
NUMENS 205 DC
TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBARA
RÖK & VÄRMEDETEKTORER

Numens 205 DC detektorer drivs av 
ett utbytbart 3v litiumbatteri CR123A 
med en livslängd på ca 5-år. Enheterna 
är sammankopplingsbara via radio 
där konfiguration i en sluten grupp 
säkerställer att andra enheter inom 
signalområdet inte påverkas vid ett 
test- eller rök/temp-larm, som inträffar 
inom den konfigurerade gruppen. 
Lämpar sig därför även i större system. 
205 DC detektorer är lämpligt för 
allmänna bostäder och lokaler där ägare 
och installatören får en produkt lätt att 
installera, med lång livslängd och ett 
enkelt underhåll.

Rök eller Värmedetektorer från Numens 
detekterar antingen på rök som 
innehåller sot partiklar eller för hög 
värme i lokalen. Oavsett om branden 
uppstår i elektrisk utrustning, i textilier, 
porösa material eller om det brinner 
i brandfarliga vätskor så kommer 
varnarna att larma. Avancerad elektronik 
tillsammans med en fotoelektrisk 
rökkammare eller en känslig NTC 
termistor, ger tidig upptäckt av rök 
och värme samtidigt som de har hög 
immunitet mot oönskade falsklarm. 

Om man vill installera ett system som gör sitt jobb obemärkt och tryggt, med minimala antal batteribyte 
och onödiga falsklarm då skall man titta närmare på 205 serien. Produkter som passar de flesta lokaler. 
Med 5-års utbytbart litiumbatteri och 2-års produktgaranti. Smarta tillbehör såsom fjärrkontroll för test 
och paus kan nämnas,  så man slipper stå på stolar eller stegar.
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Bra och tydlig testknapp underlättar 
test eller ännu bättre varför använder 
du inte en fjärrkontroll för ändamålet.

Bra kommunikationslängd med runt 
500m i öppen terräng mellan de två 
enheter som är längst ifrån varandra. 
Detta ger en väl så god räckvidd 
inomhus. En av marknadens snabbaste 
radiosystem.



205-005   
Optisk rökvarnare med 9-minuters pausfunktion och utbytbart 
5-års litiumbatteri. Tydlig testknapp. Enkel att sammankoppla 
i olika grupper och enkel att förändra om man flyttar runt 
varnarna.

Specifikation:

Artikelnummer          10660
Artikelnamn          DC 205-005
Batterityp           3V CR123A litium batteri
Batterilivslängd           5 år
Färg            Vit-Grå
Förpackning          10 st/kartong
Garanti           2 år
Godkännande          EN 14604:2005, CE
Intervall för rekommenderat byte      10 år
Ljudgivare           Piezo, >85dB vid 3m
Manual           Svensk & Engelsk
Montering           Montageplatta, skruv & plugg
Mått på varnare          Ø100 x 36 mm
Pausfunktion          Ja
Sammankopplingsbar          Ja
Omgivningstemperatur         0°C till 55°C
Tillbehör           Takfäste med skruv och plugg
Typ av varnare          Optisk 
Vikt            119 gram med batteri
Går att screen trycka          Ja

Passiv strömförbrukning         5uA
Passiv indikering          Röd LED var 40e sekund
Maximal ström vid larm         65mA
Låg batteri varning          Möjlig att pausa 10 timmar
Låg batteri indikering efter paus         Röd LED var 20e sekund
Rökkänslighet          (0.08-0.15) dB/m
Larm indikering ljud          >85 dB @ 3 m (0.5 s på/ 0.5 s av)
Larm indikering ljus                            Blinkande Röd LED varje sekund
Sammankopplad enhet indikerar        Blinkande Röd LED var 6e sekund
Rökkammar fel           Möjlig att pausa 10 timmar
Paus tid oönskade larm         9 minuter
Frekvens           868MHZ
Räckvidd vid fri sikt          500m mellan yttersta varnare
Antal varnare i grupp          Ingen begränsning så länge alla  
            håller sig inom räckvidden
            för gruppen.

RÖKDETEKTOR

Söker du en sammankopplingsbar rökvarnare som är enkel att 
äga, lätt att prova, tysta & pausa och där man kan fördröja 
batterivarnings larm och rök-kammarlarm i 10-timmar för en 
god natts sömn, ta då en titt på denna varnare

Det är möjligt att både lägga till och ta bort enheter från en 
grupp om man vill justera sin anläggning vid ett senare tillfälle. 

För mer information besök vår webbplats www.deltronic.se
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205-008   
Värmevarnare med 9-minuters pausfunktion och utbytbart 
5-års litiumbatteri. Tydlig testknapp. Enkel att sammankoppla 
i olika grupper och enkel att förändra om man flyttar runt 
varnarna.

Specifikation:

Artikelnummer          10662
Artikelnamn          205-008 DC
Batterityp           3V CR123A litium batteri
Batterilivslängd           5 år
Färg            Vit-Grå
Förpackning          10 st/kartong
Garanti           2 år
Godkännande          BS5446-2, CE
Intervall för rekommenderat byte      10 år
Ljudgivare           Piezo, >85dB vid 3m
Manual           Svensk & Engelsk
Montering           Montageplatta, skruv & plugg
Mått på varnare          Ø100 x 45 mm
Pausfunktion          Ja
Sammankopplingsbar          Ja
Omgivningstemperatur         0°C till 55°C
Tillbehör           Takfäste med skruv och plugg
Typ av varnare          Värme
Vikt            108 gram med batteri
Går att screen trycka          Ja

Passiv strömförbrukning         5uA
Passiv indikering          Röd LED var 40e sekund
Maximal ström vid larm         65mA
Låg batteri varning          Möjlig att pausa 10 timmar
Låg batteri indikering efter paus         Röd LED var 20e sekund
Värmekänslighet          57 °C + < 20 °C / min
Larm indikering ljud          >85 dB @ 3 m (0.5 s på/ 0.5 s av)
Larm indikering ljus                            Blinkande Röd LED varje sekund
Sammankopplad enhet indikerar        Blinkande Röd LED var 6e sekund
Sensorfel             Möjlig att pausa 10 timmar
Paustid oönskade larm         9 minuter
Frekvens           868MHZ
Räckvidd vid fri sikt          500m mellan yttersta varnare
Antal varnare i grupp          Ingen begränsning så länge alla  
            håller sig inom räckvidden
            för gruppen.

VÄRMEDETEKTOR

Sammankopplingsbar värmedetektor som är enkel att 
äga, lätt att prova, tysta & pausa och där man kan fördröja 
batterivarnings larm och rök-kammarlarm i 10-timmar för en 
god natts sömn, ta då en titt på denna varnare

Det är möjligt att både lägga till och ta bort enheter från en 
grupp om man vill justera sin anläggning vid ett senare tillfälle. 

För mer information besök vår webbplats www.deltronic.se
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FJÄRRKONTROLL

Funktioner:     Specifikation:

Artikelnummer 10668
Artikelnamn Numens 260-001 Remote
Färg   Grå-Vit
Batterityp  CR123A
Batteri livslängd upp till 5-år
Låg batterivarning Gul lysdiod ihop med vibration varje minut
Viloström  3uA, Grön lysdiod var 30e sekund
Larm/Sändningsläge 60mA, Röd lysdiod var annan sekund
Pausläge  Röd lysdiod varje sekund
Paus tid  9 min
Frekvens  868MHZ
Godkännande EN300220, EN301489, EN62479, CE
Förpackning 1 st/kartong
Storlek kontroll 75x50x24mm (hållare 55x55x29mm)
Vikt   44gr
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· Led lampor ger visuell indikation på vilande tillstånd (GRÖN),
  larmtillstånd (RÖD) och feltillstånd (GUL)
· Test och Paus genomförs med samma knapp
· Vagga för väggmontering av fjärrkontrollen ingår
· Går även att montera i nyckelring
· Batteri med lång livslängd upp till 5-år
· Inbyggd vibrator
· Liten och nätt design, passar bra i handen
· Lågt underhåll
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Fjärrkontroll som fungerar tillsammans med Numens system 
205, för att tillhandahålla test- och paus -funktioner utan att 
ha direkt tillgång till detektorerna. Fjärrkontrollen innehåller 
en batteridriven radiosändare för att skicka styrsignaler till 
detektorer med en kompatibel radiomottagare.  Fjärrkontrol-
len är idealisk där åtkomst till sensorerna är svår på grund av 
installationshöjden, eller där man vill undvika stå på stegar 
och stolar.

Eftersom enheten innehåller en vibrator kan man genom att 
ha på sig enheten få en förstärkt varning om man är utanför 
hörbart område eller har nedsatt hörsel. Men observera att 
detta inte är en fullgod funktion för hörselskadade när man 
sover.

Det är möjligt att både lägga till och ta bort enheter från en 
grupp om man vill justera sin anläggning.


