
Cig-Arrete® MASTER DETEKTOR OGNIA MODEL CSA-FDV

Budowa  czujnika  oparta  jest  na  chronionej 
patentem,  unikalnej  technologii  zapewniające 
szybką i precyzyjną detekcję ognia np. płomieni z 
zapalniczki lub zapałki. Detektor wykrywa płomień 
25mm w ciągu 1sek. na obszarze o średnicy 6m 
(pole widzenia 120o). W przypadku próby zapalenia 
papierosa  uruchamiana  jest  sygnalizacja 
dźwiękowa lub emitowany jest komunikat głosowy 
informujący  o  obowiązującym  w  pomieszczeniu 
zakazie palenia tytoniu. Czterostopniowa regulacja 
czułości  pozwala  na  optymalne  dopasowanie 
parametrów pracy  urządzenia.  Czujnik  może być 
zasilany  z  sieci  za  pośrednictwem  modułu 

zasilającego CSA-246 lub z baterii. 
 
Detektor  może  pracować  jako  autonomiczna  jednostka  lub  jako  część 
antynikotynowego  systemu  Cig-Arrete®.  Moduł  przekaźnikowy  model  CSA-DBD 
umożliwia  podłączenie  do  detektora  pozostałych  elementów  systemu  m.in.: 
podrzędnych detektorów dymu i ognia, panelu sterującego, sygnalizatora optyczno-
akustycznego, zewnętrznego zasilania.

Obudowa czujnika wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem 
szklanym (GRP plastik).

W  przypadku  montażu  czujnika  w  miejscach,  w  których  może  być  narażony  na 
uszkodzenie  mechaniczne,  zniszczenie  lub  kradzież  zaleca  się  zabezpieczenie 
urządzenia metalowym koszem ochronnym model CSA-AVC2. 

Detektor nie wykrywa dymu papierosowego. 

WŁAŚCIWOŚCI
 Unikalna technologia zapewniająca szybką i precyzyjną detekcją ognia / płomieni. 
 Czterostopniowa regulacja czułości
 Prosty sposób montażu
 Zintegrowane zasilanie bateryjne 
 Możliwość podłączenia zewnętrznego zasilania
 Sygnalizacja tonowa lub głosowa, programowana ilości powtórzeń (1,3 lub 5)
 Siła sygnału 92dB z możliwością regulacji
 Komunikat głosowy 

"W pomieszczeniu obowiązuje zakaz palenia. Prosimy o zgaszenie papierosa. 
Odpowiednie służby zostały poinformowane..."

 Możliwość zaprogramowania informacji głosowej w różnych językach
 Sygnalizacja rozładowanych baterii
 Ergonomiczna i estetyczna obudowa wykonana z tworzywa GRP
Przeznaczenie:  biura,  szkoły,  szpitale,  budynki  użyteczności  publicznej  (sądy, 
urzędy,  banki  itp.),  obiekty przemysłowe,  handlowe,  sportowe,  ośrodki  odwykowe, 



restauracje,  pomieszczenia,  w  których  przygotowywane  są  posiłki,  puby,  kasyna, 
kluby nocne,  porty lotnicze i  morskie,  terminale transportowe oraz wszystkie  inne 
pomieszczenia, w których obowiązuje zakaz palenia.

PARAMETRY TECHNICZNE
Zasilanie  1x9V DC, bateria alkaliczna typ 6LR61 / 6F22 

lub 4x1.5V baterie alkaliczne typ AA
lub za pośrednictwem modułu zasilającego CSA-246

Napięcie zasilania 4 – 12 V DC
Pobór prądu 100μA w stanie czuwania, 600mA w stanie alarmu dla 6V DC
Temperatura pracy -10°C do 50°C 
Wilgotność 0-95% bez kondensacji
Sposób montażu sufit / ściana (śruby montażowe w zestawie)
Progi czułości b. wysoki, wysoki, średni lub niski
Alarm Akustyczny 92dB z możliwością regulacji lub komunikat głosowy:

"W pomieszczeniu obowiązuje zakaz palenia. Prosimy o 
zgaszenie papierosa. Odpowiednie służby zostały  
poinformowane..."

Sygnalizacja Niskiego poziomu zasilania (rozładowania baterii): krótki, wysoki 
sygnał dźwiękowy co 150sek.
Zdjęcia głowicy czujnika: krótki, niski sygnał dźwiękowy co 
150sek.

Wymiary Średnica - 112 mm, wysokość - 85 mm
Waga 245g bez baterii
Obudowa plastik GRP, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

kolor biały
Kompatybilność 
elektromagnetyczna

Znak CE

 

 

Żadna część powyższego opracowania, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie może być kopiowana, modyfikowana, ani 
przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny oraz inny, bez pisemnej zgody firmy AISKO.

Firma AISKO zastrzega sobie prawo zmiany podanych parametrów urządzenia bez wcześniejszego uprzedzenia.
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