
Generelt
Optisk røgdetektor, der spændingsforsynes
via lysnettet (230 VAC), har indbygget nødstrømsbatteri
(9 V Alkaline) samt sirene. Denne detektor overholder 
bygningsreglementets krav til røgalarmanlæg. 
Detektoren har en test knap, samt en ”hush” knap.
Aktiveres ”hush”-knappen, vil følsomheden
være nedsat i de følgende 7 minutter.

Flere detektorer kan parallelforbindes (230 V).
Monteres en styreledning mellem detektorerne, 
vil den første detektor i alarm lyse rødt, mens alle 
detektorernes sirener vil blive aktiveret.

Ved brug af trådløse sokler for 230 VAC detektorer,
er det muligt at sammenkoble op til 15 detektorer,
uden brug af styreledning.
Trådløs sokkel for 230 VAC detektor er tilbehør. 
Såfremt detektorer placeres i rum med høj lofthøjde, 
boliger med ældre eller boliger med handicappede, 
kan der tilføjes en trådløs � ernbetjening til test af detektorer.
Trådløs � ernbetjening for 230 VAC detektoren er tilbehør.

Faciliteter
•  230 VAC tilslutning
•  9 VDC batteri backup, Alkaline 
•  Testknap og ”hush”-knap
•  Flere detektorer kan sammenkobles via kabel (max. 24 stk.)
•  Flere detektorer kan sammenkobles via trådløse sokler 

(max. 15 stk.)
•  Trådløs fj ernbetjening til test og ”hush”-funktion
•  Indikeringer for drift (grøn) og alarm (rød)
•  Automatisk afstilling efter alarm
•  Flot design og hurtig montage
•  Opfylder kravene om brandsikring i boliger, 

Bygningsreglementet 2010

Tilbehør
•  Trådløs sokkel for 230 VAC Best nr.: 04697
•  Trådløs fj ernbetjening / 230 VAC Best nr.: 04698
•  Termodetektor 3SFW 230 VAC / 9V DC Best nr.: 04696
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Optisk røgdetektor 230V / 9V

Spændingsforsyning 230 VAC / 50 Hz

Strømforbrug 80 mA

Batteribackup 9 VDC Alkaline batteri

Lydtryk 85 dB(A) / 3 m

Mål (ø x h) 135 mm / 60 mm

CE mærket og godkendt i henhold til Kitemarked to BSEN 14604:2005

EAN-nummer 5703360046958

Best.nr. 04695


