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 معرفی ، کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه 

 آشپز در معموال حرارتی دتکتور ، شوند می بندی تقسیم گازی و حرارتی – دودی نوع 3 به حریق اعالم های سیستم

 آسانسور جلوی و پله راه پاگرد – پارکینگ – خواب اتاق در دودی های دتکتور و گیرند می قرار استفاده مورد ها خانه

 .گیرند می قرار استفاده مورد ها

 بآسی میزان تا است ممکن زمان ترین ابتدایی در گاز نشت یا و دود یا حریق از اطالع و اعالم جهت فقط سیستم این

 .شود کنترل حادثه اثر در خسارت و

 مشخصات فنی دستگاه

 خود اضطراری برق شدهسری  V 21باطری دو زا استفاده با و کند می کار 24VDCبرق با حریق اعالم مرکزی دستگاه

 وجود ZONE X تا  ZONE1 نامهای به ترمینال تعداد همان ZONE تعداد به بسته دستگاه روی بر کند می تامین را

 های تلفن گیری شماره به شروع سریعا آژیر آوردن در صدا به از بعد که باشد می کننده تلفن به مجهز دستگاه و دارد

 .کند می خود حافظه درون

 ویژگی های فنی منحصر به دستگاه 
 نشان فالشر ، نوع 3 حریق اعالم دهنده نشان آژیر پلکسی روکش – ی پودر رنگ با آهنی بدنه و آلومینیوم رک با همراه

 آشکار ، نوع 2  حریق اعالم نوری ساز نوع،آشکار 1 حریق اعالم دهنده نشان فالشر و آژیر ، نوع 3حریق اعالم دهنده

  حریق اعالم اندیکاتور ریموت ، حریق اعالم زنگ نوع، 1یونیزاسیون دودی ساز آشکار ، نوع 3   حریق اعالم سازحرارتی

 .  مرکزی تغذیه منبع و حریق اعالم کننده تلفن ،دستگاهback up باتری ، عدد 1حریق اعالم شستی عدد، 4

 مدار از آن شدن خارج و ها سنسور از یکی شدن قطع صورت در که است سیستم در عیب اعالم مجهزبه سیستم این

  .کند می ایراد اعالم دارد خود کنترل مرکز درون که بازری وسیله به سیستم
 

 

 حریقاعالم سیستم آموزشی 
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 لیست متعلقات و تجهیزات دستگاه 

  دود دتکتور

  حرارتی دتکتور 

  گازی دتکتور 

  شستی 

  یرژآ

  کننده تلفن

  کنترل مرکز 

 اضطراری های باطری 

CD کار دستور ، راهنما دفترچه شامل  

 

 ابعاد دستگاه

 
 متر سانتی 74 عرض*  متر سانتی 89 طول:  برد ابعاد

 عکس دستگاه 
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 شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش

خدمات ضمانت )گارانتی ( شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد 

 می باشد ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست : ماه 12تعمیر به مدت 

  صدمات ناشی از حمل و نقل ، نوسانات برق ، آتش سوزی یا حرارت زیاد ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی

خورنده ، گردو غبار  شدید ، رعد و برق ، حوادث طبیعی ، ضربه و استفاده غلط و یا بی توجهی به ذدستور العمل 

 های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه 

 ری شده اند ویا توسط اشخاصی به جز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشنددستگاه هایی که دستکا 

 هرنوع دستکاری و یا آسیب در هولوگرام های نصب شده بر روی دستگاه 

  هرگونه جابجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت 

  مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد 

  عدم تطابق برق با مشخصات دستگاه 

   اعمال سیگنال های نامناسب به خروجی های دستگاه 

 استفاده از لوازم جانبی و کابل های غیر استاندارد 

 عدم رعایت دستورالعمل ها و نکات ایمنی مندرج در دفترچه راهنمای دستگاه 

 : باتوجه به کارت گارانتی ارائه شده روی دستگاه 

  خواهد بود.اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده روی کارت 

 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد. 11خدمات پس از فروش به مدت 

 

 

 

 

 

 


