
K1C Jonizacyjny Czujnik Dymu

      
Czujnik jonizacyjny, zasilany z sieci o napięciu AC 
230V/50Hz oraz dodatkowo z baterii rezerwowej DC9V. 
Funkcja podtrzymywania zasilania uruchamiana jest w 
przypadku zaniku napięcia w sieci. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu detektor zapewnia stałą ochronę, nawet w 
przypadku przerw w dostawie energii. Czujniki K1C mogą 
być łączone szeregowo (maksymalnie do 24 urządzeń). 
Aktywacja jednego czujnika uruchamia automatycznie alarm
dźwiękowy we wszystkich pozostałych. Detektor posiada 
przycisk TEST służący do sprawdzania działania czujnika 
oraz funkcję HUSHTM umożliwiającą wyłączenie 
omyłkowo uruchomionego alarmu (np. w trakcie gotowania 

lub smażenia itp.). Dzięki tej funkcji detektor może być montowany w pobliżu miejsc, w których 
istnieje możliwość aktywacji czujnika w wyniku tzw. „fałszywego alarmu” np. w pobliżu 
pomieszczeń kuchennych. Wyposażony jest w system uniemożliwiający zamocowanie urządzenia 
bez prawidłowo zainstalowanych baterii oraz specjalną blokadę zabezpieczającą przed 
przypadkowym demontażem urządzenia. Umieszczenie komory baterii na przedniej obudowie 
czujnika umożliwia wymianę baterii bez konieczności rozłączna czujnika. 

                                  

ZALETY 
• Unikalna funkcja Hush™ 
• Głośna sygnalizacja alarmowa 85dB 
• Przycisk Test do kontroli i obsługi urządzenia 
• Sygnalizacja diodowa działania czujnika 
• Dualny system zasilania 
• Sygnalizacja rozładowania baterii 
• Możliwość połączenia 24 czujników 
• Wymiana baterii bez konieczności rozłączna czujnika
• Zabezpieczenie przed przypadkowym demontażem 
• Prosty sposób obsługi 
• Zgodność z normą PN-EN14604:2006P (EN14604:2005) 
• 5 letnia gwarancja 

Zalecane miejsca montażu: pokój dzienny, salon, jadalnia, sypialna, korytarz, przedpokój 
kotłownia, piwnica, strych itp. 
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DANE TECHNICZNE
Technologia jonizacyjna

Zasilanie czujnika
230V / AC 50 Hz
9V DC, bateria alkaliczna (na wyposażeniu)

Temperatura pracy 4°C - 40°C
Wilgotność do 93% wilgotności względnej
Sposób montażu sufit / ściana (śruby montażowe w zestawie)
Przycisk TEST do kontroli i obsługi urządzenia
Funkcja HUSH do wyłączania omyłkowo uruchomionego alarmu
Wymiary średnica - 125 mm, wysokość – 54 mm 
Waga 0,27 kg
Certyfikaty PN-EN14604:2006P

EN14604:2005 Kitemark KM524754
CE 0086 - CPD – 535595 -2 

Gwarancja 5 lat
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