Akcesoria
Wszystkie zapalniczki do papierosów Ciglow są dostarczane gotowe do pracy i
kompletne. W związku z tym opcjonalne akcesoria mogą nie być konieczne, ale
niektóre mogą być uznane za pożądane, takie jak zamykana obudowa o stopniu
montowana na ścianie zapalniczka
ochrony IP66, która może podnieść odporność na warunki atmosferyczne
wewnętrzna o klasie szczelności IP44. Posiada
urządzenia i umożliwić ograniczenie dostępu do urządzenia do określonego czasu.
zewnętrzny element grzewczy wtykany, który można
wymienić bez użycia narzędzi w ciągu kilku sekund.

Przycisk antysabotażowy

• Dostępny w zamykanej obudowie o stopniu ochrony IP66

Śruby zabezpieczające

Podświetlany przycisk

Zintegrowany
przełącznik izolacyjny

Specyfikacja
• Wysokiej jakości lakierowanie proszkowe na czarno
• Stopień ochrony IP55
• Wewnętrznie montowany wkręcany element grzewczy
• Kontroler Czasowy Bezpieczeństwa
• Podświetlany na czerwono przycisk
• Certyfikat CE
• Dostępny w wersji 230, 110 i 12 V
Wymiary
220 (wys.) X 65 (szer.) X 80 mm (d)
Waga
2 kg

CIG-MV to ścienna zapalniczka o klasie ochrony IP55,
którą można zainstalować wewnątrz lub na zewnątrz
pod osłoną przed deszczem. Zapalniczka została
zaprojektowana do użytku w środowiskach wysokiego
ryzyka z odpornym na akty wandalizmu podświetlanym
przyciskiem i opcją spadzistej krawędzi.
Dane techniczne
• Stal nierdzewna klasy morskiej
• Stopień ochrony IP55
• Kontroler Czasowy Bezpieczeństwa
• Wewnętrznie montowany wkręcany element grzewczy
• Dostępny z śrubami zabezpieczającymi
• Odporny na wandalizm podświetlany przycisk
• Zatwierdzony przez CE
• Dostępny w wersji 230, 110 lub 12 woltów
Wymiary
140 (h) x 85 (szer.) X 60 mm (d)
Waga
0,9 kg

Specyfikacja
• Wysokiej jakości lakierowana proszkowo na czarno
• Stopień ochrony IP55
• Kontroler Czasowy Bezpieczeństwa
• Wewnętrznie montowany wkręcany element grzewczy
• Wyposażony w śruby zabezpieczające przed manipulacją
• Wandaloodporny podświetlany przycisk
• Certyfikat CE
• Dostępny w wersji 230, 110 i 12 V
Wymiary
175 (h) x 125 (szer.) x 60 mm (d)
Waga
1,6 kg

Specjalistyczne Bezpieczne Zapalniczki Więzienne

Akcesoria
Kontroler Manualny vs Kontroler Czasowy

Problem stanowią otwarty ognień i dostępność łatwopalnych cieczy w więzieniach.
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Kontroler Manualny

ponieważ strażnicy mogą spędzać mniej czasu na monitorowaniu więźniów, gdy
używane są zapalniczki bezogniowe. Urządzenia są przeznaczone do użytku w
nadzorowanych obszarach.
• Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
• Dostępne dwa modele, montowany na powierzchni lub do zabudowy
• Kontroler Czasowy, aby zapobiec celowemu niewłaściwemu użyciu
Przytrzymaj, aż element Włóż papierosa, aż się
Naciśnij i przytrzymaj
• Wewnętrznie
montowany
wkręcany ement grzewczy
przycisk

zaświeci na czerwono

• Może być używany wewnątrz lub na zewnątrz

zapali

Wyjmij papierosa i
zwolnij przycisk

• Konstrukcja anty-ligaturowa i odporna na wandalizm

Kontroler Czasowy

• Zabezpieczone przed manipulacją śruby zabezpieczające
• Stopień ochrony IP66
Przycisk antysabotażowy

Zamykana obudowa

Naciśnij i zwolnij
Poczekaj, aż element się
Powierzchniowy
przycisk
zaświeci, zapal papierosa
i wyjmij

Zestaw do czyszczenia
stali nierdzewej

Rozpocznie się
obowiązkowy okres
ostygnięcia

Podczas którego nie
można rozpocząć
nowego cyklu
ogrzewania

Kontroler Czasowy Bezpieczeństwa wydłuża żywotność elementu grzewczego,
zapobiegając niewłaściwemu użyciu spowodowanemu przez przedłużone lub
powtarzające się naciskanie przycisku.
Śruby zabezpieczające

Podświetlany przycisk

Zintegrowany

przełącznik
Jednostki wyposażone w kontroler czasowy bezpieczeństwa
są izolacyjny
zalecane w
Do
zabudowy
obiektach, które wymagają wyższego poziomu bezpieczeństwa, gdzie istnieje
większe prawdopodobieństwo niewłaściwego użycia.

Zewnętrzne Bezogniowe Zapalniczki
Zapalniczki o klasie ochrony IP65 zostały zaprojektowane do instalacji na
zewnątrz we wszystkich klimatach, nawet w najtrudniejszych warunkach
pogodowych. Wykonane starannie z minimalną ilością punktów łączeń.
Skonstruowane z elementów odpornych na wandalizm. Zalecane są do
stosowania w opiece zdrowotnej i więzieniach. Wytrzymałe i stylowe
zapalniczki ze stali nierdzewnej są również bardzo popularne w miejscach
publicznych o dużym natężeniu ruchu, takich jak lotniska, hotele,
restauracje i kluby nocne.

CIG-TR jest elegancką zapalniczką o klasie ochrony
IP65, którą można zamontować przy pełnym
narażeniu na działanie czynników atmosferycznych.
Został zaprojektowany do umieszczenia w ścianie lub
obudowie, aby wyeliminować wystające krawędzie.

Specyfikacja
• Stal nierdzewna klasy morskiej
• Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz
• Stopień ochrony IP65
• Dostępny z Kontrolerem Czasowym Bezpieczeństwa
• Dostępny z śrubami zabezpieczającymi
• Wewnętrznie montowany wkręcany element grzewczy
• Podświetlany przycisk
• Zatwierdzony CE
• Dostępny w wersji 230, 110 lub 12 woltów
Wymiary
Płyta tylna : 160 (wys.) X 110 (szer.) X 70 (d)
Płyta czołowa: 190 (wys.) X 140 (szer.)
Waga
2 kg

CIG-SS to wytrzymała zapalniczka o klasie ochrony
IP65, którą można zamontować przy pełnym narażeniu
na działanie czynników atmosferycznych.
Zaprojektowany z wysoką odpornością na zużycie,
korozję i trudne użycie w potencjalnie nieprzyjaznym
środowisku, CIG-SS zawiera pochyłe krawędzie i śruby
zabezpieczone przed odkręceniem przez niepowołane
osoby.

Specyfikacja
• Stal nierdzewna klasy morskiej
• Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz
• Stopień ochrony IP65
• Dostępny z Kontrolerem Czasowym Bezpieczeństwa
• Dostępny z śrubami zabezpieczającymi
• Wewnętrznie montowany wkręcany elemenct grzeewczy
• Podświetlany przycisk
• Zatwierdzony CE
• Dostępny w 230, 110 i 12 woltów
Wymiary
230 (wys.) x 165 (szer.) x 75 mm (d)
Waga
4 kg

CIG-DH to ścienna zapalniczka o stopniu ochrony IP65
zaprojektowana do najcięższych warunków. Posiada
zagłębienie w płycie czołowej, dzięki czemu można
uzyskać dostęp do jej wnętrza bez uszkodzenia izolacji
wokół krawędzi oraz wewnętrzny system odcinający,
który automatycznie wyłącza zasilacz po zdjęciu płyty
czołowej.

Specyfikacja
• Stal nierdzewna klasy morskiej
• Grawerowanie instruktażowe
• Zdejmowany panel czołowy
• Stopień ochrony IP65
• Kontroler Czasowy Bezpieczeństwa
• Wewnętrznie montowany wkręcany element grzewczy
• Podświetlany przycisk antywandalowy
• Zgodny z CE
• Dostępny w wersji 230, 110 lub 12 woltów
Wymiary
285 (h) x 180 (w) x 95 (d)
Waga
6 kg

CIG-BLD to wolnostojąca zapalniczka słupkowa do
miejsc, w których montaż na ścianie nie ma
zastosowania. Wykonana ze stali nierdzewnej klasy
morskiej w pełni odporna na warunki atmosferyczne
zapalniczka IP65 ma wysokość 120 centymetrów i
może być mocowana do podstawy lub zakotwiczona do
podłoża.

Specyfikacja
• Stal nierdzewna klasy morskiej
• Stopień ochrony IP65
• Dostępny z Kontrolerem Czasowym Bezpieczeństwa
• Dostępny z śrubami zabezpieczającymi
• Wewnętrznie montowany wkręcany element grzewczy
• Podświetlany przycisk
• Zatwierdzony przez CE
• Dostępny w wersji 230, 110 i 12 woltów
Wymiary
1200 mm (wys.) X 114 (szer.)
Wysokość do przycisku: 1060 mm
Waga
10 kg

Specjalistyczne Bezpieczne Zapalniczki Więzienne

Akcesoria

Problem stanowią otwarty ognień i dostępność łatwopalnych cieczy w więzieniach.
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rozwiązują ten problem i pomagają poprawić wydajność i morale w obiekcie,
ponieważ strażnicy mogą spędzać mniej czasu na monitorowaniu więźniów, gdy
używane są zapalniczki bezogniowe. Urządzenia są przeznaczone do użytku w
nadzorowanych obszarach.
• Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
• Dostępne dwa modele, montowany na powierzchni lub do zabudowy
• Kontroler Czasowy, aby zapobiec celowemu niewłaściwemu użyciu
• Wewnętrznie montowany wkręcany ement grzewczy
• Może być używany wewnątrz lub na zewnątrz
• Konstrukcja anty-ligaturowa i odporna na wandalizm
• Zabezpieczone przed manipulacją śruby zabezpieczające
• Stopień ochrony IP66
Przycisk antysabotażowy

Zamykana obudowa

Zestaw do czyszczenia
stali nierdzewej

Powierzchniowy

Śruby zabezpieczające

Do zabudowy

Podświetlany przycisk

Zintegrowany
przełącznik izolacyjny

Bezpłomieniowe Zapalniczki Zasilane Bateryjnie
Przyjazny dla środowiska asortyment zapalniczek słonecznych został
zaprojektowany do użytku w odległych obszarach, gdzie instalacja zasilacza nie
jest możliwa. Ponieważ urządzenia nie wymagają zasilania sieciowego, można je
zainstalować w dowolnym miejscu o znacznie obniżonym koszcie w porównaniu z
zasilaniem sieciowym. Zapalniczki na baterie oferują ekologiczne rozwiązanie
znanego problemu.
CIG-SOL jest amorficznym ogniwem ładującym 12 woltów o mocy 10 watów.
Działa to dobrze w zachmurzone i pochmurne dni. Nadaje się do użycia w każdych
warunkach pogodowych.
CIG-BTY i CIG-BTK można podłączyć do wielu innych zrównoważonych zdalnych
źródeł zasilania, takich jak turbiny wiatrowe, systemy geotermalne i
hydroelektryczne.

CIG-BTY działa na 12-woltowym akumulatorze, który
zalecamy ładować za pomocą ogniwa słonecznego CIGSOL. Jest to zapalniczka zewnętrzna o stopniu ochrony
IP66 z płytą mocującą z uszczelką PUR z 4 śrubami
poliamidowymi dla łatwego zwolnienia.
Dane techniczne
• Poliester wzmocniony włóknem szklanym
• Stopień ochrony IP66
• Zasilanie bateryjne 12 V
• Nadaje się do instalacji wewnątrz i na zewnątrz
• Wewnętrznie montowany wkręcany element grzewczy
• Kontroler Czasowy Bezpieczeństwa
• Podświetlany przycisk
• Zatwierdzony przez CE
Wymiary
Pojedyncze 230 mm (wys.) X 180 mm (szer.) X 100 mm (d)
Waga
4 kg
CIG-SOL to odporny na warunki atmosferyczne
wysokiej jakości monokrystaliczny 12-woltowy
panel słoneczny o mocy 10 W, który działa
zarówno w warunkach słonecznych, jak i
pochmurnych. Panel jest wyposażony w 2 metry
kabla i diodę blokującą, aby zapobiec
odwrotnemu ładowaniu

CIG-BTK działa na 12-woltowym akumulatorze, który zalecamy
ładować za pomocą ogniwa słonecznego CIG-SOL. Jest to
malowana proszkowo stalowa obudowa o stopniu ochrony IP54,
którą należy chronić przed bezpośrednim deszczem. Może być
dostarczony ze śrubami zabezpieczającymi przed manipulacją
przez osoby niepowołane.
Specyfikacja
• Wysokiej jakości lakierowany proszkowo na kolor czarny
• Stopień ochrony IP55
• Zasilanie bateryjne 12 V
• Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• Wewnętrznie montowany wkręcany element grzewczy
• Kontroler Czasowy Beapieczeństwa
• Dostępny z śrubami zabezpieczającymi
• Podświetlany przycisk
• Zatwierdzony CE
Wymiary
255 mm ( h) x 90 mm (szer) x 90 mm (d)
Waga
4 kg
Specyfikacja
• Wysoka wydajność w zachmurzonych i pochmurnych warunkach
• Wysoka wydajność ogniwa
• Testowany pod kątem obciążenia śniegiem 200 kg / m2
• Odporne na uderzenia, wysoce przezroczyste szkło hartowane o niskiej zawartości
żelaza o podwyższonej sztywności
• Zaawansowany materiał do kapsułkowania z wielowarstwowym laminowaniem arkuszy
w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed trudnymi warunkami pogodowymi

