
Prevence je základ
Stejně jako v jiných oblastech, i zde je nejdůležitějším prvkem prevence. Kontrola a včasné zjištění úniku plynu ušetří mnoho 
nervů, finančních prostředků a také zdravotních problémů, které by závady mohly přinést.

OCHRANA BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMŮ

MOŽNOSTI POUŽITÍ

Velice často slyšíme o výbuchu plynu v domácnostech, vyhořelých domech díky unikajícímu plynu nebo o udušených osobách. 
Tomu všemu se dá zabránit istalací detektorů, které vás včas upozorní a případně vypnou přívod plynu či jiným způsobem 
upozorní na hrozící nebezpečí

Ovladač GD-02K-DIN umožňuje sledovat stav detektorů plynů, požáru, záplavových čidel a v případě nebezpečí odeslat 
varovnou SMS či prozvoněním až na 100 tel. čísel. Taktéž dokáže při úniku plynu či záplavě automaticky vypnout hlavní uzávěr. 
GD-02K-DIN obsahuje záložní akumulátor, který zajistí funkci i při výpadku napájení.

Řešením je GD-02K-DIN Univerzální GSM komunikátor a ovladač

Detektory hořlavých plynů
Detektor požáru a kouře

Možnost hlídání teploty otopné či užitkové 
vody a následný report SMS při např. 
poklesu teploty

Možnost vzdáleného zapnutí jakýchkoli 
spotřebičů, osvětlení atd..
Při úniku plynu, požáru či záplavě automatické 
vypnutí např. hlavního ventilu

OCHRANA SPOLEČNÝCH PROSTOR

Detektor GS-133 indikuje únik hořlavých plynů. Senzor detekuje 
všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, LPG, svítiplyn, propan, 
butan, acetylén, vodík, atd.) a reaguje ve dvou úrovních 
koncentrace. Charakteristickými vlastnostmi Jablotron detektoru 
jsou vynikající stabilita, vysoká citlivost, dlouhá životnost a malé 
rozměry. Detektor signalizuje únik plynu i opticky a akusticky. 

Detektor hořlavých plynů- u hlavního přívodu 
plynu do objektu

Detektor požáru společných prostor

Snímač teploty otopné či užitkové vody

Je velmi citlivý na větší částice, které jsou v hustých dýmech. 
Méně citlivý je na malé částice vznikající hořením kapalin, jako je 
například alkohol. Proto je vestavěn i detektor teplot, který má sice 
pomalejší reakci, ale na požár vyvíjející rychle teplo s malým 
množstvím kouře tento detektor reaguje podstatně lépe.Detektor  
je možno připojit GSM hlásiče GD-02

Možnost hlídání teploty otopné či užitkové vody a následný report 
SMS při např. poklesu teploty
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Záplavový detektor

Detektor slouží pro indikaci zaplavení prostor (sklep, koupelna 
apod.) vodou. Detektor  je možno připojit GSM hlásiče GD-02.


