
 
 

 

 

 

     

 آشکارساز دود 

 Easy Protectمدل       

       
 سال 01باتری با طول عمر 

 مانیتورینگ داخلی

 در شب LEDکاهش روشنایی 

 EN 14604مطابق با استاندارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

 Easy Protect آشکارساز دود مدل شخصات محصولم

 

، دارای میزان حفاظت مطلوب Easy Protect مدل زنر، کمپانی آشکارساز دود

به عنوان  ،دود سریع و قابل اطمینان آالرم مجهز بهاین دستگاه  .می باشد

 ود با کیفیتاین وسیله تمام الزامات یک آالرم د می باشد.نگهبانی در منازل، 

 .باال را دارا است

 تشخیص دادهتشخیص انواع آتش، این دستگاه دودهای قابل رویت را به منظور 

سال، و  01باتری با طول عمر  در ضمن نیز می باشد.دارای یک سنسور دما  و

می  را تشکیل آشکارساز، بخش هایی از این قطع کردن صدایک دکمه با قابلیت 

 دهند.

امکان تشخیص زمان شب،  را نمایش می دهد. رمفعال شدن آال LEDشانگر ن

هر گونه پیام خطای نامرتبط صدای را کاهش داده و  LED نمایشگرهایروشنایی 

 می کند. قطعبه مسائل ایمنی را 

 اضافه کردن دستگاه ضد سرقت به عنوان امکان اضافه در دسترس است.

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  کلیدیوقایع تمام پارامترهای ثبت 

 قابلیت اطمینان طوالنی مدت  

 مانیتورینگ عملیات داخلی با نمایشگر خطا 

  کاهش دادن روشناییLED  غیر پیام خطای  قطع صدایو

 در هنگام شب مرتبط با امنیت

 دستگاه ضد سرقت به صورت انتخابی 

  مطابق با استانداردDIN 14676 

  ،مطابق با استاندارد اروپایی محصولEN 14604: 2005 

  دارای گواهینامهCE  جهت تطابق با دستورالعمل ساخت

 محصوالت

 و

  باال بردن ضریب ایمنی برای شناسایی تمام انواع آتش با

 اضافه کردن سنسور دما به فرآیند تشخیص بصری 

  سال و غیر قابل برداشت 01باتری با طول عمر بیش از              

  میلی متر 01 عمقمیلی متر و  031دارای قطر 

  زنگ های  قطع کردن صدایبرای تست و دکمه ای دارای

 اشتباه

  پیام های خطای نامرتبط با ایمنیدر صورت بی صدا کردن، 

 ساعت کنسل می شوند. 56تا مدت 

 دسی بل 56 با دامنه دارای زنگ بلند



ییدیه ها:ات

با برنامه ریزی، نصب، راه اندازی و نگهداری آشکارساز در رابطه می باشد که  DIN 14076مطابق با استاندارد  و کاربردیتایید شده در این حوزه 

، با شماره گواهینامه Kriwanدارای گواهینامه از طرف موسسه تست مستقل، مرکز تست  تست شده و EN 14076: 2005مطابق استاندارد  است.

1772-CPR-150025 .می باشد 

 DIN CERTCO، توسط DIN EN 14076مطابق با استاندارد 

 www.dincertco.deثبت شده است./

 منطبق با مقررات، Qکیفیت  عالمتبرنده جایزه 

vfdb-Directive 14-01  .سیستم نظارت تسهیالت می باشد(

 (AVCP 1ساخت و تست مطابق با 

 

 

 گروه بازرگانی راهبرد زنر

 3، واحد 9آزادگان، شماره  92بزرگراه کردستان، خیابان 

(         190) 99340310-3تلفن:   

 (  190) 99340314فکس:     

   info@zanner.ir:      ایمیل

www.zenner.ir   وب سایت:

http://www.dincertco.de/
mailto:info@zanner.ir



