BRANDVARNARE
ALMOST INVISIBLE
PRODUKTBLAD

”Världens minsta brandvarnare”, med en
diameter på endast 40 mm och en stilren
prisbelönt design. Brandvarnaren passar
perfekt i hemmet, husbilen eller husvagnen och är utrustad med den senaste
elektroniken.
Brandvarnarna finns med rökdetektor eller
värmedetektor och är försedda med ett
inbyggt 10-årigt batteri alternativt 5-årigt
utbytbart.
Brandvarnaren är CE-märkt och testad
och godkänd enligt gällande EN-standard
(EN 14604).
Stilren design

Vid larm ljuder en hög signal på 85 decibel och en
röd LED-lampa blinkar.

En liten och smidig brandvarnare som är nästintill
osynlig i taket. Trots storleken har den lika stor
kapacitet och är lika tekniskt avancerad som större
modeller.

Brandvarnaren testas genom att trycka på TESTknappen tills en signal ljuder, det bör göras 1 gång
i månaden. Lågt batteri indikeras med en varningssignal var 48:e sekund i minst 30 dagar.

Brandvarnaren är snabb och enkel att installera tack
vare den smarta sockeln med clips-funktion.

Normal funktion indikeras med en LED-blinkning var
48:e sekund.

Tillförlitlig teknik
Brandvarnaren finns i
utförande med rökeller värmedetektor.
Värmedetektor
rekommenderas att
använda i närheten av
spis eller badrum där
det finns risk för
fellarm på grund av
matos och vattenånga.

Enheten är utrustad med en smart pausfunktion som
pausar larmet i 10 minuter om man behöver göra
något som kan utlösa ett falsklarm, t ex matlagning.

10 års garanti
Brandvarnare Almost Invisible har många unika
egenskaper och fördelar:
- Tillverkaren garanterar 10 års drifttid.
På standardvarnare med 9 volts lithiumbatteri
s.k. 10-årsbatteri är drifttiden upp till 10 år,
men i praktiken normalt 6-8 år

Rökdetektorn är optisk, vilket innebär att rökpartiklar i luften detekteras via en ljusstråle och en
ljuskänslig cell. Brandvarnaren ger larm vid mycket
små rökpartiklar och låga nivåer. Det innebär att
även rök som för ögat är osynlig kan detekteras.
Partikelhalten mäts var åttonde sekund.

- Brandvarnaren är försedd med rostfritt
insektsnät som skyddar mot nedsmutsning
- Samtliga varnare testas vid tillverkning med
rök. På vanliga brandvarnare sker ingen alltest
utan på ett urval ur en tillverkningsbatch.

Värmedetektorn larmar då värmen stiger snabbt
eller då temperaturen överstiger 58oC.

Avvikelsestatistik visar en felfrekvens på under
0,5‰, promille.

Tekniska data
Modell

Brandvarnare rök, 10 år

Brandvarnare rök, 5 år

Brandvarnare värme, 10 år

Sensortyp

Optisk

Optisk

Termistor

Larmsignal

85 dB på 3 meter

85 dB på 3 meter

85 dB på 3 meter

Batteri

Lithium CR 123A 3V
ej utbytbart

Lithium CR2 3V
utbytbart

Lithium CR 123A 3V
ej utbytbart

Vikt inkl batteri

43 g

31 g

43 g

Mått

40 mm x 41 mm

40 mm x 41 mm

40 mm x 40 mm

Driftstemperatur

4°C till 38°C

4°C till 38°C

-10°C till 58°C

Godkännanden

CE, EN54-5, EN 60065, NF292,
RoHs, Reach

CE, EN54-5, EN 60065, NF292,
RoHs, Reach

CE, EN54-5, EN 60065, RoHs,
Reach

Artikelnr

18-0000-32

18-0000-30

18-0000-36
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Rätt placering är viktig
Brandvarnare bör placeras på varje våningsplan i en
bostad, dvs i källare, bostadsplan och vind om den
är möblerad. Vidare bör en brandvarnare placeras i
eller utanför varje sovrum.

Tillbehör

Alternativt kan den
placeras på vägg ca
15 cm under taket

Brandvarnaren bör
placeras i taket
nära rummets
mittpunkt

Brandvarnaren levereras med sockel och skruv.
Som alternativ finns en sockel med kraftig
dubbelhäftande tejp. Det förenklar och snabbar upp
montaget. Den självhäftande sockeln kan även
fästas med skruv.
Död
zon

Felaktig placering
Brandvarnaren ska
aldrig sitta närmare
vägg/tak än 15 cm
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