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BRANDVARNARE 230 V AC
MED BATTERIBACKUP
 Optisk detektering
 Sammankopplingsbar - larmar en larmar alla
 Pausfunktion sänker tillfälligt känsligheten
 Grön lysdiod visar OK nätdrift
 Delay alarm - tystar varning för svagt batteri temporärt
 Testknapp för fullständig funktionskontroll.
 Ljudtryck 85 dB på 3 meter

 Godkänd enligt SS-EN 14604:2008

BRANDVARNARE 230 V AC MED BATTERIBACKUP
En ny serie professionella brandvarnare för anslutning till 230V nätet. Alla är godkända enligt den
Europeiska och tillika Svenska standarden för brandvarnare, SS-EN 14604: 2005. Enkla att installera
med Fast Fix på takdosa, över ett utkast eller med utanpåliggande kablage. De är
sammankopplingsbara med kabel. Med radiosockel som tillbehör kan de sammankopplas trådlöst.
Man kan dessutom kombinera trådbundet och trådlöst i samma system. Max 15 st brandvarnare i ett
system - larmar en så larma alla. Som ytterligare tillbehör finns reläsockel för styrning av extern
utrustning som t.ex. dörrstängare, kontaktorer, telefonuppringare, eller extra sirener och blixtljus.

FUNKTIONER
 Pausfunktion sänker tillfälligt känsligheten, visas genom att röd lysdiod blinkar var 12:e sekund.
 Grön lysdiod visar OK nätdrift. Blinkande röd lysdiod var 45:e sek bekräftar normal operation.
 Varning för svagt batteri.
 Snooze alarm - tystar varning för svagt batteri temporärt i tio timmar perfekt då detta sker på natten.
 Testknapp för funktionskontroll.
 Reagerar snabbt med kraftig signal på 85 dB på 3 meter
 Sammankoppling med kabel (standard) eller med radiosockel (tillbehör) (Max 15 st) - larmar en larmar alla
 Med extern kontrollpanel kan man testa/pausa/tysta och lokalisera brandvarnare. Perfekt vid högt i tak.
Monteras på förhöjningsram 85x85x16mm eller i apparatdosa

SPECIFIKATIONER:
Detektion:
Godkännande:
Arbetstemperatur:
Ljudtryck:
Batterier:
Mått och vikt:

Optisk X-profil kammare för bästa detektion
SS-EN 14604:2008
5–40°C
>85dBm på 3 meter
3 V Litium, inbyggt
116 x 61 mm, 210 g med batterier

Levereras med: Monteringssockel, batteri, skruv och plugg samt svensk bruksanvisning.
Beställningsinfo:
Enummer Typ
6303417 KI-10LR
6303421 KI-10B
6303422 KI-10H

Artikelnr
94.4140
94.4141
94.4142

Benämning
230V Optisk BV med inbyggt Litium batteri
230V Optisk BV med 3x1,5V AAA batteri
230V Värmedetektor termistor 54C 3x1,5V AAA batteri

Extra tillbehör:
6303419 KI-RF
6303420 KI-RB
6303425 KI-TH

94.4260
94.4261
94.4150

Radiosockel, max 15 BV - inbyggt 10år litiumbatteri
Reläsockel för styrning av extern utrustning, NO/NC.
Kontrollpanel för extern styrning/test (rammått.85x85x16mm)

