
FHB
OPTISK BRANDVARNARE
LITEN OCH PRISVÄRD

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.
 
Har du en gammal brandvarnare 
monterad och det är dax att 
uppgradera? Använd vår nya 
adapterplatta så slipper du borra hål i 
taket, montaget går snabbt och smidigt.
 

Brandvarnaren detekterar på 
rökpartiklar men har även ett system 
som justerar upp känsligheten om 
det uppstår ökad värme i taket. 
Systemet kallas TSE (Thermal 
Sensitivity Enhancement) eller Termisk 
känslighetsförbättring.
Så oavsett om branden uppstår 
i elektrisk utrustning, i textilier, 
porösa material eller om det brinner 
i brandfarliga vätskor så kommer 
varnaren larma.
 

Nyhet!

En ny generation små och smidiga brandvarnare, utvecklad för ett 
enkel och tryggt användande.
Produkten har utvecklats med bra synpunkter från samarbete med 
ett flertal av Sveriges fastighetsägare.
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FHB FAMILJEN
En familj med små och prisvärda brandvarnare i tre olika 
utförande, 1-, 5- eller 10-års batteri.

Olika monteringsalternativ ingår, har du släta och fina ytor 
kan du med fördel montera utan verktyg, med hjälp av en 
förmonterad 3M dubbelhäftande tejp, har du lite ojämna tak 
eller där dubbelhäftande tejp inte fäster, kan du använda  
medföljande skruv och plugg.

För mer information besök vår webbplats www.deltronic.se
 

FHB 150   
Optisk brandvarnare med inbyggd TSE och 
pausfunktion. 1-års batterilivslängd och 
2-års garanti. Indikerar på pyrande bränder 
och ökande värme i kombination. Liten och 
snygg design, passar i de flesta hem.

FHB 155   
Optisk brandvarnare med inbyggd TSE och 
pausfunktion. 5-års batterilivslängd och 
5-års garanti. Indikerar på pyrande bränder 
och ökande värme i kombination. Liten och 
snygg design, passar i de flesta hem.

FHB 160   
Optisk brandvarnare med inbyggd TSE och 
pausfunktion. 10-års batterilivslängd och 
5-års garanti. Indikerar på pyrande bränder 
och ökande värme i kombination. Liten och 
snygg design, passar i de flesta hem.

Specifikation:

Artikelnummer
Artikelnamn
Batterityp
Batterilivslängd
Färg
Förpackning
Garanti
Godkännande
Intervall för byte
Ljudgivare
Manual
Montering 
Mått på varnare
Pausfunktion
Sammankopplingsbar
Omgivningstemp.
Tillbehör
Typ av varnare
Vikt
Går att screen trycka

10150
FHB150
2st 1.5V AAA/LR03
1 år
Vit
50 st/kartong
2 år
EN14604:2005+AC:2008
10 år
Piezo, 85dB vid 3m
Svensk & Engelsk
3M Tejp, skruv & plugg
Ø62 x 37 mm
Ja
Nej
0°C till 45°C
Adapterplatta
Optisk
66 gram
Ja

Specifikation:

Artikelnummer
Artikelnamn
Batterityp
Batterilivslängd
Färg
Förpackning
Garanti
Godkännande
Intervall för byte
Ljudgivare
Manual
Montering 
Mått på varnare
Pausfunktion
Sammankopplingsbar
Omgivningstemp.
Tillbehör
Typ av varnare
Vikt
Går att screen trycka

10155
FHB155
2st 1.5V AAA/LR03
5 år
Vit
50 st/kartong
5 år
EN14604:2005+AC:2008
10 år
Piezo, 85dB vid 3m
Svensk & Engelsk
3M Tejp, skruv & plugg
Ø62 x 37 mm
Ja
Nej
0°C till 45°C
Adapterplatta
Optisk
66 gram
Ja

Specifikation:

Artikelnummer
Artikelnamn
Batterityp
Batterilivslängd
Färg
Förpackning
Garanti
Godkännande
Intervall för byte
Ljudgivare
Manual
Montering 
Mått på varnare
Pausfunktion
Sammankopplingsbar
Omgivningstemp.
Tillbehör
Typ av varnare
Vikt
Går att screen trycka

10160
FHB160
3V inbyggt Litium
10 år
Vit
50 st/kartong
5 år
EN14604:2005+AC:2008
10 år
Piezo, 85dB vid 3m
Svensk & Engelsk
3M Tejp, skruv & plugg
Ø62 x 34 mm
Ja
Nej
0°C till 45°C
Adapterplatta
Optisk
44 gram
Ja
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TILLBEHÖR

MFM Adapterplatta   

Specifikation:

Artikelnummer 11007
Artikelnamn MFM Adapterplatta för FHB150-160
Färg    Vit
Förpackning 25 st/kartong
   50 st/kartong

Till vår FHB familj kan man välja till en 
adapterplatta för att underlätta montage när man 
har gamla takfäste till en kasserad brandvarnare 
redan på plats.
Denna smidiga adapter både täcker över de gamla 
ytorna som kanske är i en annan färgnyans samt 
kräver inga verktyg för att monteras. 
MFM adapterplatta snäpper sedan in på de gamla 
takfästena du redan har.
Så vill du slippa borra nya hål i ditt tak, titta 
närmare på denna lösningen.
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Denna produkt passar över de flesta på marknaden befintliga 
fästen men med inriktning på våra tidigare produkter med 
produktbeteckningar som börjar på: B, D, H, S, P, PR, PS, PX 
samt X & H10
 


