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- Säkerhet i världsklass

Trådlöst Sammankopplingsbar
Optisk brandvarnare
med Pausfunktion
Innehåller inget
radioaktivt material

ISO 9002

Världsunik mikroprocessorstyrd konstruktion – Mycket hög radiotillförlitlighet, repeterar radiosignalen.

PR-1211

Larmar EN
så larmar
ALLA!

• Enkel kodinställning

Brandvarnare PR-1211, tekniska data:
Rökdetektion:
Optiskt reflektionssystem
Rökkänslighet (normal): 2.3%/FT. ± 1.0%/FT
Ljudstyrka:
85dB vid 3 m
Ljudsignal:
2/3 olika ljudkaraktärer
Larmlampa (LED):
fast LED i detekterande brandvarnare,
blinkande LED i övriga enheter
Pausfunktion,
(känslighetsreduktion): 10 minuter
Strömförsörjning:
9V Alkaliskt batteri
Batterilivslängd:
Minst 1 år
Batteribytessignal:
Minst 30 dagar
Strömförbrukning,
(överlagrad):
Max 20 uA
Storlek & vikt:
Höjd: 25 mm, Ø= 95 mm, vikt 150 gr.
Sammankopplingsbarhet, antal:
Obegränsat antal
Kodmöjligheter:
16 olika, varav 1 prioriterad,
t.ex. för utrymning
Räckvidd:
Beroende på radioförhållanden
Frekvensband:
434.33 MHz
Radiogodkännande:
R&TTE CE 0681 !
Övrigt:
Självtest och automatisk kalibrering

Optioner:
• Värmesensor, modell PHR-1211, larmar med speciellt ljud vid 57°C
• Möjlighet till extern larmaktivering ex. via larmknapp eller andra brandvarnare
• Möjlighet till extern larmindikation via LED, ex. utanför dörr

Mottagarcentral WR-1201
Tekniska data:
Strömförsörjning: Batteridrift 9-14 VDC,
alternativt extern 10-30 VDC.
Strömförbrukning (överlagrad): 20 uA.
Reläutgång: Omedelbar växlande (NO, C, NC),
max 1A, 50VAC/24VDC.
Larmutgång/ingång: För anslutning av/till andra
brandvarnare, larmcentraler, telefonuppringare,
sirener, larmknappar etc.
Finns även inbyggd i larmknapp.

Portabel larmväska ”akutväska”
kan bl.a. användas vid tillfälligt boende, vid reparation och
ombyggnader, vid nybyggnation eller i andra akuta situationer.
Portabel larmväska komponeras tillsammans med kunden,
en standardväska innehåller förslagsvis:
• 12 st Trådlösa brandvarnare med värmesensor,
modell PHR-1211
• 1 st Larmtryckknapp med mottagarcentral,
modell WR-1201 för 9VDC batteridrift
• 1 st Telefonuppringare modell TD-110
• Monteringstillbehör för brandvarnarna samt telefonkabel

Vi vidareutvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, varför vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. Samtliga uppgifter i detta broschyrblad är baserade på nu gällande regler och rekommendationer. Vi reserverar oss för eventuella fel och framtida ändringar.

Deltronic Security AB
Lantvärnsgatan 4
414 51 Göteborg
Tel: 031 - 14 08 00
Fax: 031 - 12 88 21
e-mail: office@deltronic.se
www.brandvarnare.se

Mer än bara vanliga brandvarnare…

