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Τύπος SEGUGIO RGD MET ή P  οικιακός (κάλυψη έως 2 χώρους) 

Αυτόνομος ανιχνευτής φυσικού αερίου ή υγραερίου SEITRON στεγανός ΙΡ42 με έλεγχο από 
μικροεπεξεργαστή. Περιλαμβάνει: αισθητήριο ημιαγωγού, 1 ρελέ, βομβητή 85dΒ, σύστημα 
ελέγχου κατάστασης αισθητηρίου, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας - βλάβης - alarm, μπουτόν 
δοκιμής - διακόπτης. Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας χειροκίνητης 
επαναφοράς Ν/Ο ή Ν/C 230V AC ή 12V AC/DC, με φαροσειρήνα και με ένα επιπλέον εξωτερικό 
αισθητήριο τύπου SGA για προστασία και δεύτερου ανεξάρτητου χώρου σε απόσταση έως 25m 
καθώς & με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ΑCC SGΒ 6Α για περίπτωση διακοπής ρεύματος. 
Διάρκεια αισθητηρίου 5 χρόνια. Τροφοδοσία: 230V AC. Συμβατότητα με UNI CEI ΕΝ 50194.
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Τύπος RGI 001 ΜSΧ2 Στεγανός για επαγγελματική χρήση (κάλυψη έως 2 χώρους)

 Κεντρική μονάδα - ανιχνευτής διαφυγής φυσικού αερίου ή υγραερίου SΕΙΤRΟΝ στεγανός ΙΡ54. 

Περιλαμβάνει: 2 ρελέ, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας -  1-2, μπουτόν .

Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας χειροκίνητης επαναφοράς Ν/Ο ή Ν/C 

230V AC και με φαροσειρήνα. 

Δεν περιλαμβάνει αισθητήριο και συνδέεται με έως και 2 εξωτερικά αισθητήρια ημιαγωγού 

τύπου SGA - SGI - SGIM για προστασία έως δύο διαφορετικών χώρων σε απόσταση έως 25m 

καθώς και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ΑCC SGΒ 12 για περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Τροφοδοσία: 230V AC. Συμβατότητα με ΕΝ 50054.

alarm reset  

Τύπος  για επαγγελματική χρήση (κάλυψη έως 2 χώρους) 

Κεντρική μονάδα - ανιχνευτής διαφυγής φυσικού αερίου ή υγραερίου SΕΙΤRΟΝ κατάλληλος 

για τοποθέτηση εντός πίνακα ράγας (3 DIN-rail). Περιλαμβάνει: 2 ρελέ, ενδεικτικές λυχνίες 

λειτουργίας - alarm 1-2, μπουτόν δοκιμής και reset. Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτροβαλβίδα 

ασφαλείας χειροκίνητης επαναφοράς Ν/Ο ή Ν/C 230V AC και με φαροσειρήνα. 

Δεν περιλαμβάνει αισθητήριο και συνδέεται με έως και 2 εξωτερικά αισθητήρια ημιαγωγού 

τύπου SGA - SGI - SGIM για προστασία έως και 2 διαφορετικών χώρων σε απόσταση έως 25m 

και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ΑCC SGB 12 για περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

Τροφοδοσία: 230V AC. Βαθμός στεγανότητας: IP30.

RGI 000 ΜBΧ2

Τύπος  για επαγγελματική χρήση (κάλυψη έως 10 χώρους) 

Κεντρική μονάδα - ανιχνευτής διαφυγής φυσικού αερίου ή υγραερίου SΕΙΤRΟΝ κατάλληλος 

για τοποθέτηση εντός πίνακα ράγας (6 DIN-rail). Περιλαμβάνει: 1 ρελέ, βομβητή 85dB, 

ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας - alarm, μπουτόν δοκιμής και reset. Δυνατότητα σύνδεσης με 

ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας χειροκίνητης επαναφοράς Ν/Ο ή Ν/C 230V AC & με φαροσειρήνα. 

Δεν περιλαμβάνει αισθητήριο και συνδέεται με έως και 10 εξωτερικά αισθητήρια ημιαγωγού 

τύπου SGIM (230V AC) για προστασία έως και 10 διαφορετικών χώρων σε απόσταση έως 25m 

και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ΑCC SGB 12 για περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

Τροφοδοσία: 230V AC. Βαθμός στεγανότητας: IP54.

RGI 000 LBΧD

Τύπος BEAGLE οικιακός (κάλυψη 1 χώρου)

Αυτόνομος ανιχνευτής φυσικού αερίου - υγραερίου - CO  SΕΙΤRΟΝ στεγανός ΙΡ42. 

Περιλαμβάνει: αισθητήριο ημιαγωγού (διάρκειας 5 χρόνων), 1 ρελέ, βομβητή 85dΒ, σύστημα 

ελέγχου κατάστασης αισθητηρίου, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας - βλάβης - alarm, μπουτόν 

δοκιμής. 

Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας χειροκίνητης επαναφοράς Ν/Ο ή Ν/C 

230V AC ή με ανεμιστήρα. Τροφοδοσία: 230V AC. Συμβατότητα με UNI CEI ΕΝ 50194. 

 "BEAGLE" για φυσικό αέριο ή υγραέριο (LPG)
                                                                    

   "BEAGLE DOUBLE" για φυσικό αέριο & CO  
                                                                    

ΤΙΜΗ €

Δ. ΚΡΕΣΤΑ - Β. ΚΡΕΣΤΑΣ Ο.Ε.
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Αυτόνομος ανιχνευτής φυσικού αερίου ή υγραερίου SΕΙΤRΟΝ στεγανός ΙΡ54. 

Περιλαμβάνει: αισθητήριο ημιαγωγού, 2 ρελέ, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας -  1-2, 

μπουτόν reset. 

Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας χειροκίνητης επαναφοράς Ν/Ο ή Ν/C 

230V AC, με φαροσειρήνα και με ένα επιπλέον εξωτερικό αισθητήριο τύπου SGA - SGI - SGIM 

για προστασία και δεύτερου ανεξάρτητου χώρου σε απόσταση έως 25m καθώς και με 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία ΑCC SGB 12 για περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

Διάρκεια αισθητηρίου 5 χρόνια. Τροφοδοσία: 230V AC. Συμβατότητα με ΕΝ 50054.

alarm

Τύπος RGI-ΜΕ1/GP1 ΜSΧ2 Στεγανός για οικιακή & επαγγελματική χρήση (κάλυψη έως 2 χώρους)

Εκπτώσεις Τιμοκαταλόγου: Σελ. 10

, ISO 9001:2000, UNI CEI EN 50194

Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α. 
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