
FireProtect Plus
Bezdrôtový kombinovaný dymový

a teplotný hlásič požiaru a CO

Technická špecifikácia

Hlavné funkcie

Detektor FireProtect Plus reaguje na prítomnosť dymu, vysokú teplotu 
alebo jej prudký nárast a nebezpečnú koncentráciu oxidu uhoľnatého 
(CO) v stráženom priestore. V prípade poplachu aktivuje vstavanou 
sirénu a odošle poplachový signál do centrálneho ovládacieho panelu. 
Pri použití viacerých hlásičov v rámci jedného objektu je možné ich 
vzájomné prepojenie. Zariadenie je napájané z predinštalovaných 
batérií po dobu až 4 rokov a je certifikované podľa EN 14604.

Typ zariadenia: Bezdrôtové
Použitie: Vnútorné prostredie

Klasifikácia: Vzdialené nastavenie a testovanie

Hlasitosť piezoelektrickej sirény: 85 dB (vo vzdialenosti 1 m)

Kompatibilita: Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ocBridge Plus, uartBridge
Detekčný element: Fotoelektrický senzor, termistor, CO senzor
Teplota signalizácie poplachu: +59 °C ±2 °C
Signalizácia poplachu: Akustická, optická

Doručenie poplachovej správy: 0.15 s
Možnosť vzájomného bezdrôtového prepojenia: Áno
Napájanie: 2x batéria CR2 3 V DC
Záložné batérie: 1x CR2032
Výdrž batérie: Až 4 roky
Vzdialené nastavenie a testovanie: Áno

EN
14604

Funkcie pre vzájomné 
prepojenie hlásičov 

požiaru

Vstavaná 85 dB 
hlasná siréna pre 

signalizáciu poplachu

Automatické 
upozornenie 

na vykonanie údržby

Elektrochemický 
senzor pre detekciu 
oxidu uhoľnatého

Termistorový senzor 
pre detekciu 

vysokej teploty

Držiak SmartBracket 
pre rýchlu a 

jednoduchú montáž

Šifrovanie dát AES 
algoritmom

s plávajúcim kódom

Predinštalované 
lítiové batérie 

s výdržou až 4 roky

Rádiový protokol 
s dosahom až 1 300 m 

(bez prekážok)

Obojsmerný prenos 
informácií medzi 

zariadeniami

Fotoelektrický 
senzor pre detekciu 

dymu

Ochrana proti 
neoprávnenej 

manipulácii (tamper)

Dotykové testovacie 
tlačidlo pre overenie 
funkčnosti zariadení

Spojovací materiál 
pre montáž 

súčasťou balenia



Obsah balenia

Autorizovaným master distribútorom produktov Ajax pre Českú a 
Slovenskú republiku je spoločnosť:

SAFE HOME europe, s.r.o. | Havlíčkova 1113/47 | Přerov | 750 02 | ČR | 
tel.: +420 581 222 262 | info@smart-alarm.eu | www.smart-alarm.eu

Rádiová technológia Jeweller:

Dosah komunikácie so zariadeniami - až 1 300 m v otvorenom priestore
Obojsmerná komunikácia

Prevádzková frekvencia: 868.0 - 868.6 MHz
Samoregulačný vysielací výkon - až do 20 mW

Blokové šifrovanie založené na AES algoritme
Interval dopytovania zariadenia Hubom: 12 - 300 s

Automatické preladenie na nerušený kanál

1. Ajax FireProtect Plus
2. Držiak SmartBracket
3. 2x batéria CR2 (predinštalovaná)

4. Záložná 1x batéria CR2032 (predinštalovaná)
5. Montážny materiál
6. Používateľská príručka

Autentizácia zariadenia
Detekcia rušenia rádiového signálu

Upozornenie na neoprávnenú manipuláciu
Ochrana proti sabotáži:

Rozsah prevádzkovej teploty: Od 0 °C do +65 °C

Rozmery: 132 × 132 × 31 mm

Certifikácia: EN 14604:2005

Hmotnosť: 220 g

Prípustná vlhkosť: Až do 80%
Teplotný senzor: Áno

Ochrana proti sabotáži: Áno

Záruka: 24 mesiacov od dátumu predaja 
(na batériu sa záruka nevzťahuje)


