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Larmar en för brand så 
ljuder omgående alla andra 

PRODUKTBLAD 

TRÅDLÖS SAMMANKOPPLINGSBAR BRANDVARNARE 
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NYHET - Brandvarnare med trådlös sammankoppling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandvarnare skall placeras på varje vånings-
plan och i varje sovavdelning i ett hus. 
Varnarna bör kopplas samman så att samtliga 
varnare ljuder om vid brand.  
Fram till 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 radiobas för 
trådlös sammankoppling. Samtliga installerade 
varnare i huset kommunicerar med varandra. 
Larmar den ena så larmar även de andra. 
Genom att installera brandvarnare med tråd-
lösa socklar erhålls tidigare branddetektering 
och snabbare larm. Det ger ökad säkerhet och 
kan vara avgörande för att hinna agera i tid 
om en olycka sker. 

Tekniska data 
Räckvidd 30-50 meter  
Frekvens 500 kHz 
Batteri 4 st typ AA 1,5 V 
Drifttemperatur 4

o
C till 40

o
C 

Mått ø128 x 30 mm 
Vikt inkl. batteri 115 g 
Godkännanden CE 
Artikelnummer 18-0000-07 
Passar till 
brandvarnare 

Optisk SS-166 - 18-0000-09 
Joniserande SS-168 - 18-000-00

 

Tillförlitlig och stabil funktion 
Radiobasen har många egenskaper och fördelar som ökar 
säkerheten och förenklar installationen. 
 Räckvidd 30 meter .....  Normal räckvidd är ca 30 meter 
men kan vid gynnsamma omständigheter vara upp till 50 
meter. Signalen tränger genom normala väggar. 
 Upp till 20 st i serie ...  Upp till 12 st brandvarnare kan 
sammankopplas till samma system.  
 Indikering vid brand ..  På brandvarnaren som indikerar 
brand blinkar lysdioden och larmet ljuder. På övriga 
brandvarnare tänds inte lysdioden utan enbart larmet ljusder. 
 Signalkod .....................  I sockeln finns två omkopplare 
som gör att olika signaler kan ställas in. Endast socklar med 
samma inställning sänder larmsignal till varandra. 
 Batterilarm ...................  Vid behov av batteribyte i 
radiobasen varnar den med en kort ljudsignal, lika som 
varningen för batteriet i brandvarnaren. 
 Enkel installation .......  Sockeln skruvas fast i taket med 
en fästplatta. Brandvarnaren trycks fast i sockeln låses fast i 
ett par fästhakar. I sockelns kartong medföljer 2 st skruv 
med plugg samt 4 st batterier. 
 5 års garanti...............  På brandvarnare och radiobas 
lämnas 5 års garanti.  
 

Omkopplare i sockeln för 
inställning av signalkod 

Sockel är försedd med kontakter 
och fästhakar för snabb och enkel 
anslutning av brandvarnaren 


