Fjernbetjente funktionstests
Vedligeholdte og velfungerende røgalarmer
LED lys for bedre orientering ved brand
Større tryghed for beboere og administrator
Brandsikkerhed i top
C
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Kompatibel
med ista radiator
radionetværk

 





Røgalarm
fumonic® 3

fumonic® 3 radio net
– større brandsikkerhed og tryghed
istas fumonic 3 røgalarmer hører til
blandt de sikreste og mest avancerede
på markedet.
Alarmerne fjernkontrolleres via istas
trådløse symphonic® sensor net. Gennem funktionstest tjekker vi løbende,
at røgalarmerne er vedligeholdte og
virker, som de skal.

Certificeret af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut

Mere information
Kontakt ista Danmark på telefon
77 32 33 00 eller salg@ista.dk for mere
information om, hvodan du uden besvær kan få brandsikkerhed i top med
topmoderne alarmer.

Tekniske data
Røgalarm

Anvendelsesområde

Eksisterende byggeri

Artikelnummer

11280

Godkendelsesnummer

EN 14604:2005/AC:2008 og VdS 3131:2010-05

Målemetoder

Tyndall effekt (lysspredningsprincip)

Temperatur

+10°C til +60°C

Luftfugtighed

≤ 90% RH ikke kondenserende

Materialer

ABS
Farve: Hvid
UV: Stabil
Overflade: Højglans

Alarm display

Visuelt og akustisk

Strømforsygning

3.6V DC Lithium batteri

Batteri levetid

10 års + 1 år på lager + 1 års reserve

Sikkerhedsklasse

IP 30 jvf. EN 60529

Reaktionsevne

<0,25 db/mim respons på test jvf. EN 54-7

Tekniske data symphonic®
Sendefrekvens

868 MHz

Datarate

80 Kbit/s

Sendemetode

Tovejskommunikation

Sendeeffekt

<10 mV

Datasikkerhed

Kryptering af data

Sendehyppighed

Ved aktivering

i

5 funktioner der øger
brandsikkerheden

• Fjernkontrol
• Løbende funktionstests
• Batteri med 10 års levetid
•	LED-lys for bedre orientering
ved brand

ista er markedsledende i Europa inden for varme-, energi- og vandmåling samt udarbejdelse af fordelingsregnskaber for boliger og
erhverv. Alene i Danmark har ejendomme med tilsammen over 500.000 bolig- og erhvervsenheder valgt ista Danmark A/S som
samarbejdspartner. ista har datterselskaber i 26 lande og beskæftiger ca. 4.800 medarbejdere. I alt udarbejder vi fordelingsregnskaber for mere end 11 millioner bolig- og erhvervsenheder over hele Europa.
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