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Verdensnyhet !
Optisk, trådløs røykvarsler med varemedetektor
Den sikreste brannvarsler på markedet i dag !

Enkel installasjon
Deltronic PR-1211 seriekobles via radiosignaler og
trenger ingen kabelinstallsjoner for å kunne kommunisere. Røykvarsleren har radio sender og mottaker som
arbeider på en spesialfrekvens, 434.33 Mhz og har en
meget god rekkevidde. Den har 16 kanaler, der kanal 0
er en spesial kanal. Denne kan brukes for detektorer
som plasseres i inngangspartiet i et hus med flere leiligheter og også i kjeller og på loftet. Hvis alarmen i en
leilighet aktiveres, vil detektorene i inngangspartiet
aktiveres etter en forsinkelse på 3 minutter. Hvis en
detektor i inngangspartiet gir varsling, vil alle andre
detektorer øyeblikkelig gi varsling. Rømnings veiene får
ikke sperres. 15 leiligheter kan ha vær sin kanal og
inngangspartiet "kanal 0".

Avansert teknikk
Røykvarsleren har en meget avansert mikroprosessorstyrt konstruksjon for å gi optimal sikkerhet for brukere.
Verdens første trådløse brannvarsler som er typegodkjent i følge VDS2344, EN ISO 12239 og DSB 235-145.
Den har innbygget automatisk følsomhets- justering
mot støv og batterivariasjoner. Når den må renses gir
den automatisk 4 beep.

Pausefunksjon
PR1211 har en pausefunkjson for å unngå unødvendig
varsling for eksempel på kjøkkenet. Du trykker på knappen, følsomheten reduseres og går automatisk tilbake
etter 10 minutter. Varmedetektoren vil fortsatt ha full
følsomhet. Dette gjør at detektoren passer også for å
overvåke kundens kjøkken.

Lavt strømforbruk
PR1211 har et lavt strømforbruk. Batteribytte gjøres
hvert annet år. Automatisk lydsignal - 1 beep pr minutt
- når batteriet må byttes.

Opsjoner
 Kan leveres med varmesensor (modell PHR-1211)
som varsler med en spesiell lyd ved 57º C
 Mulighet for ekstern alamraktivering for eksempel
via alarmknapp eller andre brannvarslere
 Mulighet for eksterm alarmindikering via LED, for
eksempel utenfor en dør.



Varsler en alarm, varsler alle.



Opp til 2 års batterilevetid og 30 dagers varslingstid



16 forskjellige radiokanaler



Pausefunksjon på 10 minutter



Forskjellige lydsignaler - hver enhet / unikt signal



Ubegreneset antall koblede alarmer



Optisk røykdeteksjon



85 dB lydstyrke på sirene på 3 meter



Gir den største trygghet for brannvarsling idag
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Tekniske data
Røykdeteksjon

Optisk refleksjonssystem

Røyfølsomhet (normal)

2,3%/FT. ± 1,0%/FT

Lydstyrke

85 db på 3 meter

Lydsignal

2/3 ulike lydkarakterer

Alarmlampe (LED)

Fast LED i detekterende enhet, blinkende LED i øvrige enheter

Pausefunksjon (følsomhetsreduksjon)

10 minutter

Strømforskyning

9V alkalisk batteri

Batterilevetid

Minst ett år - maks 2 år

Batteribyttesignal

Varsler i minst 30 dager

Strømforbuk (overlagret)

Maks 20 uA

Størrelse og vekt

Høyde: 25 mm, Diamater: 95 mm, Vekt 150 g

Sammenkoblingsbart antall enheter

Ubegrenset antall

Kodemuligheter

16 ulike, hvorav 1 prioritert til for eksempel rømning

Rekkevidde

Avhenger av radioforhold

Frekvensbånd

434,33 MHz

Radiogodkjennelse

R&TTE og CE 0681

Øvrig

Selvtest og autmatisk kalibrering

Mottagersentral CM-01 og CM-02

Portabel alarmveske ”akuttveske”

Med Deltronic CM-01 / CM-02 kan du enkelt koble
Deltronic PR-1211 røykvarslerene til hvilket som helst
alarmanlegg med kablet inngang eller til telefonutringere o.l. Mottageren kan brukes begge veier, d.v.s. at du
kan for eksempel få innbruddsalarmen din til å varsle
også via Deltronic PR-1211 røykvarslerne eller få koblet
Deltronic PR-1211 røykvarslerne til en hvilken som helst
alarmsentral eller telefonutringer som har kablet inngang. Mottageren har alle frekvensene som røykvarsleren har og stiller man inn mottageren på kanal 0, men
røykvarslerne ligger på en annen kanal og kobler mottageren til en alarmsentral,
vil man ha 3 minutter på
å avstille alarmen med
hysjfunskjonen før alarmsentralen går i alarm.

Kan bla benyttes i midlertidig boliger, ved reparasjon
eller ombyggingsarbeider, ved nybygg eller i andre
akutte situasjoner. Portabel alarmveske kan utstyres
etter kundens behov. En standardveske inneholder for
eksempel:
 12 stk trådløse brannvarslere med varmesensor
modell PHR-1211 for 9V batteridrift
 1 stk Telefonoppringer modell TD-110
 Monteringstilbehør for brannvarslerne samt telefonkabel/Mottagrsentral.

Mottageren leveres i 2
forskjellige versjoner:
CM-01 -Ekstern strømforsyning 10-30 VDC M-02Batteridrift 9-14 VDC.
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