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Hlásič kouře

w Hlásič kouře
 K úmrtím a zraněním při požárech v budovách dochází hlavně v civilním sektoru, jejichž příčinou jsou zejména toxické látky z kouře a pouze  

 zřídka bezprostřední působení ohně. Před rozšířením požáru na části budovy, se obyvatelé už předtím udusí v kouři, zejména v noci.

 Hlásiče kouře nezávislé na napájecím zdroji mají baterii a jsou v zásadě určeny pouze k včasnému upozornění osob, které se v bytě nacházejí,  

 čímž se zvyšuje osobní bezpečnost. To se projevuje také tím, že v domácnostech musí být ve všech obytných místnostech, kromě kuchyní, i na  

 chodbách, jimiž vedou únikové cesty z obytných místností, alespoň jeden nepropojený hlásič kouře. V případě mnoha obytných kuchyní je   

 nutné nainstalovat hlásič kouře v obývacím prostoru a nikoli bezprostředně v prostoru kuchyňského vybavení. Dále lze vyvodit, že hlásiče kouře  

 nemusí být v odkládacích, sanitárních a skladovacích prostorách či kotelnách.

w Instalace hlásičů kouře

STROP

IDEÁLNÍ
POLOHA

AKCEPTOVATELNÁ
POLOHA

STĚNA

50 cm
minimum

10 cm
minimum

30.5 cm
maximum

ROH

ŠPATNĚ

   ÚHEL

ZDE 
NEINSTALUJTE

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST U ŠIKMÝCH  
STROPŮ/STROPŮ S OSTRÝM ÚHLEM

500 mm
        NE V TÉTO ČÁSTI

1000 mm
           NĚKDE V TÉTO ČÁSTI



w Schrack-Info
Hlásič kouře CYRUS s 10letou baterií, certifikovaný dle VdS, Q-certifikát dle VDS 3131

• Fotoelektronický hlásič kouře

• Rozsah detekce kouře: 20-40m²

• Akustická signalizace: 85 dB

• Funkce ztlumení

• Optická signalizace pohotovostního režimu a alarmu

• Testovací tlačítko

• Snadná montáž

• Plně v souladu s EN 14604:2005

• Akustická signalizace slabé baterie cca. 30 dní

• 10letá lithiová baterie (pevně nainstalovaná, nelze vyměnit)

• Q-certifikát dle VdS 3131 (speciální zkouška pro kvalitní detektory kouře)

• Rozměry: Ø10x3,3 cm

• Nelze propojit!

• Nelze propojit!POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

CYRUS hlásič kouře, 10 let, bílý ESR135782

ESR135782

w Schrack-Info
CYRUS Mini-Deluxe je kompaktní hlásič kouře s 10letou baterií, certifikovaný dle VdS, Q-certifikát dle VdS 3131

• Fotoelektronický hlásič kouře

• Napájení pomocí baterie 3V DC (CR123A pevně nainstalovaná, nelze vyměnit)

• Pracovní teplota: 0°C …. + 50°C

• Akustická signalizace: 85 dB / 3m

• Spotřeba energie: >4 μA (pohotovostní režim), <70 mA (alarm)

• Doba přerušení: 10 minut

• Certifikace: CE, VdS, Q-Siegel

• Rozměry: Ø 7 x 3,3 cm

• Nelze propojit!

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

CYRUS Mini-Deluxe hlásič kouře, 10 let, bílý ESR151928

ESR151928

w Schrack-Info
CYRUS rádiový kouřový detektor je vybaven kouřovou komorou a vestavěným snímačem teploty

(pro bezdýmové požáry). Vyhodnocovací teplota pro spuštění alarmu je 54-70°C

• Možnost rádiového propojení: vzájemně lze bezdrátově propojit až 30 kusů rádiových hlásičů kouře.

• Obousměrná bezdrátová komunikace (přijímač a vysílač v jednom zařízení), bezdrátová komunikace

      na frekvenci 433 MHz

• Dosah bezdrátové komunikace: až 100 m (otevřený prostor), < 20 m (ve vnitřní části)

• Falešný poplach: stiskem tlačítka dojde k přerušení alarmu na cca. 10 minut, 3 typy varovného

      signálu pro rozlišení kouřového, teplotního nebo přesměrovaného alarmu

• Různé poplašné zvuky pro rozlišení poplachu z kouře nebo tepla a přesměrování poplachu

• Plně v souladu s EN 14604

• Rozměry: Ø 12 x 3,8 cm

• Možnost rádiového propojení: vzájemně lze propojit až 30 kusů rádiových hlásičů kouře.

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

CYRUS rádiový hlásič kouře s integrovaným hlásičem tepla, bílý ESR151925

ESR151925

w CYRUS hlásiče kouře 
Strana 

3

Hlásič kouře

w CYRUS - baterie, 10 let

w CYRUS Mini-Deluxe - baterie 10leté

w CYRUS rádiový hlásič kouře

Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběruSkladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru



w Schrack-Info
Základní kouřový detektor CYRUS Basic 9V 

• Napájení 9V DC (1604S 6F22) zinkouhliková baterie

• Spotřeba energie: >10 μA (pohotovostní režim), <30 mA (alarm)

• Akustická signalizace: 85 dB / 3m

• Rozsah vlhkosti: 5 – 95% relativní vlhkosti

• Pracovní teplota: 0°C …. + 40°C

• Plně v souladu s EN 14604:2005 / AC:2008

• Rozměry: Ø 9 cm x 3,3 cm

• Nelze propojit!

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

CYRUS Basic 9V hlásič kouře, bílý ESR151929

ESR151929

w Schrack-Info
Díky CYRUS magnetickému držáku lze snadno namontovat či vyměnit detektor kouře. Část magnetického 

držáku je nalepena na požadovaném místě na stropě a druhá část je připevněna k detektoru kouře. Detektor 

kouře drží na své finální pozici díky magnetu – není nutné další upevnění pomocí šroubu či hmoždinek.

Rozměry: Ø 5 x 0,5 cm

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

CYRUS magnetický držák pro hlásič kouře ESR154422

ESR154422

w Schrack-Info
Ochranný košík pro hlásič kouře

• Zamezuje neoprávněnému odstranění a chrání před vandalismem

• Velmi snadná montáž

• Rozměry: ø 18 x 9 cm (ESM425608-); ø 165 x 7 cm (ESM425615-)

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

180/90 nástěnný/stropní hlásič a hlásič kouře, bílý ESM425608

165/70 nástěnný/stropní hlásič a hlásič kouře, bílý ESM425615

ESM425608
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Hlásič kouře

w CYRUS magnetický držák

w CYRUS ochranný košík

w CYRUS Basic – baterie 9V 

Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběruSkladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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