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Beskrivning
205 DC-värmedetektor ger batteridriven värmedetektering och 
larmfunktioner inom en enda enhet.
Elektronisk termistoravkänning och mikroprocessorkontroll ger pålitlig 
prestanda och lågt underhåll.
205 DC-värmedetektor drivs av ett litiumbatteri med lång livslängd 
och kräver ingen extern strömförsörjning. Modeller med antingen 
användarbytbara och icke-utbytbara batterier finns tillgängliga.
Sammankopplingsbara 205 DC-värmdetektorer använder en trådlös 
överföring. Konfigurering i en sluten grupp säkerställer att andra 
enheter inom radiosignalområdet inte påverkas av ett test eller 
brandlarm som görs inom den konfigurerade gruppen.
205 DC-värmedetektor är lämpliga för allmänna bostädsapplikationer 
där rök- eller gasdetektorer kan orsaka oönskade larm (t.ex. kokplatser 
eller parkeringsgarage) Numens 205 DC värmedetektor ger husägare 
och installatörer en lättanvänd lösning med lång livslängd för 
fastighets skyddstillämpningar.

Funktioner
• Fast temperatur och temp stegrings analys med hjälp av 

termistor med mikroprocessor styrning

• Hög ljudstyrka >85 dB för att varna inneboende

• Integrerad indikator ger visuell indikation på ett larmtillstånd

• Test och Pausfunktioner i en enda knapp

• Test och Paus visuell indikator

• Testknappen verifierar batteri- och larmdrift

• Pausfunktionen tystar tillfälligt oönskade larm

• Ljud- och visuell indikering av värme sensorfel

• Pausfunktion tystar tillfälligt felindikering för värmesensor

• Ljud- och visuell varningsindikering för lågt batteri

• Pausfunktionen dämpar tillfälligt indikering på låg batterinivå

• Sammankopplingsbara värmedetektorer som kan konfigureras i

en sluten grupp, möjligt att mixa olika typer av detektorer.

• Ingen gräns för antalet sammankopplingsbara enheter som 

använder den trådlösa överföringen

• Upp till 10 års drift under normala förhållanden (5 år 205-008)

• Användarutbytbara batterier och modeller som inte kan bytas ut

• Ytmontering (SMD) kretskortsdesign

• Attraktiv höljesdesign, där man kan välja på flera olika

• Enkel installation

• Lågt underhåll

Överensstämmelse

205 DC-värmelarm har följande efterlevnada. 

BS 5446-2b CE c 

205-007   

205-008   

205-009   
a Bedömning av tredje parts överensstämmelse har inte genomförts.
b BS 5446-2 Branddetekterings- och brandlarmanordningar. Specifikation för värmelarm 
c CE-Märkt

VARNING - Farliga nivåer av rök och giftig gas kan byggas upp innan ett värmelarm aktiveras. Där livssäkerhet är det primära kravet i händelse av brand, rök, gas kan en  
kombination av rök och värme detektion ge tidigare varning än värmelarm ensamma.

205 DC värmedetektor 

Kompatibla enheter

 Artikel nummer         DatabladBeskrivning

Rökdetektor, sammankopplingsbar   205-005 31-0047 

Rök & Värmedetektor, 
Sammankopplingsbar 205-011 31-0095 

Tillbehör 

Följande tillbehör är kompatibla med 205-008 DC-värmedetektor 
med trådlös sammankoppling.
Beskrivning Artikel nummer Datablad

Fjärrkontroll 261-001 31-0084 









Beställnings Information 

Utbytbart Litium
Batteri

205-007  

205-008  

—

— —

 205-009

Trådlös
Sammankoppling
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Artikelnummer
Numens               Deltronic

De sammanlänkbara värmedetektorerna 205-008 är kompatibla 
med följande enheter.

—

—



2Numens
55 Yunhui Road, Yunlong Town, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang 315137 China
© 2015 ~ 2020 Ambest Electronics (Ningbo) Co Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Alla visade specifikationer och 
annan information var aktuell vid publiceringsdatumet och kan ändras utan föregående meddelande.

Specifikation

205-007 
205-009 

205-008 
Ström

Strömkälla DC 3 V 

Viloström 1 2 µ  5 A µA 

Vilande tillståndsindikering a Blinkande röd lysdiod var 40:e sekund

 sraey 5 sraey 01Förväntad batterilivslängd

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

Låg batteri paus indikering b Blinkande röd lysdiod var 20:e sekund

Låg batteri paus tid 10 timmar 

Alarm Condition

Larm detekteringsnivå (Temp ökning) < 20 °C / min 

Larmnivå (fast temperatur) 57 °C 

Larm ljudbild a ≥ 85 dB @ 3 m (0.5 s on / 0.5 s off) 

Larm ljusindikering a Blinkande röd lysdiod varje sekund

 Am 56 Am 05Strömförbrukning vid larm

Pausindikering vid larm
Enhet i larmtillståndet: Blinkande röd lysdiod varje sekund

Sammankopplade enheter konfigurerade som en grupp: Blinkande röd lysdiod var sjätte sekund

Paustid vid larm 9 min 

Testläge

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

Test ljusindikation 
Enhet som testas: Blinkande röd lysdiod varje sekund

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

Felläge

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

Paus indikering vid sensorfel Blinkande röd lysdiod var 20: e sekund

Paustid sensorfel 10 timmar 

Trådlöst sammankopplad

 —Trådlöst sammankopplade frekvensområde 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz 

 —Antal enheter som kan sammankopplas Ingen gräns inom signalområdet

Längsta kommunikations avstånd d 500 m  —

Konfigurationsindikering för gruppläge på huvudenheten Blinkande röd lysdiod var 0,5: e 
sekund följt av en kort ljudsignal

 —Konfigurationsindikering för gruppläge på underenhet Blinkande röd lysdiod var 0,5: e 
sekund följt av en kort ljudsignal

 —Konfigurationindikering för avbruten inlärning av grupp Dubbel indikering av röd lysdiod 
tillsammans med två ljudsignaler

50 sekunder —Konfigurationstid (hur länge man kan skapa grupp)

Installationsmiljö

Omgivningstemperatur (0 ~ +55) °C 

Omgivningsfuktighet (10 ~ 95) % RH, icke-kondenserande 

Lagringstemperatur (-25 ~ +80) °C 

Lagringsfuktighet (0 ~ 98) % RH, icke-kondenserande 

Övrigt

Dimensionsioner Φ 100 mm × 45 mm
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Se hela produktutbudet på 
www.numens.com

Se hela produktutbudet på
www.deltronic.se

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.


	31-0094-r01_205_heat_alarm - del
	31-0094-r01_205_heat_alarm - del2



