
FHB 150
OPTISK VÄRMEVARNARE 
LITEN OCH PRISVÄRD

Har du en gammal brandvarnare 
monterad och det är dax att 
uppgradera? Använd vårt nya special 
fäste då slipper du borra nya hål i taket, 
montaget går snabbt och smidigt.  

För mer information besök vår 
webbplats www.deltronic.se

Brandvarnaren detekterar både på 
rökpartiklar och värme. Så oavsett om 
branden uppstår i elektrisk utrustning, 
i textilier, porösa material eller om det 
brinner i brandfarliga vätskor så kommer 
varnaren larma. 

Lätt att placera med sin lilla storlek 
men ändå inte för liten för att sköta det 
viktigaste av allt, provningen. Stor och 
tydlig testknapp underlättar test.

Nyhet!
FHB 150

En ny generation brandvarnare, utvecklad för att ha längre batteritid 
utan special batterier. Produkten har utvecklats med bra synpunkter 
från samarbeten från ett flertal av Sveriges fastighetsägare.
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FHB 150   
Optisk brandvarnare med inbyggd värmesensor och 
pausfunktion. 5 års batterilivslängd och 5-års garanti. Indikerar 
på pyrande bränder och värme i kombination. Liten och snygg 
design, passar  i de flesta hem.

FHB 150 RF   
Optisk trådlös brandvarnare med värmesensor. Inbyggd 
pausfunktion. Upp till 15 enheter kan sammankopplas. Liten 
och snygg design. Indikerar på pyrande bränder och på värme.

Specifikation:

Artikelnummer          10150
Artikelnamn          FHB150
Batterityp           2st.1.5V AAA/LR03 alkaliskt
Batterilivslängd           3-5 år (beroende av batteri)
Färg            Vit
Förpackning          40 st/kartong
Garanti           5 år
Godkännande          SS-EN 14604:2005
Intervall för rekommenderat byte      10 år
Ljudgivare           Piezo, 85dB vid 3m
Manual           Svensk & Engelsk
Montering           Plastplatta, skruv & plugg
Mått på varnare          Ø62 x 37 mm
Pausfunktion          Ja
Sammankopplingsbar          Nej
Omgivningstemperatur         0°C till 45°C
Tillbehör           Nej
Typ av varnare          Optisk / Värme
Vikt            92 gram
Går att screen trycka          Ja

Specifikation:

Artikelnummer          10152
Artikelnamn          FHB150 RF
Batterityp           2st.1.5V AAA/LR03 alkaliskt
Batterilivslängd          1-2 år (beroende av batteri)
Färg            Vit
Förpackning          40 st/kartong
Garanti           5 år
Godkännande          SS-EN14604:2005+AC.2008
Intervall för rekommenderat byte      10 år
Ljudgivare           Piezo, 85dB vid 3m
Manual           Svensk & Engelsk
Montering           Plastplatta, skruv & plugg
Mått på varnare          Ø62 x 37 mm
Pausfunktion          Ja
Sammankopplingsbar          Trådlös, max 15st
Omgivningstemperatur         0°C till 45°C
Tillbehör           Nej
Typ av varnare          Optisk / Värme
Vikt            92 gram
Går att screen trycka          Ja

FHB 150 FAMILJEN
En liten och prisvärd produkt i två utförande, fristående 
eller sammankopplingsbar med upp till 15st enheter. Så vill 
du att alla varnare skall ljuda samtidigt vid brand väljer du 
FHB150 RF och vill du endast ha en fristående enhet utan 
sammankoppling, väljer du FHB150. 

För mer information besök vår webbplats www.deltronic.se
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