
10 ÅRS BRANDVARNARE MED INBYGGT BATTERI 

 Optisk detektering 

 10 års batteri inbyggt 

 Fjärrkontroll för test och paus  (E6301763) 

 Testknapp för fullständig funktionskontroll 

 Ljudtryck 85 dB på 3 meter 

 Pausfunktion sänker tillfälligt känsligheten  

 Godkänd enligt SS-EN 14604:2008 

E6301762 
E6301763 



Nu tar vi steget och gör brandvarnaren till en snygg detalj i hemmet. En snyggt designad och formgiven 
brandvarnare med blank exklusiv finish. Som tillbehör finns sex kåpor i olika färger.  Nu kan man designa 
sina brandvarnare efter omgivningen och skapa en matchande färgkombination,  t.ex. i barnkammare. Det 
inbyggda 10 års batteriet ger trygg och säker drift i 10 år. Med medföljande fjärr kontroll (E6301763) kan 
man testa och pausa brandvarnarna utan att klättra - perfekt om det är högt i tak. Pausfunktion finns för 
att minska risk för oönskade larm vid t.ex matlagning. Röd diod blinkar som indikation för full funktion och 
pulserande blink vid larm. Levereras med inbyggt 10 års batteri, skruv, 5 mm plugg och bruksanvisning på 
svenska och finska. Som tillbehör finns färgglada kåpor för designmöjligheter samt snabbfäste för minimal 
åverkan på taket och enkelt montage. Godkänd och testad enligt EN14604:2005 

SPECIFIKATIONER: 
Detektion: Optisk  
Godkännande: SS-EN 14604:2008  
Omgivn. temperatur:  +4C till +40C 
Ljudtryck: >85dBm på 3 meter  

Batterier:  3V Litium, inbyggt 

Mått och vikt:  105 x 105 x 30 mm, 105 g med batterier 

Fästavstånd: 20 mm  

Levereras med: Monteringsfäste, inbyggt batteri, skruv och plugg  
samt svensk och finsk bruksanvisning. Fjärrkontroll ( Origin +, E6301763) 
 
Beställningsinfo: 
E-nr Art.nr Typ Benämning 
6301762 94.5150  Insafe01 10 års brandvarnare med inbyggt batteri 
6301763 94.5151 Insafe+01 10 års brandvarnare med inbyggt batteri med fjärrkontroll 

BRANDVARNARE MED INBYGGT 10 ÅR BATTERI 

FUNKTIONER 

 10 års batteri 

 Pausfunktion sänker tillfälligt känsligheten  

 Fjärrkontroll för test och Pausfunktion (Insafe +) 

 Varning för svagt batteri 

 Testknapp för funktionskontroll och Paus 

 Kraftig signal på 85 dB på 3 meter 

 5 års full garanti 

Tillbehör: 
E-nr Art.nr Typ Benämning 
6301764 94.5907 Insafe S001 Snabbfäste 3-pack 
6301765 94.5900 Insafe C001BL Kåpa Blå 
6301766 94.5901 Insafe C001GY Kåpa Mörkgrå 
6301767 94.5902 Insafe C001GN Kåpa Grön 

E-nr Art.nr Typ Benämning 
6301768  94.5907 Insafe C001PK Kåpa Rosa 
6301769  94.5900 Insafe C001PE Kåpa Lila 
6301770  94.5901 Insafe C001OR Kåpa Orange 


