
POŽÁRNÍ DETEKTORY PRO VÁŠ INTERIÉR

ZVOLTE SI VLASTNÍ DESIGN DETEKTORU

Požární detektory pro váš interiér

Součástí elektrického zabezpečovacího systému (EZS) 
mohou být také detektory požární. Zabezpečovací 
ústředna umí rozlišit, zda se jedná o poplach narušení 
objektu, či poplach požární. Následně předá uživateli už 
konkrétní informaci, o který z těchto poplachů se jedná. 

V souladu s platností nové vyhlášky přinášíme na  trh 
profesionální, designové požární detektory německého 
výrobce firmy Job detectomat. Svým precizním designem 
a provedením se jedná o detektory, které se vymykají 
běžně nabízenému standardu na současném trhu. V novém, 
moderním prostředí se tak požární detektor stane funkčním 
a zároveň nerušivým prvkem.

Opticko kouřové detektory
•  Reagují na drobné částice kouře v ovzduší,  

které vyhodnotí optika detektoru
Detektory tepelné
• Reagují na prudký vzestup teploty v místnosti 
Detektory tepelné a opticko kouřové 
• Tvoří kombinaci obou zmíněných detektorů

Zvolte si vlastní design detektoru

Vytvořte si nevšední požární detektor. Zvolením vhodné 
samolepící tapety o průměru 100 mm a nalepením 
na skleněný povrch hlásiče, získáte požární detektor, který 
se tak stane nerušivým a barevně shodným  designovým 
doplňkem vašeho interiéru.

Vaše instalační firma:

Nutnost instalace elektronických požárních detektorů podléhá vyhlášce č. 23/2008 o požární ochraně staveb, která je v platnosti 
od 1. července 2008. Zjednodušeně lze uvést, že pokud je plocha bytu, domu do 150 m² je potřeba umístit detektor do únikových prostor 
(chodba). Pokud je plocha bytu, domu nad 150 m² je potřeba umístit ještě další detektor do jiné vhodné části, kde je největší nebezpečí 
vzniku požáru (kuchyně, kotelna, u instalovaných přímotopů...). 

POŽARNÍ
DETEKTORY



POŽÁRNÍ DETEKTORY AUTONOMNÍ

POŽÁRNÍ DETEKTORY PRO EZS

Autonomní požární detektory jsou vhodné do objektů, kde již není 
možné instalovat detektory drátové. 
Opticko kouřové: napájení 9V baterie, její životnost je minimálně 
1 rok, signalizace optická i akustická 85dB, velikost 100 x 51 mm, 
možnost instalovat detektor do podhledu.

HDv 3000 O
Detektor opticko kouřový

CT 3000 O
Detektor opticko kouřový

HD 3001 O
Detektor opticko kouřový

CT 3001 O
Detektor opticko kouřový

HD 3008 O
Detektor opticko kouřový provedení vlastní logo

CT 3005 O
Detektor opticko kouřový

HD 3005 O
Detektor opticko kouřový

HD 3005 O
Detektor opticko kouřový

splňuje normu ČSN EN 14 604 a odpovídá vyhlášce

splňuje normu ČSN EN  54 část 7   
a odpovídá vyhlášce

splňuje normu ČSN EN 14 604 a odpovídá vyhlášce

splňuje normu ČSN EN 54 část 7 a odpovídá vyhlášce

Splňuje normu ČSN EN 54 část 7 a odpovídá vyhlášce.  
Logo není součástí detektoru – jedná se o samolepící tapetu s imitací dřeva,  

zakoupenou v prodejně s papírenským zbožím.

splňuje normu ČSN EN 14 604 a odpovídá vyhlášce
Logo není součástí detektoru – jedná se o samolepící tapetu  
s imitací dřeva zakoupenou v prodejně s papírenským zbožím.

splňuje normu ČSN EN 14 604 a odpovídá vyhlášce

splňuje normu ČSN EN 54 část 7 a odpovídá vyhlášce

bílá

bílá

černá                   

černá                   

bílá

bílá stříbrná

stříbrná

stříbrná

stříbrnábílá

bílá

bílá

bílá

stříbrná

stříbrná

ozdobný kroužek k instalaci 
detektoru do podhledu

ozdobný kroužek k instalaci 
do podhledu

ozdobný kroužek k instalaci 
detektoru do podhledu

CT 3000 T
Detektor tepelný

splňuje normu ČSN EN  54 část 5   
a odpovídá vyhlášce

bílá

CT 3000 OT
Detektor opticko - kouřový  

a tepelný

splňuje normu ČSN EN  54 část 5   
a odpovídá vyhlášce

bílá

K detektoru lze doplnit obousměrný radiový modul, který 
zajišťuje synchronizaci poplachu (při poplachu jednoho hlásiče 
houkají všechny). Vhodné pro instalaci do vzdálenějších místností  
(garáže, dílny).

Detektory určené pro připojení k zabezpečovací ústředně. 
Požární detektor zajistí detekci a ústředna signalizaci 
poplachového stavu. Provedení: samorestovací patice, velikost 
100 x 51 mm, možnost instalace detektoru do podhledu.

Detektory opticko kouřové: detekční plocha 80 m2. 
Detektory tepelné a opticko kouřové – tepelné 
(kombinované): detekční plocha 20 m2.

ozdobný kroužek k instalaci 
do podhledu


