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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.

Brukes sammen med  FireAngel 

røykvarsler. Gjør installasjon enda 

enklere, og forbedrer ytelsen 

til produktet ytterligere.  Øker 

batterilevetid med opptil 50%, 

rekkevidde med opptil 67% og 

båndbredde med opptil 250%. 

Z-WAVE MODUL
EL-NR. PRODUKT PRIS PR. STK.

45 124 87 FireAngel Mains Powered Smoke Alarm  
- trådløs røykvarsler for Z-Wave 711,00

45 124 88 Fire Angel Z-Wave-modul - Z-Wave modul 505,00

PRODUKTINFO FireAngel Mains Powered Smoke Alarm 

FUNKSJONER
• Trådløs røykvarsler
• 10 års litiumbatteri back-up - du trenger ikke 

å bekymre deg for å skifte batteri
• Hardwire Interlink med opptil 30 andre FireAngel 

Pro alarmer - når en utløses, utløses alle
• Thermoptek teknologi -  forbedret optisk sensor 

gir rask reaksjon på alle branntyper
• Moderne design
• Sentralt plassert knapp for testing, avstilling og lokalisering
• Ultratynn, integrert monteringsflate for enkel installasjon
• Intelligent lokaliseringsfunksjon - skrur av signalet på 

alle alarmer, bortsett fra den som først ble utløst
• Kan brukes i et nettverk av såvel batteridrevne 

enheter som produkter tilkoblet strømnettet

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4 MHz

Spenning  230V  50/60Hz

Backup-batteri Forseglet Litium batteri 

Omgivelsestemperatur 4°C - 38°C

Luftfuktighet 0% - 90%

Lydstyrkenivå 85dB / 3 meter

Feilmargin 0,5°C (innenfor 0°C - 55°C)

Størrelse (ØxH) 142 x 43mm

Type SM-F-NEUT

Sertifisering CE

EN 14604:2005

AC:2008

TEKNISKE DATA Z-WAVE MODUL
Spenning 230V  50/60Hz

Maks. strøm 5A

On time 2 timer (kan omstilles)

Størrelse (LxBxH) 234 x 110 x 58mm 

Sertifisering Z-Wave Plus

EN 50615 

GARANTI
2 år 

FireAngel røykvarser er en termisk forbedret optisk røykvarsler 

tilknyttet strømnettet. Ved bruk av Thermoptek-teknologi 

fjerner den behovet for ioniske røykvarslere. Dette forenkler 

installasjonen ettersom du bare trenger én type røykvarsler. 

Ideell for soverom, stuer, fellesrom og korridorer. 

Med et forseglet litium back-up-batteri fortsetter FireAngel 

røykvarsler å virke ved strømbrudd. Batteriet er designet for  

å ha lengre levetid enn selve alarmen, og vil aldri må erstattes. 

FireAngel røykvarsler kan kobles sammen med opptil 30 andre 

alarmer via kabel. Hvis en røykvarsler utløses, vil alarmen gå i 

hele systemet. 

FIRE ANGEL 
RØYKVARSLER 
- Trådløs røykvarsler Z-Wave 
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-B 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.


