
 

Elektronický fotoelektrický  
požární hlásič - typ F1 

 
 

 
Použití: 
Kompaktní  přístroj s vestavěnou poplašnou sirénou , který spustí poplach v případě požáru. 
Fotoelektrický (optický) detektor reaguje na viditelné zplodiny (kouř), které vznikají při hoření.  
Reaguje tedy zpravidla později než detektor ionizační. Není vhodný do prostor s výskytem vodních 
par, většího množství cigaretového kouře apod. Do těchto míst je vhodný ionizační typ požárního 
hlásiče (např. typ Hutermann tytp N).  
Při detekci požáru vyhlásí poplach přerušovaným tónem sirény. 
 
Montáž, instalace baterií: 
Detektor doporučujeme montovat na strop místnosti, nejméně 70cm od stěny.  

- pootočením krytu proti směru hodinových ručiček sejměte detektor z montážní desky 
- montážní desku přišroubujte na místo montáže 
- vložte baterii 9V ve správné  
- nasaďte detektor na montážní desku a pootočením po směru hodinových ručiček detektor 

zajistěte. 
 
Upozorn ění:   
po vložení baterií otestujte funkci p řístroje stisknutím a p řidržením testovacího tla čítka na 
detektoru- rozezní se p řerušovaný tón sirény. Správná funkce p řístroje je signalizována 
krátkými záblesky indika ční LED diody každých cca 20 sekund. Nízké nap ětí baterie p řístroj 
indikuje pípnutím každých cca 30 sekund.  
Min. jednou m ěsíčně proveďte kontrolní test funkce testovacím tla čítkem. Tla čítko stiskn ěte a 
držte stisknuté. Pokud se do cca 10 sekund  nerozez ní akustický signál, vym ěňte baterii 
 
Technické údaje: 
Napájení:   9V baterie  
Akustický signál:  85dB (3m) 
Provozní teplota:  -5 až +40 oC 
Provozní vlhkost:                    10%-90% RH 
Hlídaná plocha:  cca 20m2 

Rozměr:             107x35mm 
Certifikace:                              EN14604  

 
Záruka a servis:  
Pro urychlení reklamace můžete zaslat zboží s jednoduchým popisem závady přímo na adresu 
servisu. Reklamaci okamžitě vyřídíme. K reklamaci prosím přiložte nákupní doklad.. Pokud jste  
reklamovaný kus sami násilím rozebírali, nemůžeme bohužel reklamaci uznat.  
Na toto zboží  poskytujeme plnou záruku v délce 24 měsíců. 
 
Adresa: 

Hütermann - záru ční a pozáru ční servis 
Úhlová 796, 148 00, Praha 4 

Tel.  24491 3311, Fax: 244 91 3232 
Internet:  www.hutermann.cz  
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Použití: 
Kompaktní  přístroj s vestavěnou poplašnou sirénou , který spustí poplach v případě požáru. 
Fotoelektrický (optický) detektor reaguje na viditelné zplodiny (kouř), které vznikají při hoření.  
Reaguje tedy zpravidla později než detektor ionizační. Není vhodný do prostor s výskytem 
vodních par, většího množství cigaretového kouře apod. Do těchto míst je vhodný ionizační typ 
požárního hlásiče (např. typ Hutermann tytp N).  
Při detekci požáru vyhlásí poplach přerušovaným tónem sirény. 
 
Montáž, instalace baterií: 
Detektor doporučujeme montovat na strop místnosti, nejméně 70cm od stěny.  

- pootočením krytu proti směru hodinových ručiček sejměte detektor z montážní desky 
- montážní desku přišroubujte na místo montáže 
- vložte baterii 9V ve správné  
- nasaďte detektor na montážní desku a pootočením po směru hodinových ručiček 

detektor zajistěte. 
 
Upozorn ění:   
po vložení baterií otestujte funkci p řístroje stisknutím a p řidržením testovacího tla čítka na 
detektoru- rozezní se p řerušovaný tón sirény. Správná funkce p řístroje je signalizována 
krátkými záblesky indika ční LED diody každých cca 20 sekund. Nízké nap ětí baterie 
přístroj indikuje pípnutím každých cca 30 sekund.  
Min. jednou m ěsíčně proveďte kontrolní test funkce testovacím tla čítkem. Tla čítko 
stiskn ěte a držte stisknuté. Pokud se do cca 10 sekund  ne rozezní akustický signál, 
vym ěňte baterii 
 
Technické údaje: 
Napájení:   9V baterie  
Akustický signál:  85dB (3m) 
Provozní teplota:  -5 až +40 oC 
Provozní vlhkost:                    10%-90% RH 
Hlídaná plocha:  cca 20m2 

Rozměr:             107x35mm 
Certifikace:                              EN14604  

 
Záruka a servis:  
Pro urychlení reklamace můžete zaslat zboží s jednoduchým popisem závady přímo na adresu 
servisu. Reklamaci okamžitě vyřídíme. K reklamaci prosím přiložte nákupní doklad.. Pokud jste  
reklamovaný kus sami násilím rozebírali, nemůžeme bohužel reklamaci uznat.  
Na toto zboží  poskytujeme plnou záruku v délce 24 měsíců. 
 
Adresa: 

Hütermann - záru ční a pozáru ční servis 
Úhlová 796, 148 00, Praha 4 

Tel.  24491 3311, Fax: 244 91 3232 
Internet:  www.hutermann.cz  

 


