
PRODUKTDATABLAD FDV
Modell: SA702

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

Bruksområde

Brandvarnaren är avsedd att användas i enbostadshus. I flerbostadshus ska varje bostad
utrustas med egna brandvarnare. Denna brandvarnare är inte lämplig för användning i
byggnader som inte är bostäder. Brandvarnaren är inte en ersättning för ett fullvärdigt
larmsystem som krävs enligt lag eller av brandmyndighet.

Placering av brandvarnaren

Placeringen av en brandvarnare är viktig för tidig varning. Men också för att undvika
oönskade larm. Ha minst en brandvarnare per våningsplan. Placera brandvarnare i eller
intill alla sovrum så du hör om det larmar när du sover. Placera brandvarnare nära köket,
där det är vanligt att bränder börjar. I trappor bör brandvarnare placeras i utrymmet direkt
ovanför trappan. Om du har stängda dörrar, olika takhöjder, långa avstånd, eller annat som
hindrar röken från att nå brandvarnaren rekommenderar vi ett större antal varnare. OBS!
Rök stiger uppåt och brandvarnare bör därför placeras i taket där de larmar snabbast.
Placera brandvarnare minst 0,5 meter från väggen för att undvika att luftströmmar fördröjer
larmet. Vid montering i snedtak ska varnaren placeras 1 meter horisontellt från takåsen.

Service/Kontroll:

Testas regelbundet, dammsugs eller blåses ren med tryckluft två gånger per
år. Brandvarnaren bo ̈r bytas ut vart tionde a ̊r.

TEKNISK SPECIFIKATION

Detektionstyp: Optisk detektionskammare

Strömkälla: 2 x AAA

Seriekopplingsbar: Nej

Temperaturområde: -10 °C / +40 °C

Utbytbart batteri: Ja

Livslängd batteri: 5 år

Larmsignal: ≥ 85db / 3m

Pausfunktion: Ja

Höjd (mm): 47

Bredd (mm): 67

  Modell: SA702

Artikel: 601144

EAN: 7320896011441

Certifiering: EN 14604

Undvik oönskade larm
Detta är vanligt förekommande och betyder oftast att batteriet börjar ta slut, att brandvarnaren utsätts för fukt eller luftströmmar eller att den är placerad för nära
spisen. Placeringen av din varnare är viktig för att undvika oönskade larm. Tänk på att: Undvik rum med snabba temperaturväxlingar eller nära fönster/dörrar som ofta
öppnas och stängs. Temperaturvariationer kan skapa kondens i brandvarnaren. Placera brandvarnaren på en plats med jämn och stabil temperatur. Undvik att
placera brandvarnaren för nära badrum, tvättstuga eller andra platser med hög luftfuktighet. Placera brandvarnaren minst 2 meter ifrån utrymmen med hög
luftfuktighet. Undvik placering nära fönster, fläktar, och liknande. Detta kan medföra att damm, pollen och insekter kan komma in i brandvarnaren. Tänk även på detta
vid renoveringsarbeten, ta bort eller täck brandvarnaren. Undvik att placera brandvarnaren för nära öppna spisar, kaminer eller andra värmeapparater.
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