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PUSH SIRENA
PANIKOVÉ KOVÁNÍ S INTEGROVANÝM ALARMEM
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PUSH SIRENA

Únikové cesty představují záruku pro bezpečnost lidí v případě požáru nebo mimořádné události.
Jsou ale také kritickými body pro zabezpečení budov, pokud nejsou dostatečně monitorovány.
Mohou se stát ideálním místem pro zloděje, jak se dostat dovnitř i ven.
PUSH SIRENA je odpovědí na tyto problémy: Nepotřebujete složité a drahé zabezpečovací systémy.

Push Sirena je nainstalována jako tradiční panikové zařízení, má ale akustický alarm: pokud je aktivován, 
okamžitě zjistí jakékoliv neoprávněné otevření dveří na únikové cestě. Proto představuje ideální řešení 
pro obchody, malé sklady a všechna místa, kde  je potřeba neustále sledovat únikové cesty. 
Push Sirena je k dispozici jako kompletní panikové zařízení, ale také jako doplňkové zařízení pro 
dodatečnou montáž na tlačné panikové kování série Push. 
V obou případech je instalace velmi snadná a rychlá a nevyžaduje žádné speciální nástroje nebo znalosti. 
Není třeba žádné elektroinstalace ve dveřích, protože přístroj je napájený bateriemi. 

Hlavní funkce:
- "Courtesy" funkce umožňuje výstup bez alarmu
- Resetování alarmu pomocí klíče
- Akustická a LED signalizace informuje o stavu zařízení a baterií
- Napájení bateriemi
- 3 úrovně indikace nabití baterie umožňuje včes naplánovat výměnu 

Stav zařízení: 
OFF: madlo může být stisknuto bez spuštění alarmu. 
ON: alarm, a to jak akustický, tak i vizuální, přichází do provozu po stisknutí madla. 
Funkce Break or courtesy: dočasný stav (5 sec.) při stavu ON umožní odchod bez spuštění alarmu. 

Průběh alarmu: 
pokud je alarm zapnutý a stisknete madlo, přístroj vysílá silný akustický signál a bliká červená LED dioda. 

Technická data:
Napájení  2 ks AA alkalických baterií 1,5V
Životnost baterií bez použití alarmu: více než 2 roky
3stupňový indikátor nabití baterií
Akustický signál 90 db
Ovládání alarmu pomocí jednostranné cylindrické vložky 10+30 se stavitelným zubem ( 8polohový )



60

PUSH SIRENA



61

PUSH SIRENA

Objednací číslo Rozměr Povrchová úprava

942408433T…1 840mm Šedá

942411733T…1 1170mm Šedá

942411758T…1 1170mm Černá/červené madlo

SADA AKUSTICKÉHO ALARMU PRO SERII PUSH

Objednací číslo Povrchová úprava

94200093 Šedá

94200094 Bílá

94200095 Černá


