
Felson Fugtalarm 
kan sikre...

● i installationsskakte

● ved opstående kloakvand

● i krybekældre

● ved hårde hvidevarer

● i arkivrum/serverrum

● i teknikrum

Fugtalarm 5025S/5027S

Kræver du en effektiv 
lækagemelding?

ElEKtroniSK mEldErør
Felson Fugtalarm anbefales af relevante myndigheder til brug i 
installationsskakte som alternativ til traditionelle melderør.

FugtalarmEn udmærKEr Sig
ved en hurtig og effektiv alarm – også ved småt spild.

montEring Er hurtig og lEt
Fugtalarmen forsynes med et batteri og placeres ganske enkelt i 
risikoområdet.

tEKniKKEn Er EnKEl
Tre guldbelagte ben detekterer vand og reagerer på mindre end 
to millimeter vandspejl.

Vandnormen gør!
Vand er den største og mest kostbare skadevolder på vore bygninger. Derfor skal 
vand på afveje afsløres omgående. Felson Fugtalarm gør det enkelt og effektivt.



ForhanDler

introduKtion
Felson Fugtalarm er en elektronisk melder med indbygget 
sirene og leD der indikerer korrekt funktion.
Fugtalarmen placeres for eksempel, hvor der er risiko for 
lækager fra rør og tekniske installationer.
Fugtalarmen kan med fordel anvendes i installationsskakte, 
arkivrum, teknikrum, krybekældre eller i forbindelse med 
vandtilsluttede hårde hvidevarer.
når der opstår en lækage, vil de tre følere detektere dette og 
afgive alarm.

KaraKtEriStiKa
● afslører utætheder i installationen

● opdag skaden i tide

● let og enkelt montering

● Kompakt design der kan placeres overalt

● Forebygger følgeskader

● Ce godkendt

● har lokal alarmgiver

● lnkl. 9V alkalisk batteri eller 9V litiumbatteri

● Koster lidt - sikrer meget

Fugtalarm   5025S/5027S

Felson WatersaFe aPs

gartnerVeJ 4, 6710 esBJerg V

www.FElSon.dK

 

teleFon: 70 20 66 76

FaX: 75 17 66 76

e-mail: Felson@Felson.Dk

FELSON

tEKniSK SpEciFiKation
moDel 5025S (eller 5027S med litiumbatteri)

VVs nr. 466773225

tilslutning 5025S: inkl. 9V alkalisk batteri, 5027S: inkl. 9V litiumbatteri

ForBrug 19-32 ua max ved standby. 40ma max ved alarmafgivelse

goDkenDelse Ce

Funktioner
 Tre følere for detektering af fugt. lydgiver og leD aktiveres med alarm. lavspændingsalarm når batteri skal skiftes. 
leD blink hver 40. sekund indikerer korrekt funktion

Batteri leVetiD   alkalisk batteri garanteret 1 år standby, litium batteri garanteret 5 år standby

lyDstyrke 95 dB.

temP.områDe 0 C~ 45° C.

test  Placer Felson Fugtalarm på en våd serviet. alarmsignal og leD vil aktiveres ved korrekt funktion

mål 82 x 82 mm, 34 mm høj

Vægt Ca. 84 gram + batteri ca. 50 gram
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