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Optisk Rökvarnare Produktblad 
 

 

 
Termisk brandvarnare utlöses när temperaturen vid brandlarmet 
överstiger 58°C.  Den aktiveras av värme från en brand – inte rök – och är 
därför mycket lämplig i kök och andra rum där en brandvarnare kan 
utlösa ett falsklarm på grund av mycket rök eller damm. 
Brandlarmet aktiveras också vid en snabb temperaturökning. Den utlöses 
sedan innan den når gränsen på 58 °C.  
Termiska brandvarnare får INTE användas enbart som brandlarm, utan i 
kombination med optiska brandvarnare.  
De startar FlexiBlink LIFE-varningsmottagarna vid larm. Larmen ska 
uppfattas tydligt i hela hemmet – även när du sover. Så många 
meddelandemottagare som behövs kan användas.  
Eftersom den termiska brandvarnaren reagerar på värme och inte rök, 
behöver den inte monteras i taket. Många husbränder startar i köket och 
brandvarnaren kan till exempel monteras på väggen, nära spisen. Då 
kommer det snabbt att utlösa ett larm om temperaturökningen är för 
hög. Termiska brandlarm är också väl lämpade för installation i garage där 
temperaturen inte går under -10 °C eller över 40 °C. 

Sammankoppling 
1. Tryck på LIFE-knappen två gånger på en av enheterna. 
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten. 
Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt. 
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorlamporna lyser i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att 
användas. Tryck på "Test"-knappen på en sändare för att kontrollera sammankopplingen. 
ANSLUT NY ENHET TILL EXISTERANDE SYSTEM: 
1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från det befintliga systemet två gånger. 
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten. 
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorn lyser med fast grönt sken i 2-3 sekunder. 
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen för att kontrollera sammankopplingen. 
SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES: 
Om du får ett rött ljus i den nya enheten när den tillkopplades, misslyckades sammankopplingen. 
Återställ enheten för att återansluta. 
AVBRYT SAMMANKOPPLING: 
För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck 1 gång på LIFE-knappen. 
ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN: 
Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där sammankopplingen ska raderas. Detta bekräftas med röda 
och gröna blinkningar.  

Identitetsväljare 
ID Alarm ID Alarm 
0 Endast brandsymbol 8 Sovrum 
1 Nere 9 Sovrum 2 
2 1: a våningen A Barnrum 
3 2: a våningen B Gästrum 
4 3: e våningen C Hobby rum 
5 Vardagsrum D Kontor 
6 Kök E Teknikrum 
7 Gång F Garage 
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Relaterade produkter: 
 

Brandlarm: 

   
Optisk 

Rökvarnare 
Termisk 

Brandvarnare 
Brandsändare 

 

 
 

Tekniska data 
 

Användningsområde:  Inomhus Batteri: 3V (ej utbytbar för användare) 
Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 MHz Temperatur: -10 °C - +40 ºC 

 

Larmmottagare 

      
IRIS Junior NORA Sängvibrator Kuddvibrator AURORA 
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