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Czujnik Dymu GSM FS2SD-GSM

• Autonomiczny czujnik dymu
• Moduł GSM do powiadomień
• Nie wymaga osobnego zasilania (do 

10 lat działania modułu wykrywania 
dymu na jednej baterii)

• Do 3 lat działania modułu 
GSM na jednej baterii

• Nie wymaga Wi-Fi/Ethernetu/Internetu
• Wykrywa dym powstający już 

w początkowej fazie pożaru
• Alarmuje użytkownika syreną 

i powiadomieniem na telefon
• Niewielkie rozmiary, nowoczesny 

design, mobilność, łatwość montażu
• Zgodność z normą EN14604

Chroni życie, ostrzega mieszkańców o pożarze sygnałem 
dźwiękowym, świeceniem diody i powiadomieniem 
na telefon (via aplikacja mobilna). Charakterystyczną 
cechą czujnika jest mobilność i łatwość montażu bez 
konieczności rozprowadzania instalacji kablowych oraz 
długie działanie bez konieczności wymiany baterii.

• Model: Czujnik Dymu GSM Ferguson FS2SD-GSM
• Czujnik przeciwpożarowy typu A: nie zawiera 

materiałów radioaktywnych
• Rodzaj sensora: optyczny
• Łączność: GSM
• Napięcie robocze: 3 V (bateria litowa CR123A/CR17335)
• Sygnalizacja akustyczna: ≥85dB / 3m
• Temperatura pracy: 0°C~+50°C
• Wilgotność pracy: ≤95% RH
• Sygnalizacja akustyczna: zgodna z normą ISO8201
• Montaż: montaż sufitowy (preferowany) lub montaż ścienny
• Zgodność z normą EN14604
• Wymiary: Φ 149,5 x wys. 46 mm

Stanowi element systemu Ferguson SmartHome. Może być używany samodzielnie.

Ferguson Cloud Services
• zbieranie informacji z czujników dymu
• interpretacja informacji
• dystrybucja informacji do odbiorców
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• Wbudowana karta SIM!
• Brak ukrytych kosztów!
• Bez dodatkowych opłat 

w Unii Europejskiej!
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Czujnik idealnie nadaje 
się do zabezpieczania 

posesji, do których 
nie masz stałego 

dostępu. Dzięki zdalnym 
powiadomieniom 

w dedykowanej aplikacji 
natychmiast dowiesz się 

o niebezpieczeństwie.

Zadbaj o bezpieczeństwo 
miejsc szczególnie 

narażonych na ogień. 
Garaże, piwnice, strychy, 

budynki gospodarcze, 
instalacje przydomowe, 

altanki, altany - teraz 
są bezpieczne!

Grupując sensory, 
możesz łatwo 

administrować nawet 
bardzo dużymi 

wdrożeniami. Zarządzasz 
budynkiem? Możesz 

teraz bezpośrednio 
reagować na zagrożenia!

przykłady użycia

Budujesz lub wynajmujesz 
budynki mieszkalne 

lub mieszkania? 
Czujnik dymu GSM to 

doskonałe uzupełnienie 
zabezpieczenia domu lub 

mieszkania, dodatkowo 
sterowane przez Ciebie lub 

Twoją firmę. Bezpieczne 
miejsce jest cenniejsze!
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