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Brandvarnare ska placeras på varje 

våningsplan och i varje sovavdelning i ett 

hus. Varnarna bör kopplas samman så att 
samtliga varnare ljuder vid brand. 

Fram tills idag har det inneburit långa och 

besvärliga kabeldragningar. Ofta har det 
hindrat många från ett bra brandskydd. 

Nu finns en enkel och tillförlitlig lösning på 

problemet – brandvarnaren med radio-

enhet för trådlös sammankoppling. 
Samtliga installerade varnare i huset 

kommunicerar med varandra.  

Larmar den ena så larmar den andra. 

Sammankopplat för ökad säkerhet 

I större hus bör brandvarnare vara av samman-

kopplingsbart utförande. Aktiveras en brandvarnare 
sänds en signal till övriga som också ger larm. 

Genom koppla samman brandvarnare erhålls 

tidigare branddetektering och snabbare larm.  
Det ger ökad säkerhet och kan vara avgörande  

för att hinna agera i tid om en olycka sker. 

Tillförlitlig och stabil funktion 

De sammankopplade brandvarnarnas normala 

räckvidd är ca 30 meter men kan vid gynnsamma 
omständigheter vara upp till 50 meter. Signalen 

tränger genom normala väggar. Ett obegränsat antal 

brandvarnare kan sammankopplas till samma 
system.  

Vilken brandvarnare som indikerar för brand visas 

med ett fast sken på lysdioden. På övriga 

brandvarnare blinkar lysdioden. Larmet ljuder i 
samtliga varnare, men den varnare som 
ursprungligen larmade för branden har en annan 

ljudkaraktär så att den kan identifieras. 

Batterilivslängden är 1 år. Vid behov av batteribyte 

ges korta ljudsignaler en gång per minut.  

Kodfunktion med 16 kanaler  

Brandvarnarna kan ställas in på 16 olika kanaler 

med en vridomkopplare. Bara varnare på samma 
kanal larmar för varandra. Det finns  
också en gemensam kanal som  

larmar för alla andra kanaler.  
Vid installation i ett flerfamiljs 
hus kan då t.ex en gemensam  

utrymningsväg alltid ljuda då  
någon varnare i huset larmar. 

Pausfuktion för att undvika fellarm 

Varnaren har en pausfunktion som aktiveras genom 

att snabbt tryck på testknappen. Varnaren stängs av 
och återstartar automatiskt efter 10 minuter. 

Pausfunktionen används där det kortvarigt kan 
förekomma rök t.ex på grund av matlagning. 

Enkel installation  

Sockeln skruvas fast i taket med en fästplatta. 

Brandvarnaren trycks fast i sockeln och låses med 
bajonettfattning. Skruv med plugg samt batteri 

medföljer. På brandvarnare lämnas 5 års garanti. 

Som tillbehör finns en trådlös kontrollmodul för att 

vidarekoppla signalen till annan utrustning. Det finns 
också larmtryckknappar, gas- och vattenlarm m.m. 

Tekniska data 

Räckvidd Beroende på radioförhållande 

normalt 30-50 meter 

Pausfunktion 10 minuter 

Batteri 1 st 9 V alkaline 

Batterilivslängd Normalt minst 1 år beroende på 

antal larm 

Drifttemperatur 4°C till 40°C 

Mått ø95 mm x 25 mm 

Vikt inkl batterier 150 g 

Godkännanden CE, VdS 

Artikelnummer 18-0000-11 
 

Kodomkopplare 

signalkod 


