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Fo
toelektrický senzor

Napájení hlásiče pomocí 9 V baterie
Poskytuje ochranu i při výpadku
elektrického proudu.

Akustická a optická signalizace
Pomocí LED diody a integrované hlasité 
85 dB sirény.

Tlačítko Test/Hush/Reset
Slouží k automatické kontrole obvodů
systému a dočasnému utišení
nežádoucích poplachů.

Kompaktní provedení a moderní design
Odolný kryt hlásiče v nenápadném bílém 
provedení s malými rozměry.

Kouřový hlásič požáru Kidde 29D je vybaven 
nejmodernější fotoelektrickým senzorem Kidde. Díky 
pokročilé technologii detekce je hlásič možné instalovat i 
na místa, kde u běžných hlásičů kouře dochází k častému 
výskytu falešných poplachů, jako je například v blízkosti 
kuchyně. 

V případě zjištění přítomnosti kouře ve střeženém 
prostoru hlásič vyhlásí poplach pomocí červené indikační 
LED diody a vestavěné hlasité 85 dB sirény.

Zařízení lze instalovat na zeď nebo na strop pomocí 
montážní desky, která je součástí balení. Zařízení 
disponuje snadno dostupným tlačítkem, pomocí kterého 
lze jednoduše otestovat vnitřní obvody hlásiče .

Hlásič je napájen pomocí 9 V baterie, která je součástí 
balení. 

Zařízení disponuje speciálním zámkem, který zabraňuje 
jeho demontáži např. dětmi nebo při neodborné 
manipulaci. Hlásič splňuje standardy dle EN 14604:2006.

Objednací kód zboží 29D

9 V baterie (součást balení)

Ne/1x LED dioda + 85 dB siréna

+4,4°C � +37,8°C / -10°C � +60°C

< 85% relativní vlhkost (RH)

UL, VDS-EN14604/CE 

5 let

0-047871-078936

6

225 x 101 x 101 mm / 1,2 kg

200-47871-099532

Napájení

LCD displej/signalizace

Provozní/skladovací teplota

Provozní vlhkost

Schválení

Záruka

105 x 105 x 35 mm / 200 g

-

Rozměry/hmotnost balení

Životnost senzoru

Ø102 x 37 mm / 138 gRozměry/hmotnost hlásiče

UPC čárový kód

Počet ks v krabici

Rozměry/hmotnost krabice

ITF vnější kód

Kouřový hlásič požáru 
Kidde 29D
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