	  

2	  290	  Kč	   	  

	  
Nejsem	  plátce	  DPH.	  Podnikatel	  je	  zapsán	  v	  Živnostenském	  rejstříku	  České	  republiky.	   4	  
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HLÁSIČE	  POŽÁRU	  TEPELNÉ	  

Objednací	  kód	   Popis	   Cena	  
vč.	  DPH	   Obrázek	  

FireAngel	  
ST-‐620	  

Zdroj:	  DC	  integrovaný	  lithiový	  napájecí	  zdroj	  –	  10	  let	  životnosti.	  
Signalizace:	  Požár	  -‐	  Akustický	  alarm	  85	  dB	  a	  opticky	  (pulzuje	  
červená	  LED	  dioda);	  Konec	  životnosti	  hlásiče	  
Funkce	  Test;	  Funkce	  Chytré	  utišení	  hlásiče;	  Funkce	  „Toast	  proof“	  
Pracovní	  teplota:	  +4	  °C	  -‐	  +38°C;	  Provozní	  vlhkost:	  Až	  90%	  	  
Rozměry:	  130	  x	  34	  mm;	  Hmotnost:	  162	  g	  
Schválení:	  ČSN-‐EN-‐BS	  14604:2005	  číslo:	  KM	  557789	  
Známky:	  CE	  -‐	  0086-‐CPD-‐557790	  

870	  Kč	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

FirstAlert	  
HA300CE	  

Zdroj:	  DC	  9V	  PP3	  -‐	  alkalická	  baterie,	  (baterie	  je	  součástí	  balení).	  
Vzájemně	  propojitelný:	  až	  12	  jednotek	  modelů	  HA300CE.	  
Signalizace	  požáru:	  Akustický	  alarm	  85	  dB	  a	  opticky	  
Funkce	  Test;	  Funkce	  Chytré	  utišení	  hlásiče	  
Provozní	  vlhkost:	  10%	  -‐	  95%	  
Rozměry:	  105	  x	  55	  mm;	  Hmotnost:	  127g	  včetně	  baterie	  
Známky:	  CE;	  Záruka:	  5	  let	  

690	  Kč	   	  

	   KOMBINOVANÉ	  DETEKTORY	  

Objednací	  kód	   Popis	   Cena	  
vč.	  DPH	   Obrázek	  

Kidde	  PI9000	  

Detektor	  kouře	  s	  kombinovanými	  senzory	  
Technologie	  senzoru:	  Ionizační	  i	  optická	  technologie	  snímání.	  
Zdroj:	  DC	  9V	  -‐	  alkalická	  baterie,	  (baterie	  jsou	  součástí	  balení).	  
Signalizace:	  Požár	  -‐	  Akustický	  alarm	  85	  dB	  a	  opticky;	  	  
Indikace	  nízkého	  stavu	  baterie	  
Funkce	  Test;	  Funkce	  HUSH	  
Pracovní	  teplota:	  +4,4	  °	  C	  -‐	  +37,8	  °	  C;	  Provozní	  vlhkost:	  Až	  93%	  
Rozměry:	  146	  x	  46	  mm;	  Hmotnost:	  357g	  včetně	  baterií	  
Schválení:	  UL2034,	  UL217;	  Známky:	  CE	  

870	  Kč	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kidde	  0122	  

Detektor	  oxidu	  uhelnatého	  a	  detektor	  kouře	  2v1	  
Technologie	  senzoru:	  elektrochemický	  a	  ionizační	  (zvlášť)	  
Zdroj:	  DC,	  3	  x	  1,5	  V	  alkalické	  baterie	  typu	  AA	  (jsou	  součástí	  bal.)	  
Signalizace:	  Překročení	  přípustné	  koncentrace	  CO;	  Požár;	  
Indikace	  nízkého	  stavu	  baterie	  +	  hlasová	  varování	  v	  angličtině	  
Funkce	  Test/Reset	  
Pracovní	  teplota:	  +4,4	  °C	  -‐	  +37,8	  °C;	  Provozní	  vlhkost:	  10%	  -‐	  95%	  
Rozměry:	  140	  x	  38	  mm;	  Hmotnost:	  322g	  včetně	  baterií	  
Známky:	  CE;	  Záruka:	  7	  let	  

1	  390	  Kč	   	  

FirstAlert	  
SCO5	  

Detektor	  oxidu	  uhelnatého	  a	  detektor	  kouře	  2v1	  
Technologie	  senzoru:	  	  elektrochemický	  a	  optický	  (zvlášť)	  	  	  
Zdroj:	  DC,	  dvě	  1,5	  V	  alkalické	  baterie	  typu	  AA	  (jsou	  součástí	  bal.)	  
Signalizace:	  Překročení	  přípustné	  koncentrace	  CO;	  Požár;	  
Indikace	  nízkého	  stavu	  baterie	  
Funkce	  Test;	  Funkce	  Chytré	  utišení	  hlásiče	  
Pracovní	  teplota:	  +4	  °C	  -‐	  +38	  °C;	  Provozní	  vlhkost:	  10%	  -‐	  95%	  	  
Rozměry:	  120	  x	  50	  mm;	  Hmotnost:	  225g	  včetně	  baterií	  
Schválení:	  UL217,	  UL2034;	  Známky:	  CE;	  Záruka:	  5	  let	  

1	  590	  Kč	   	  

	  

Nejsem	  plátce	  DPH.	  Podnikatel	  je	  zapsán	  v	  Živnostenském	  rejstříku	  České	  republiky.	   5	  
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VYSVĚTLIVKY	  POUŽÍVANÝCH	  POJMŮ	  

Používají	  se	  tři	  druhy	  senzorů:	  
	  
Optické	  (fotoelektrické)	  hlásiče	  jsou	  účinnější	  pro	  detekci	  pomalého	  hoření,	  kdy	  může	  docházet	  k	  několikahodinovému	  
doutnání,	  než	  se	  rozhoří	  plameny.	  Mohou	  detekovat	  viditelné	  částice	  ohně	  (ve	  spojitosti	  s	  doutnajícím	  ohněm)	  dříve,	  než	  
ionizační	  hlásiče.	  
Ionizační	  hlásiče	  požáru	  jsou	  všeobecně	  účinnější	  pro	  detekci	  rychle	  planoucích	  ohňů,	  které	  se	  rychle	  šíří,	  pohlcují	  
hořlavé	  materiály	  a	  produkují	  málo	  kouře.	  Mohou	  detekovat	  neviditelné	  částice	  ohně	  (ve	  spojitosti	  s	  prudce	  hořícím	  
ohněm)	  dříve,	  než	  fotoelektrické	  hlásiče	  
Tepelné	  hlásiče	  se	  spouští,	  pokud	  teplota	  v	  místnosti	  dosáhne	  nastavené	  hodnoty	  (obvykle	  56°C).	  Tyto	  hlásiče	  jsou	  
obvykle	  používány	  v	  místech,	  kde	  nejsou	  vhodné	  ostatní	  typy	  hlásičů.	  

Popisy	  jednotlivých	  funkcí	  hlásičů	  a	  detektorů:	  
	  
Funkce	  Test:	  Funkce	  kontroly	  a	  údržby	  zařízení,	  po	  jeho	  stisknutí	  řídící	  jednotka	  provádí	  test	  “bzučáku”	  a	  elektronických	  
okruhů.	  Tato	  funkce	  neslouží	  k	  otestování	  čidla!	  
Funkce	  Chytré	  utišení	  hlásiče™:	  Funkce	  pro	  přechodné	  umlčení	  požárního	  hlásiče	  pro	  případ	  planého	  alarmu.	  Po	  cca.	  
10ti	  minutách	  od	  deaktivace	  hlásiče	  se	  tento	  zcela	  automaticky	  resetuje	  do	  původního	  nastavení	  pro	  monitorování	  
nebezpečí	  požáru.	  Pokud	  v	  místnosti	  zůstane	  vysoká	  koncentrace	  kouře,	  můžete	  stisknout	  tlačítko	  „Chytré	  utišení	  
hlásiče™“	  opakovaně,	  a	  to	  až	  do	  okamžiku,	  kdy	  je	  místnost	  řádně	  odvětrána.	  
Funkce	  „Toast	  proof“:	  nižší	  citlivost	  vůči	  výparům/dýmu	  při	  vaření.	  
Oznámení	  konce	  životnosti:	  Informace	  „End“	  na	  LCD	  panelu,	  akustický	  a	  optický	  signál	  (dle	  typu).	  
Indikace	  nízkého	  stavu	  baterie:	  Zpráva	  „Lb“	  na	  panelu	  LCD,	  akustický	  a	  optický	  signál	  (dle	  typu).	  
Indikace	  na	  LCD	  panelu:	  Současná	  úroveň	  koncentrace	  CO;	  „Lb“	  -‐	  vybitá	  baterie;	  „Err“	  -‐	  porucha	  jednotky;	  	  
„End“	  -‐	  oznámení	  o	  konci	  životnosti.	  
Funkce	  Peak	  /Level:	  Tlačítko	  pro	  vyvolání	  nejvyšší	  naměřené	  koncentrace	  CO	  uložené	  do	  paměti	  přístroje	  v	  rozmezí	  	  
11	  -‐	  999PPM	  (dle	  typu).	  Při	  stisknutí	  tlačítka	  se	  zobrazí	  nejvyšší	  úroveň	  CO	  zjištěná	  v	  okamžiku	  resetu	  paměti	  zařízení.	  

	  

6	  


