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Vi vidareutvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, varför vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående medd elande.  Samtliga uppgifter i detta broschyrblad är baserade på nu gällande regler och rekommendationer. Vi reserverar oss för eventuella fel och framtida ändringar.
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Minibrandvarnare S/PS-1200 serien

Mer än bara vanliga brandvarnare...

• Joniserande brandvarnare reagerar snabbare vid explosionsartade bränder. 
• Optiska brandvarnare reagerar något snabbare vid pyrande bränder.
• Sammankopplingsbar - upp till 12 enheter (gäller modell 1211, 1231).
• Pausfunktion - vid risk för oönskade larm kan brandvarnarens känslighet
 minskas under 10 min genom ett tryck på Test/Paus knappen (gäller modell 1211, 1231)
• Reagerar snabbt med kraftig signal (85 dB på 3 meter). 
• 9V standardbatteri medföljer. 
• Automatisk indikering för batteribyte. 
• Dubbel funktionskontroll, både blinklampa (LED) och testknapp. 
• Unik säkerhetsfunktion - kräver batteri för montering. 
• Gokänd enligt Europastandarden EN 14604: 2005, CE 0086-CPD-537081
• 5 års garanti (exkl. batteri). 

S-1201 Joniserande brandvarnare
S-1211 Joniserande brandvarnare, sammankopplingsbar
S-1221 Joniserande brandvarnare, med pausfunktion
S-1231 Joniserande brandvarnare, sammankopplingsbar & pausfunktion

PS-1201 Optisk brandvarnare
PS-1211 Optisk brandvarnare, sammankopplingsbar
PS-1221 Optisk brandvarnare, med pausfunktion
PS-1231 Optisk brandvarnare, sammankopplingsbar & pausfunktion

Modell Beskrivning

EN 14604: 2005
KM 500468

0086-CPD-537081

Godkända batterier finns av följande typer: vanliga brunstensbatterier med en förväntad livslängd av 
1 - 1,5 år, alkaliska batterier med en förväntad livslängd av 4 - 5 år, samt även Lithiumbatterier med en 
förväntad livslängd av 7-10 år. 

Pausfunktion och sammankoppling
För mindre lägenheter, eller för placering i närheten av kök eller duschrum, där oönskade larm ibland kan 
uppkomma, har vi möjlighet att leverera vissa av våra produkter med s.k pausfunktion, dvs. vid utlöst eller
vid risk för oönskat larm trycker man på testknappen så reduceras känsligheten under en förutbestämd tid, 
10 -15 minuter, (och därefter återgår brandvarnaren automatiskt till normal känslighet). Detta är en viktig 
säkerhetsfunktion eftersom brandvarnaren då ej riskerar att avlägsnas från taket vid ev oönskade larm. 
För större bostäder kan vi erbjuda brandvarnare som kan sammankopplas, dvs. om en larmar, så larmar 
även övriga sammankopplade brandvarnare.


