
Autonomiczna czujnika dymu SK-20 przeznaczona jest do zastosowań
w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, domkach letniskowych, 
kamperach, łodziach oraz wszędzie tam, gdzie występuje 
niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru.

Optyczna technologia detekcji zapewnia wykrywanie pożaru we wstępnej 
fazie rozwoju i umożliwia szybkie podjęcie działań prewencyjnych. 
Wykrycie przekroczenia zdefiniowanego poziomu zadymienia, uruchamia 
wbudowany buzzer o natężeniu dźwięku 85 dB i diodę LED. Czujka posiada 
wbudowane opcje autodiagnostyczne, co zapewnia niezawodne działanie 
detektora przez długie lata, a fakt wykrycia usterki sygnalizowany jest 
optycznie i akustycznie umożliwiając natychmiastowe podjęcie akcji 
serwisowej. 

Urządzenie posiada funkcję trybu cichego, która umożliwia łatwe 
wyłączenie sygnalizacji przypadkowego uruchomienia alarmu 
na czas 10 minut np. podczas gotowania. W pozostałych przypadkach 
sygnalizacja wyłączana jest natychmiast po ustaniu warunków
alarmowych (auto reset). 

Wbudowana bateria i niski pobór prądu zapewniają bezprzerwowe 
działanie detektora przez 10 lat, bez konieczności wymiany akumulatora. 
Ponadto autonomiczne źródło zasilania gwarantuje bezpieczeństwo, 
nawet w sytuacji utraty zasilania sieciowego 230 VAC.
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SK-20 to jedyny w swoim rodzaju miniaturowy 
autonomiczny czujnik dymu. Innowacyjne 
połączenie zaawansowanej technologii i
niezawodnej detekcji w miniaturowej obudowie, 
zapewnia bezpieczeństwo pożarowe Twojego 
domu.Oryginalny i atrakcyjny wygląd sprawiają, 
iż SK-20 idealnie pasuje do każdego wnętrza.

SK-20
Miniaturowy detektor dymu

Pełny opis produktu
znajdziesz na iVolta.pl

Dane techniczne :Dane techniczne : 
Typ produktu Czujka optyczna dymu
Zasięg ( m ) 60 m2
Sposób montażu Su�towy
Typ baterii CR123A 3V
Temperatura pracy 0 C - 45 C
Kolor Biały
Resetowanie Autoreset
Pamięć alarmu Tak
Sygnalizacja alarmu Optyczna i akustyczna
Wymiar (śr. x wys.) mm 50,8 x 42,5
Sygnalizacja zabrudzenia Tak
Autotest Tak

*czas działania uzależniony jest od warunków pracy detektora i 
  częstotliwości występowania alarmów.

Cechy charakterystyczne :

Miniaturowe rozmiary

10 lat działania*

Technologia optyczna

Tryb cichy

Auto diagnostyka

Pamięć alarmu

Zgodność z EN 14604


