3000 THERMISCHE HITTEMELDER
Werking en toepassing:
Gebruik

Ontworpen voor installatie in particuliere woningen of garages met risico op een
rokerig, stoﬃg of vochtig milieu, zoals bijvoorbeeld de keuken, woonkamer of garage.

Normale werking

LED lampjes knipperen elke 48 seconden gedurende normale werking van de
hittemelder.

Batterij ‘leeg’ indicatie

Een korte akoestische “pieptoon” klinkt en LED knippert elke 48 seconden wanneer de
spanning lager is dan 2.85V. In deze fase werkt de melder nog minimaal 30 dagen
en het alarm werkt gedurende 4 minuten.

Geluidspatroon

De conditie van de hittemelder wordt aangegeven door een reeks van drie
opeenvolgende tonen.

Zichtbare indicator

Een rode LED wordt gebruikt om de volgende omstandigheden aan te geven:
• alarmtoestand wordt aangegeven door een ﬂits om de 0,5 seconden.
• normale werking wordt telkens aangegeven met een ﬂits 48 seconden.

Drukknop

Wanneer de detector normaal werkt, drukt u op de testknop om alle functies van de
detector te testen: Sirene isgeactiveerd, sensor is getest en LED-diode is geactiveerd.
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3000 THERMISCHE HITTEMELDER
Productgegevens:
Hittemelder type

Thermische hittemelder

Detectietijd

Geeft alarm wanneer het temperatuurniveau snel toeneemt en wanneer
temperatuurniveau hoger dan 58 ° C is.

Installatie posities

Plafond. Niet aanbevolen voor gebruik op de muur. Set van 2 x schroeven en
2 x pluggen meegeleverd.

Keurmerken

Getest volgens EN54-5, EN 60065:2002, ROHS, REACH

CE-testinstitute

ITS/CNPP

Awards

Red Dot 2013 Design Award
IF 2015 Design Award

Bedrijfstemperatuur

-10ºC tot + 38ºC (getest van 0 graden tot 55 graden).

Luchtvochtigheid in bedrijf

tot 95% RH zonder condensatie.

Opslag temperatuur

-20°C tot +60°C

Opslag luchtvochtigheid

tot 93% RH zonder condensatie

Geluid

Hoorbare indicator min. 85 dB @ 3 meter.

Garantie

10 jaar

Producgewicht (gr)

43 g (exclusief schroeven, pluggen en montagebasis).

Levensduur batterij

Minimaal 10 jaar levensduur in normale bedrijfstoestand (gebaseerd op een
wekelijkse test).

Meer info
www.cavius.nl

Distributeur

www.qualitycreations.nl
info@qualitycreations.nl

Fabrikant:

Cavius Aps. DK8600
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