
 

 

 

 

 

 

 

Typ: HD 3001 O 
Obj.č.    0908-114,115,116 

Krátký popis: 

Autonomní opticko-kouřové čidlo 

určené k domovní instalaci.  
Obsahuje optickou komoru, vnitřní 
sirénu, vše napájené z vnitřní baterie 
9V 

 

Použití: 

Obecné použití pro spolehlivou autonomní detekci kouře dle požadavků Vyhl. 23/2008. 

Kontrolní tlačítko po zkoušku funkčnosti 

Vnitřní siréna min. 85 dB 

Hlídání zaprášení a stavu baterie 

Rozdílná signalizace (akustická i optická) poplachu i poruchy. 

Možnost doplnění o výstupní relé, eventuálně o radiovou nadstavbu  

Baterie 9V min. životnost 2 roky 

Komplexní dodávka i s montážním materiálem a baterií. 

„mřížkový“ design, 3 barevné varianty 

Parametr 

Napájení 9 V alkalická baterie (součást dodávky) 

Odběr 280 µA klidový / 5 mA v poplachu 

Výstup Akustická 85 dB – siréna, optická - LED 

Citlivost 0,15 dBm 

Krytí IP 40 

Prostředí -10 °C až 60 °C max. 95% vlhkost 

Rozměry 51 x Ø100 mm 

Provedení a barva Provedení kovová mřížka, barva bílá, stříbrná, s vlastním logem 

Odpovídající normy EN 14604 

Certifikát CPD 0786-CPD-20203 

Certifikace VDS G 202054 

Dodávka Komplet  včetně baterie, vrutů a hmoždinek  připraveno k montáži 

 

Příslušenství k detektorům 

Radiový modul FM 868 (obj. č. 908-120) – tento modul slouží k synchronizaci hlášení 

požáru. V případě, že dojde k hlášení 1 čidla automaticky se poplach přenese i na ostatní čidla. 

Výhodný pro instalaci do vzdálených míst (garáž, kůlna). Takto lze propojit 40 čidel. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Doporučení k projekci a instalaci  

S ohledem na fyzikální vlastnosti tepelného projevu požáru a kouře se hlásiče umisťují tam, kde 

jsou schopny zachytit první projevy požáru. 

Pro optické a tepelné hlásiče platí obecné zásady 

- Přibližně doprostřed stropu místností 

- V případě šikmých stropů, velké světlé výšky místnosti (schodiště) na nejvyšší místo. 

- Čidlo umístit co nejdále od rušivých vlivů (světel ale i zdrojů vlhkosti – např. sprcha). 

- Čidlo musí být viditelné a přístupné ke kontrole a výměně baterií. 

- Čidlo umístit tak abychom slyšeli jeho sirénu v prostorách, kde se obvykle zdržujeme.  
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