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CAPiDi Brandvarnare  

– Sammankopplingsbar, 10 års livslängd, Optisk rökkammare 

 

CAPiDi brandvarnare kan sammankopplas till ett 

mesh-nätverk av brandvarnare i ditt hem. Alla 

parkopplade enheter pratar trådlöst med varandra 

och om en enhet upptäcker rök larmar alla! CAPiDi 

brandvarnare är utrustade med ett inbyggt litium-

batteri som varken kan eller behöver bytas under 

produktens livslängd. Sammankoppling sker via ett 

enkelt knapptryck och det är möjligt att parkoppla 

obegränsat antal enheter, så att du kan känna dig 

trygg i hela hemmet. CAPiDi kan via en unik 

energisparande teknologi erbjuda dig en brand-

varnare med låg strålning, lång räckvidd och med en 

störningsfri kommunikation (frekvens 868MHz). 

Enheterna har en inbyggd testfunktion, de är enkla 

att montera och vi ger dig 5 års garanti. 

 

 

 

         Inbyggt litiumbatteri som håller hela produktens livslängd (10 år). 

 

 

        Parkoppla obegränsat antal brandvarnare med en enkel knapptryckning.  

        När en enhet registrerar rök larmar alla. Lång räckvidd - 200m vid fri sikt.  

 

   Låg strålning. Säker och störningsfri kommunikation via frekvens 868MHz. 

 

   Låg energiförbrukning. Godkänd hos Intertek UK enligt  

   EN14604:2005/AC 2008, CE 

 

   Modern, slimmad design som underlättar rengöring. Enkel att montera.  

   Funktionstesta en eller alla enheter genom att trycka brandvarnaren mot         

   fästplattan. Möjlighet att tillfälligt inaktivera enheten i 10 minuter.  
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Designed  

in Sweden 

Modell CAP388B 

Artikelnummer 38801901 1-pack / 38802902 2-pack 

Lämpad för  Bostäder, kontor och fritidshus 

Typ av sensor  Optisk rökkammare  

Batteri  
3V litium, inbyggt icke utbytbart.  

   10 års livslängd 

Varning lågt batteri Minst 30 dagar innan batteriet tar slut 

Pausfunktion 10 min 

Ljusindikator  Röd LED 

Radiofrekvens 868 MHz 

Antal enheter att  
    koppla ihop 

Obegränsat, men max 12st för att       
    säkerställa 10 års livslängd 

Trådlös räckvidd Upp till 200 meter vid fri sikt 

Temperaturområde 0°C - 55°C 

Luftfuktighet 
10 – 90 % relativ luftfuktighet,  

    gäller rumstemperatur 

Alarmsignal 85 dB vid 3 m 

Strömförbrukning Genomsnittlig förbrukning 18 µA 

Funktionstest  Tryck enheten mot fästplattan i 1 sek 

Parning  
Ett knapptryck på vardera enheten  

    som skall kopplas ihop 

Monteringskit Dubbelhäftande tejp / skruvar (inkluderat) 

Underhåll  Dammsug en till två gånger per år 

Dimensioner  D 107 mm, H 32 mm 

Vikt 118 g 

Garanti 5 års garanti mot fabrikationsfel 

Standarder  
EN14604:2005/AC 2008, ROHS,  

    REACH, CE  

E-nummer 63 023 26 1-pack / 63 023 25 2-pack 

EAN 
7391421388024 1-pack 
7391421388048 2-pack 
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