Visit brandvarnare
BE1551

Egenskaper
Joniserande
Upptäcker synlig och osynlig rök
Batteriövervakning
Larmar även Visitmottagaren
Broadcastfunktion
Larmar alla enheter inom räckvidd
Säker radiolänk
Upp till 200 m räckvidd

Skydda ditt hem och din familj.
Brandvarnaren från Bellman & Symfon är en

(beroende på mottagare). Visit ger dig en

del av Visits lösningar för smarta hem och

varning i tid, så du hinner undkomma faran.

hjälper dig hålla koll på signalerna hemma. Den
upptäcker rök och pyrande eld i ett tidigt skede

Brandvarnaren använder en säker radiolänk

och skickar larmet direkt till din Visitmottagare.

som täcker en hel våning. Den har robust och
pålitlig batteriövervakning som automatiskt

Vakar över ditt hem

meddelar dig när batterierna behöver ersättas.

Om det börjar brinna, skickar brandvarnaren

Brandvarnaren har också ett s.k. broadcast-läge,

omedelbart en signal till din Visitmottagare

som möjliggör att brandlarm skickas vidare till

som larmar med ljud, blixtar eller vibrationer

alla Visitmottagare inom räckvidd.

Teknisk
information

Mått och vikt
Höjd:

118 mm

Bredd:

140 mm

Djup:

42 mm

Vikt:

200 g inkl. batteri

Knappar och reglage
Signalhorn

Testknapp

Radiolampa

118 mm

140 mm

Öppningsbart lock

Batteri

Radioknapp

Statuslampa

Batteri

I paketet

Sensortyp
Joniserande rökdetektor

		



BE1551 Visit brandvarnare



1 x 9V alkaliskt batteri



Ljudsignal
> 85 dB(A) @ 3m, 2,6 kHz

		

Strömförbrukning
Viloläge: < 15 μA



Skruv och plugg



Radio
Separat radiomodul monterad i brandvarnaren

Bruksanvisning



		

Batterilivslängd
Minst 3 år



Batteriövervakning
Ljuder vid lågt batteri och skickar ett larm till
alla Visitmottagare i systemet.



Broadcastfunktion
Skickar ett larm till alla Visitmottagare inom
radioräckvidd.

Egenskaper


Antal radionycklar
		



Omgivning

Underhåll och rengöring

		

För inomhusbruk.

		



Arbetstemperatur: 4° till 40° C



Relativ luftfuktighet: 15% till 95% R.H.
icke kondenserande

Dammsug brandvarnaren regelbundet (och
alltid när batteriet ersätts) med mjuk borste och
torka av enheten med en lätt fuktad trasa.

		

Varning: Måla ej över brandlarmet.

64

Regulatoriska krav
Uppfyller följande standard för brandvarnare:
RTTE direktiv kompatibilitet 1999/5 / EC
(RF Prestanda EN300220-3, EMC till EMC 301489-3)
BS EN14604: 2005

Batterityp
Duracell MN1604 alkaliskt 9V batteri

Sensor

Frekvens och räckvidd

© 2016, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

		

Radiofrekvens: 868.3 MHz

		

Räckvidd: Upp till 200 m fritt fält. Räckvidden
reduceras av väggar, stora föremål och andra
radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.
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