Brandvarnare
SMK-3001-16

Brandvarnare

Produktinformation
Brandvarnaren från EcoGuard har precis som en vanlig brandvarnare inbyggd siren som varnar så
fort rök detekteras. Den har dessutom full övervakning för bland annat lågt batteri och funktionsfel. Enheten kan användas där det finns ett behov av att veta att en brandvarnare är installerad
och fungerar som den ska. Designen möjliggör diskret placering i hemmamiljön.
Enheten är robust uppbyggd och utrustad med ett kraftigt batteri för lång hållbarhet. Batterinivån övervakas kontinuerligt och enheten varnar när batterinivån är låg. Brandvarnarens funktion
och självtest kan fjärrövervakas och varna ifall ett funktionsfel har uppstått.
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Övervakningsmöjligheter
- Låg batterinivå
- Enheten har detekterat rök (även inbyggd siren)
- Enheten har nått slutet på sin 10-åriga livslängd
- Varning för funktionsfel
- Radioförbindelse till brandvarnaren saknas
- Manuellt test har blivit utfört
- Enheten larmar i Curves om enheten plockats ner och inte sitter
monterad på plats.

Teknisk information
Den OMS-kompatibla brandvarnaren larmar med siren så fort rök detekteras. Den är även utrustad med trådlös M-Bus för fjärrövervakning av funktioner hos brandvarnaren. Enheten använder sig av fotoelektrisk detektering av rök. Den har en estetiskt tilltalande design som möjliggör
diskret integration i hemmamiljön. Fullständig automatisk samt möjlighet till manuell kontroll, via
testknapp, av batterinivå samt funktion. Enheten aktiveras automatiskt när den monteras i sin
hållare och stängs automatiskt av om den plockas ned. För att säkerställa att enheten fungerar
så ska test utföras en gång var 28:e dag. Detta test kan utföras manuellt någon gång under denna
period eller utföras automatiskt. Vid automatiskt test kommer en kort ljudpuls att höras. Detta
för att säkerställa att den inbyggda sirenen fungerar som den ska. Resultatet av funktionstestet
övervakas också i Curves. Tidpunkten för testet är samma som vid föregående manuellt test eller
installationstidpunkten. Alla larm samt utförda funktionstester med historik finns enkelt överskådliga i Curves. Brandvarnaren levereras med ett inbyggt litiumbatteri med hög kapacitet som
räcker hela enhetens livslängd på 10 år.

Teknisk data
Artikelnr 		 SMK-3001-16
Färg 			Vit
Storlek 		
120x53 mm (ØxH)
Material		 ABS
Batteritid 		
>10 år (integrerat batteri)
Miljö			Luftfuktighet: 10-85%
			
Temperatur: 0 till +49 ⁰C
Standarder
EN 14604:2005/AC:2008 Rök
			
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 Radio
			
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 Radio
			EN 13757-3/4:2013 Wireless M-Bus
			
OMS V3 Open Metering Standard
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EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001
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