
 

 

  
 

  

   205 DC rökdetektor med lång livslängd för bostäder 
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Beskrivning  
 

Familjen 205 DC rökdetektor består av batteridrivna rök-
detektorer med inbyggd larmfunktion, möjlighet finns att
trådlöst sammankoppla med andra enheter i samma familj.
Avancerad elektronik i kombination med en fotoelektrisk
rökkammare, ger tidig upptäckt av rök men har samtidigt
hög immunitet mot oönskade falsklarm.
205 DC rökdetektor drivs av ett litiumbatteri med lång
livslängd och behöver inte strömförsörjas via el-nätet.
Det finns modeller med antingen utbytbara eller icke-
utbytbara batterier tillgängliga.
Sammankopplingsbara detektorer använder en trådlös
överföring för enkel och snygg installation. Konfigurationen i
en sluten grupp säkerställer att andra enheter inom signal-
området inte påverkas av ett test eller röklarm som uppstår
runt den konfigurerade gruppen, bra i större system.
205 DC rökdetektor är lämpligt för allmänna bostads-
applikationer och ger husägare och installatörer ett enkel 
system med lång livslängd, smidigt underhåll samt hög
säkerhet för person och egendomdsskydd.
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205 DC Rökdetektor   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Överensstämmelse
 

205 DC-brandlarm har följande godkännande. 

 EN 14604 a VdS 3131 b, c CE d 

205-004   

205-005  —   

205-006 c    

205-015     
a EN 14604 Rökvarnare
b VdS 3131 VdS-riktlinjer för röklarmsenheter. Ytterligare krav och och testmetoder.
c Bedömning av tredje parts överensstämmelse har inte genomförts.

d Europeisk överensstämmelse 

 
 
Tillbehör 
 

Följande tillbehör är kompatibla med 205 DC-röklarm med trådlös
sammankoppling.

  

Numens Fjärrkontroll 261-00   10668 
 

•     Fotoelektrisk rökavkänningsteknik

•     Kraftig ljudgivare 85 dB för att varna vid rök

•     Integrerad indikator ger visuell indikering av ett larm

•     Testa, tysta och programmera i en enda knapp

•     Test och Paus indikator

•     Testknappen verifierar komplett batteri- och larmdrift

•     Paus-funktionen tystar tillfälligt oönskade larm

•     Ljud- och visuell indikering av rökkammarfel

•     Paus-funktionen tystar tillfälligt rökkammarfel indikation

•     Ljud- och visuell varningsindikering för lågt batteri

•     Paus-funktionen tystar tillfälligt låg batteri indikation

•     Sammankopplingsbart röklarm enkel konfigurering i grupper

•     Ingen gräns för antal sammankopplingsbara enheter 

•     Upp till 5 eller 10 års batteri drift under normala förhållanden

•     Utbytbart batteri och fast batteri beronde på modeller

•     Ytmonterad (SMD) kretskortsdesign

•     Går att välja olika kapslingar vid större volymer

•     Smidig installation

•     Enkelt underhåll























Beskrivning Artikelnummer Deltronic 

EN 14604, VdS 3131,

 
Beställnings information 
 

 Utbytbart Litium
Batteri

 Trådlös 
Kommunikation 
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Artikelnummer
Numens Deltronic
205-004      —

205-005  10660

205-006      —

205-015      —
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Specifikation

205-004
205-006Ström 

µ  5 A µA 
a Blinkande röd lysdiod var 40: e sekund

b 

Larmläge

a ≥ 85 dB @ 3 m (0.5 s on / 0.5 s off) 
a Blinkande röd lysdiod varje sekund 

Enhet i larmtillståndet: Blinkande röd lysdiod varje sekund  
Sammankopplade enheter konfigurerade som en grupp: Blinkande röd lysdiod var sjätte sekund

Testläge
c ≥ 85 dB @ 3 m (0.5 s på / 0.5 s av)

Enhet som testas: Blinkande röd lysdiod varje sekund
Sammankopplade enheter konfigurerade som en grupp: Blinkande röd lysdiod var 40:e sekund

Felläge

Kort ljudsignal var 40: e sekund med ett blink från den röda lysdioden halvvägs mellan ljudsignalerna

Trådlöst sammankopplad

d 

Blinkande röd lysdiod var 0,5: e sekund följt av en kort ljudsignal

Blinkande röd lysdiod var 0,5: e sekund följt av en kort ljudsignal

 

Installationsmiljö 

( 0 ~+55) °C 

Övrigt

Dimensionsioner Ø100 mm × 36 mm
a Gäller för alla trådlöst anslutna konfigurerade enheter i samma grupp.
b Funktionen för trådlös sammankoppling är inaktiverad under låg batterinivå. Varje enhet kommer att fortsätta fungera som ett fristående röklarm. 
c Efter avslutat test kan testsignalen från sammankopplade enheter ljuda upp till 10 sekunder innan den tystnar.
d  Avstånd i fri luft. Inomhus kan detta avstånd minska pågrund av: dörrar, väggar, vinklar, våningsplan och yttre störningar.

DC 3V

205-015 205-005 

Strömkälla

Viloström

Vilande tillståndsindikering

Förväntad batterilivslängd

Låg batterivarning

Låg batteri paus indikering

Låg batteri paus tid

Larm partikelkänslighet

Larm ljudbild

Larm ljusindikering

Strömförbrukning vid larm

Pausindikering vid larm

Paustid vid larm

Test ljudbild

Test ljusindikation

Rökkammarfel indikering

Paus indikering vid rökkammarfel

Paustid rökkammarfel

Trådlöst sammankopplade frekvensområde

Antal enheter som kan sammankopplas

Längsta kommunikations avstånd

Konfigurationsindikering för gruppläge på huvudenheten

Konfigurationindikering för avbruten inlärning av grupp

Konfigurationstid (hur länge man kan skapa grupp)

Omgivningstemperatur

Omgivningsfuktighet

Lagringstemperatur

Lagringsfuktighet

Konfigurationsindikering för gruppläge på underenhet

10-år 5-år

Kort ljudsignal var 40: e sekund, synkroniserad med en enda blixt av den röda lysdioden, i 30 dagar

10 timmar

50mA

(0.08 ~ 0.15) dB/m

65mA

9 min

433 MHz, 868 MHz, 915 MHz

Ingen gräns inom signalområdet

500 meter

Blinkande röd lysdiod var 20: e sekund

Blinkande röd lysdiod var 20: e sekund

Dubbel indikering av röd lysdiod tillsammans med två ljudsignaler

50 sekunder

10 timmar

( -25 ~+80) °C

( 10 ~95)% RH, icke-kondenserande 

( 0 ~98)% RH, icke-kondenserande 
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