
KRYTY TLAČÍTKOVÝCH 
HLÁSIČŮ

STŘEŽENÍ ÚNIKOVÝCH VÝCHODŮ  
A HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Kryty vyrobené z polykarbonátu odolného vůči UV záření chrání tlačítkové hlásiče  
systému EPS nebo elektrické spínače, aniž by bránily jejich normálnímu používání. Ideální 

řešení pro veřejné prostory s rizikem náhodné aktivace hlásiče/spínače.

Dopad falešných požárních poplachů
nevýznamný kritický

Exit Stopper je unikátním a vysoce efektivním prostředkem 
signalizace neoprávněného použití únikového východu. Při 

otevření dveří je aktivována výkonná siréna (95/105 dB)  
a optická signalizace. Dostupný v provedení s červenou nebo 

zelenou barvou krytu.

Extinguisher Stopper lze použít jako vysoce efektivní 
prostředek pomáhající bránít krádeži, zneužití nebo poškození 
hasicího přístroje. Ten zůstává normálně přístupný pro případ 
potřeby a ovlivněna není ani rychlost jeho použití při požáru.

Vandalismus?

Zneužití?

Krádež?

 Robustní polykarbonátový kryt odolný vůči UV záření odolá i nejsilnějším úderům

 Dostupné s nebo bez vestavěné 96 dB sirény napájené z 9 V baterie PP3 

 Jednoduchá instalace prostřednictvím 4 montážních bodů usnadňuje montáž  
     na existující zařízení

 Předchází vyhlašování falešných požárních poplachů, aniž by bránily standardnímu použití 
     tlačítkového hlásiče v případě potřeby
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TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE  
A SPÍNAČE

OCHRANNÉ KLECE

 Víceúčelová tlačítka a spínače je možné 
     použít pro široké spektrum aplikací  
     a jsou vhodné i pro tělesně postižené 
     osoby.

 StopperSwitches jsou tlačítka určená  
     pro vnitřní prostředí, jež jsou díky 
     atraktivnímu vzhledu, kvalitě a rozumné 
     ceně použitelná pro široké spektrum 
     aplikací.

 Tlačítkové hlásiče řady ReSet používají 
    prolamovací plastové okénko zajišťující 
    lepší ochranu před povětrnostními vlivy, 
    jež však při stisknutí navozuje pocit 
    prasknutí skla.

Tyto robustní ochranné klece 
jsou určeny pro ochranu 

požárních hlásičů či jiných 
zařízení před vandalismem 

nebo zneužitím.

Je-li požadována vyšší 
úroveň ochrany vůči krádeži či 
zneužití, je klec možné upevnit 
speciálními šrouby, případně 

doplnit ochranným kontaktem.

Jejich montáž je rychlá  
a snadná a lze jimi ochránit 

již nainstalovaná zařízení bez 
nutnosti měnit jejich umístění.

Klece jsou vyrobeny  
z pozinkovaných ocelových drátů 
s ochrannou plastovou vrstvou 
a dokáží odolat i velmi silným 

úderům či surovému zacházení.
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