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Ei650 - Optisk Røgalarm

DS/EN 14604:2005 
0786-CPD-21052

10-års Lithiumbatteri
Stand Alone

Produktbeskrivelse

Højtydende op�sk røgkammer

Lithiumba�eri, skal ikke udski�es

Let installa�on - Kabling ikke nødvendig

Stor, let at bruge Test-/Pauseknap

Stop/Kvi�ér falske alarmer

Indbygget sirene - 85dB(A) ved 3 meter

Fejlmeddelser fra alarm

5-års garan�

Funktioner

Ei650 arbejder e�er pricippet om lysdæmpning �l, at 
detektere røgpar�kler som kommer ind i det op�ske kammer. 
Den op�ske røgalarm reagerer på alle typer af brande i 
hjemmet, men er især følsom over for synlige ulmende brande.

Ei650 leveres klar �l installa�on med sokkel og skruer.
Når den monteres i soklen ak�veres en kontakt
som tænder alarmen og den er i normal dri�.

Ei650 er udstyret med en stor brugervenlig testknap �l at le�e
hyppig test af alarmen. Testknappen kan også bruges �l at stoppe
uønskede alarmer, f.eks ved madlavning, i en 10 minu�ers periode.

Sirenen stopper automa�sk med at larme når røgpar�kler
ikke længere �l stede i røgkammeret.

Ei650 kontrollerer selv sin røgsensor, ba�erispænding og
interne kredsløb hver 40. sekunder. Findes der en fejl vil den
angives ved blink og/eller lyd.

E & OE  As our policy is one of connuous product development, we reserve the right to alter product details without prior no�ce

Technica
Sensor Type: Opcal Chamber
Supply Voltage: 3V Lithium Baery (non replaceable)
:  85 dB(A) at 3m
Normal Operang and Storage Temperature:     
  Fra 0°C  til 40°C1

Normal dri�- og opbevaringsfug�ghedsniveau
  15 % til 95 % rela�v fug�ghed 

  (ikke-kondeserende)
Testknap:  Tjekker røgsensor, elektronik, ba�eri og sirene
LED-indikator: Dri� -  Rød LED blinker hvert 40. sekund
  Alarm - Rød LED blinker hur�gt og sirene  
  er ak�veret. 

Plas�kmateriale: UL94 HB brandhæmmende
Dimensioner: Produkt - 115mm x 50mm
Fastgørelse:  Skruer og sokkel inkluderet
Vægt:   185g
Garan�:  5-års (begrænset) garan�
Godkendelser: 

DOP 13-0002
Frems�llet til ISO 9001:2008 kvalitetsstandarder.

1. De normale dri�temperatur- og lu�fug�ghedniveauer er
be�ngelser for normal opbevaring og installaon. Enhederne vil naturligvis
fungere uden for disse områder, som kræves af deres specifikke standarder.
Men langvarig udsæ�else for be�ngelser uden for disse områder kan
reducere produktets leve�d. For rådgivning om længerevarende dri�
udenfor disse områder kontakt producenten.

Teknisk specifikation
Sensortype: Op�sk
Spænding: 3V Lithiumba�eri (skal ikke udski�es)
Lydniveau:  85 dB(A) ved 3 meter
Normal dri�- og opbevaringstemperatur:    
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