
10 Év Egyszerű telepítés

FA6120-INT
Optikai Füstérzékelő

Folyosó, Előtér, Nappali, Hálószoba, Ebédlő

FA6215-INT
Hőérzékelő

Konyha, Garázs, Tetőtér

HOVA SZERELJE?

HOVA SZERELJE?

FA6115-INT
Optikai Füstérzékelő

Folyosó, Előtér, Nappali, Hálószoba, Ebédlő

FA6111-INT
Optikai Füstérzékelő

HOVA SZERELJE? Folyosó, Előtér, Nappali, Hálószoba, Ebédlő

HOVA SZERELJE?

BEÉPÍTETT AKKUMULÁTOROS ÉS CSERÉLHETŐ ELEMES VÉSZJELZŐK 

10 Év élettartamú beépített akkumulátoros Füstérzékelő                                 Cserélhető elemes Füstérzékelők

www.fireangel.hu

3 Év vagy 5 Év

élettartamú cserélhető alkáli 
elemek•Optikai érzékelős technológia

•EN14604 szabványnak megfelel

•Piros LED jelzőfény

•Extra nagy méretű teszt/némítás gomb

•Nyugodt alvás – Alacsony elemfeszültség jelzés némítása

•Gyors önellenőrző teszt

• tápellátás: beépített akkumulátor: 3 V, lítium, 10 év várható 
üzemidő

• készülék várható élettartama: 10 év 

•Mobilházakban és lakókocsikban/lakóautókban is 
használható

•Optikai érzékelős technológia

•Tápellátás: 2 x 1,5 V (AA), cserélhető (2 db tartozék), 5 év 
várható elemélettartam

•készülék várható élettartama: 10 év

•EN14604 szabványnak megfelel

•Visszajelző: LED piros színű, élettartam vége kijelzés

•Nyugodt alvás – Alacsony elemfeszültség jelzés némítása

•Nagy méretű teszt/némítás gomb, gyors önellenőrző teszt

•Mobilházakban és lakókocsikban/lakóautókban is 
használható

•A1 osztályú Termisztor érzékelős technológia

•Aktív riasztás, ha a hőmérséklet 54°C-65° C közé emelkedik

• tápellátás: 2 x 1,5 V (AA), cserélhető (2 db tartozék), 5 év 
várható elemélettartam 

•készülék várható élettartama: 10 év

•BS5446 szabványnak megfelel

•Nagy méretű teszt/némítás gomb, gyors önellenőrző teszt

•Nyugodt alvás – Alacsony elemfeszültség jelzés némítása

•Élettartam vége kijelzés, piros fényű LED

•Mobilházakban és lakókocsikban/lakóautókban is

•Optikai érzékelős technológia, EN14604 szabvány szerint

•Extra erős menekülési útvonal megvilágító LED

•Tápellátás: 2 x 1,5 V (AA), cserélhető (2 db tartozék), 3 év 
várható elemélettartam

•készülék várható élettartama: 10 év

•Visszajelző : LED piros színű, élettartam vége kijelzés

•Nagy méretű teszt/némítás nyomógomb, gyors 
önellenőrző teszt

•Nyugodt alvás – Alacsony elemfeszültség jelzés némítása

•Mobilházakban és lakókocsikban/lakóautókban is 
használható

CSERÉLHETŐ ELEMES HŐÉRZÉKELŐ
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ELHELYEZÉSI  SEGÉDLET
Füstérzékelő elhelyezése                                                Hőérzékelő elhelyezése

www.fireangel.hu

•Minden oldalfaltól minimum 300 mm-re

•Minimum 300 mm-re a mennyezeti 
lámpától

•A lehető legközelebb a mennyezet 
középpontjához

•A készülék legalább a gerenda 
mennyezettől lefelé mért méretének 
kétszeres távolságában legyen.  Pl. a 
rajzon 150 mm a gerenda mérete:  a 
füstérzékelő legalább 300 mm távolságra 
legyen szerelve.

•Ha a gerenda mennyezettől lefelé mért 
mérete nagyobb, mint a belmagasság 
10%-a, akkor a gerenda mindkét 
oldalára kell füstjelzőt szerelni! 

•A készülék ne legyen 600 mm-nél  
távolabb a tetőgerinc vonalától 

•Az érzékelő minimum 150 mm és 
maximum 300 mm távolságra legyen a 
mennyezettől

•A függőleges faltól legalább 300 mm  
távolságra szerelje

Lapos mennyezet

•Minden oldalfaltól minimum 300 mm-re

•Minimum 300 mm-re a mennyezeti 
lámpától

•A lehető legközelebb a mennyezet 
középpontjához

Lapos mennyezet gerendákkal

•A készülék legalább a gerenda 
mennyezettől lefelé mért méretének 
kétszeres távolságában legyen.  Pl. a 
rajzon 150 mm a gerenda mérete:  a 
füstérzékelő legalább 300 mm távolságra 
legyen szerelve.

•Ha a gerenda mennyezettől lefelé mért 
mérete nagyobb, mint a belmagasság 
10%-a, akkor a gerenda mindkét 
oldalára kell füstjelzőt szerelni! 

Sátortető

•A készülék ne legyen 600 mm-nél  
távolabb a tetőgerinc vonalától 
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Ne feledje! Konyhába, garázsba, tetőtérbe hőérzékelőt 
telepítsen, ne füstérzékelőt! Így kerülheti el a sok indokolatlan 
riasztást. Amennyiben van lehetősége, az előterekbe, 
folyosókra menekülési útvonal megvilágító LED-el szerelt 
füstjelzőt szereljen, hogy nagy füst esetén biztosan lássa a 
menekülés irányát!  


