PRESTO BRANDVARNARE

Nordic Trådlös
Nordic Trådlös är en optisk brandvarnare i miniformat
med inbyggd sändnings-/mottagningsmodul. Brandvarnaren kan användas för trådlös sammankoppling
av upp till 20 brandvarnare. Både brandvarnaren och
modulen drivs av ett enda 9 V-batteri.
EGENSKAPER

Miniatyrstorlek och elegant design
Trådlös anslutning
Optisk detektering
Alkaliskt batteri: livslängd upp till 1 år
Alarm/strömindikator
Paus-funktion
Signal för lågt batteri
Kan inte installeras om batteri saknas
16 kodningskombinationer
TIDIG UPPTÄCKT AV PYRANDE EDLSVÅDOR

Nordic Trådlös är extremt liten, vilket gör den till en
av marknadens minsta trådlösa brandvarnare, basdiametern är bara 10 cm. Brandvarnaren är utrustad
med en testknapp samt en LED-indikator och avger
en ljudsignal på 85 dB vid larm. När brandvarnaren är
installerad, blinkar LED-indikatorn ungefär en gång i
minuten vid normal användning.
Den optiska teknologin innebär att Nordic Trådlös
är mera känslig för att upptäcka långsamt pyrande
eldsvådor som oftast utgörs av tjock svart rök med
lite värme som kan pyra i timmar innan den flammar
upp. Minibrandvarnaren innehåller inget radioaktivt
material och är därför miljövänlig.
TRÅDLÖS ANSLUTNING

Den trådlösa anslutningsfunktionen möjliggör
sammankoppling av upp till 20 brandvarnare, vilket
innebär att alla brandvarnare ljuder när någon av
dem aktiveras. Den trådlösa tekniken innebär att man
slipper arbetet med kabeldragning.
INSTALLATION

Minst en brandvarnare bör installeras på varje våning
och brandvarnarens övervakningsområde bör inte
överstiga 60 m2. Vid fritt utrymme ska avståndet
mellan brandvarnarna vara max 30 meter. Väggar
eller föremål begränsar räckvidden. För bästa funktion
ska brandvarnaren sitta i taket med minst 50 cm fritt
utrymme. Montera inte brandvarnaren nära ventilationsöppningar eller utrymmen där den kan ge ifrån
sig falsklarm som t ex kök eller badrum.

Brandvarnaren

PRODUKTSPECIFIKATION BRANDVARNARE NORDIC TRÅDLÖS
MODELL MTS-166SRF
Strömkälla

9V Alkaliskt batteri - GP1604A

Spänning

<10 μA (normal) och <20 mA
(larmet ljuder)

Känslighet för rök

följer EN14604 och VDS 3515

Användningstemperatur

+4°C – +40°C

Omgivande luftfuktighet

Mindre än 45% – 75% RL

Dimensioner

27 mm (H) × 70 mm (Diameter)

Ljudnivå larm

Minst 85 dB vid 3 meter

Förpackningen inkluderar

Brandvarnare med en sändnings-/
mottagarmodul
9V Alkaliskt batteri - GP1604A
Fästkit, skruv och plugg för montage

Garanti

3 års garanti

Godkännanden

VDS (EN14604 & VDS 3515), CE

Frekvens

433,9 MHz

Installation - avstånd

Vid fritt utrymme ska avståndet
mellan brandvarnarna vara max
30 meter. Väggar eller föremål
begränsar räckvidden.

BRANDVARNARE
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