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BRANDVARNARE FÖR FASTIGHETSÄGARE & BOSTADSFÖRETAG
Äntligen kan vi presentera en ny generation brandvarnare utvecklade med vår unika kunskap baserad
på över 30-års erfarenhet av brandvarnarutveckling.
Detta i kombination med erfarenheter och synpunkter
från våra mångåriga samarbeten med ett flertal av
Sveriges största fastighetsägare har resulterat i en ny
brandvarnarserie med ett flertal unika egenskaper.
Mindre problem, lägre kostnader och nöjda hyresgäster!
X10 (FHB10)

10+
10 ÅRS GARANTERAD BATTERILIVSLÄNGD
- HELT UTAN BATTERIBYTE!

Optisk brandvarnare med pausfunktion och inbyggt 10-års litiumbatteri

X10i (FHB10i) Optisk brandvarnare med pausfunktion och inbyggt 10-års litiumbatteri, sammankopplingsbar
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Optisk detektionsmetod, unik kammardesign med X-profil för bästa detektion
10-års garanti - inklusive batteriet
Inbyggt oåtkomligt litiumbatteri av högsta kvalitet
Intelligent mikroprocessorstyrd konstruktion baserad på senaste teknologi
Självövervakning: visuellt och akustiskt larm för fel samt smuts
Inbyggt damm- och insektsskydd, för mindre falsklarm och längre livslängd
Intelligent pausfunktion: Tystar eventuellt uppkomna oönskade larm (t.ex. matos),
återgår automatiskt till normalläget efter 10 minuter. Röd LED-lampa blinkar en
gång varje 12:e sekund för att indikera pausläge.
Stor och bekväm test- och pausknapp för enkel och fullständig funktionskontroll
Väl synlig blinklampa (LED) indikerar korrekt funktion
Högljudd larmsignal (85dB på 3 meters avstånd)
Automatiskt utbyteslarm vid låg batterispänning, kan fördröjas temporärt i 10 tim.
Enkelt montage och handhavande: startar automatiskt vid montage
Låsfunktion, kan vid behov (valfritt) låsas fast i taket om så önskas
Monteringsadapter MFX (tillval) möjliggör montage i befintliga fästen av annat fabrikat
Flera monteringsmöjligheter: skruv, självhäftande tape, kardborreband, smältlim
Sammankopplingsbar via tråd med upp till 15 enheter (gäller endast modell X10i)
Certifierad tillverkare ISO 9001: 2008
Godkänd enligt svensk standard SS-EN 14604: 2005
LPCB-godkännande, nummer 971a/01 (SAX10BLL)
CE-godkännande 0832-CPD-1567 (X10i : -1568)
Dimensioner: 87 mm x 38 mm; Vikt: 91 g
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Mer än bara vanliga brandvarnare...
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Vi vidareutvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, varför vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss även för eventuella fel och framtida ändringar.

