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Alle priser eks. mva. GARANTI - DIN SIKKERHET2 år

SMARTHUS

Produktet skal installeres og dokumenteres ihht gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Arbeidet skal utføres av autorisert elektroinstallatør. 
All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.

POPP SMOKE  
DETECTOR
- Røykvarsler og sirene 

 

 

POPP røykvarsler og sirene har et design som gjør at eventuell 

røyk raskt oppfanges av selve detektoren. Enheten kan settes i 

system med andre røykvarslere, slik at alle utløses hvis alarmen 

går på ett sted.

Røykvarsleren har både fast tilkobling og batteri-backup,  

og har knapp for funksjonstesting.

POPP røykvarsler og sirene kan også settes opp som en sirene i 

smarthussystemet ditt. Enheten kan programmeres til å utløse 

sirenen hvis en annen sensor oppdager for eksempel innbrudd, 

lekkasje eller annen alarmsituasjon.

Røykvarsler og trafo sammen er godkjent etter TEK 10. 

POPP transformator er en  

ekstern strømkilde til POPP  

Z-Wave røykvarsler og sirene.  

Med denne installert trenger  

du aldri å tenke på å bytte 

batteri i røykvarsleren igjen.

 
TRANSFORMATOR

PRODUKTINFO POPP Smoke Detector with Indoor Siren

FUNKSJONER
• Røykvarsler og sirene
•   Uavhengig drift uten gateway
• Skrur av og på andre Z-Wave-enheter
• Aktiverer scenarioer
•  Uavhengig sirenefunksjon med forskjellige alarmsignaler
•   Fast tilkobling 12V og eller batteridrevet
•  Automatisk batterinivå-advarsel når effektnivået er under 20%
•  Sabotasjebeskyttelse hvis enheten fjernes fra braketten

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Spenning 12V / 9V back-up batteri

Levetid batteri 4 - 10 år

Assosiasjoner 3 grupper (maks 4 enheter per gruppe)

 Rekkevidde Inntil 20 meter 

 (avhengig av bygningsmasse)

IP-klasse IP 20

Størrelse (ØxH) 106 x 35mm

Type POPE004001

Sertifisering Z-Wave Plus

CE

EN 14604

TEKNISKE DATA TRANSFORMATOR
Størrelse (LxBxH) 40 x 38 x 21mm

Input 100 - 240V AC  50Hz, 0,2A

Output 12V DC, 500A  Maks 6W 

GARANTI
2 år

EL-NR. PRODUKT PRIS PR. STK.

45 123 90 POPP Smoke Detector with Indoor Siren 
- røykvarsler og sirene 903,00

45 123 91 POPP transformator  230V - 12V 286,00
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EL-NR. PRODUKT

45 123 90 POPP Smoke Detector with Indoor Siren 
- røykvarsler og sirene

45 123 91 POPP transformator  230V-12V

Produktet skal installeres i hht til gjeldende installasjonsveiledning. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.

TF AS tar forbehold om typografiske feil, andre feil eller mangler i vår informasjon.


