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TRÅDLÖST
SAMMANKOPPLADE
BRANDVARNARE
Optisk Minibrandvarnare/radioenhet med 2-vägs
trådlös sammankoppling – larmar en så larmar
även alla de andra
MTS-166 SRF

Trådlös brandvarnare
Mini m. Pausfunktion

Art.nr 13528

• 1 st Brandvarnare med basenhet (kombinerad mottagare/sändare)

OBS! För trådlös sammankoppling mellan
brandvarnarna krävs minst 2 kompletta satser
(max 20 st)

➟➟

I ett brandvarnarsystem med trådlöst sammankopplade brandvarnare avger alla brandvarnare
alarmsignal när en av brandvarnarna
i systemet registrerar rök.
Kommunikationen mellan brandvarnarna
programmeras enkelt med LEARN-knappen:
Tryck och håll inne LEARN-knappen på en av
brandvarnarna och omgående är brandvarnarna
”kodade” mot varandra.

Larmar en så larmar alla - helt trådlöst!
I ett brandvarnarsystem med trådlöst sammankopplade brandvarnare avger alla
brandvarnare alarmsignal när en av brandvarnarna i systemet registrerar rök.

Kan utökas till sammanlagt 20 st trådlöst
sammankopplade enheter.

Trådlöst sammankopplingsbar
brandvarnare
Sammanlagt 24 st enheter kan
sammankopplas trådlöst

Sovrum 1

Garage
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Livsavgörande säkerhet!
Den extra tid du vinner på att bli larmad samtidigt som
den första brandvarnaren (den närmast brandhärden)
larmar, fast du kanske befinner dig i en annan del av
huset, t.ex på en annan våning, kan vara avgörande
för att hinna rädda liv och egendom.

Kök

Hall

Sovrum 2

Vardagsrum

Teknisk specifikation:
Frekvens: 433,92 MHz
Pausfunktion för kök etc.
Räckvidd: ca 100 meter i öppen miljö
Varning för svagt batteri - signal till alla
anslutna enheter, med identifiering.

Visste du att räddningstjänsten rycker
ut till över 6000 bostadsbränder per år.
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TRÅDLÖST
SAMMANKOPPLADE
BRANDVARNARE
Optisk brandvarnare/radioenhet med 2-vägs trådlös
sammankoppling. Nätansluten resp. batteridriven.
GNS-1236 SRF
Art.nr 13553

KD-101LA 2-P
Art.nr 13317
E-nr 63 035 13

➟➟
➟➟

Brandvarnar-set
2 st Optiska brandvarnare - kompletta
enheter med sändare/mottagare

80% av de som omkommer i bostadsbränder har inte en fungerande brandvarnare.

Trådlös brandvarnare
220~240V + batteri
m. Pausfunktion

• 1 st Optisk brandvarnare med basenhet
(kombinerad mottagare/sändare)
OBS! För trådlös sammankoppling mellan
brandvarnarna krävs minst 2 kompletta satser
(max 20 st)
Kodväljare, 64 kombinationer.
Teknisk specifikation:
Frekvens: 433,92 MHz
Pausfunktion för kök etc.
Räckvidd: ca 100 meter i öppen miljö
Varning för svagt batteri - signal till alla
anslutna enheter, med identifiering.

Trådlöst brandvarnarsystem
• 2 st Optiska brandvarnare - kompletta
enheter med sändare/mottagare
Självlärande kodsystem.
Kan utökas till sammanlagt 12 st trådlöst
sammankopplade enheter.
Teknisk specifikation:
Frekvens: 433,92 MHz
Max antal sammankopplingsbara enheter: 12 st
Räckvidd: ca 60 meter i öppen miljö
Alarmdecibel: 85 dB/3 m
Driftstemperatur: 0°– 40°C
Batterier till brandvarnare/radioenhet ingår
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BRANDVARNARE
OCH GASALARM
Optiska
brandvarnare Standard/10-års/2-pack/Mini/220~240V
Egenskaper, samtliga modeller:
• Varning vid låg batterinivå
• Testknapp
• Funktionslampa (blinksignal varje minut)
• 3 års garanti

Alla modeller levereras kompletta med batteri,
fästplatta och skruv samt utförlig bruksanvisning.

KD-107

KD-107/10Y

KD-107 2-pack

MTS-166/5Y

GNS-1236/230V

Art.nr 13301
E-nr 63 035 10

Art.nr 13305
E-nr 63 035 12

Art.nr 13304
E-nr 63 035 11

Art.nr 13541
E-nr 63 035 09

Art.nr 13543
E-nr 63 035 08

Optisk brandvarnare
9V standardbatteri

Optisk brandvarnare
med Long-Life batteri

Optisk brandvarnare
9V standardbatteri
2-pack

Optisk brandvarnare,
mini, med Long-lifebatteri

Optisk brandvarnare
för nätanslutning (230V)
Sammankopplingsbar
(trådbundet)

Gasalarm 12V och 230V
Detekterar och larmar snabbt vid läckage av flaskgas (Gasol), LPG-gas (Propan, Butan etc.) såväl
som LNG-gas, stadsgas, naturgas etc. Larmet levereras med väggfäste, skruvar, pluggar, nätadapter med 2 m kabel
samt anslutningsplugg för 12VDC. Enkel installation - hög pålitlighet och stabilitet.

G-3000
Art.nr 13565
E-nr 63 035 15

• Sensor av typen het tråd med lång livslängd
• Inbyggd självtest av sensorn
• Självtestfunktion
• Hög känslighet
• Kraftig larmsignal: 85 dB
• Tre års garanti

För installation i bostäder, husvagnar och båtar. Larmet ansluts till 12 volt likström när det används i husvagnar och båtar.
I bostäder kopplas det till ett 230V vägguttag med hjälp av en extern nätadapter som ger 12 volt likström.

Nästan 100 personer
omkommer varje år
av bostadsbränder.
4

Fire
&Safety

BRANDSLÄCKARE
ABC-pulver - för släckning av bränder i såväl trä & tyg
som vätska, gas och elektrisk utrustning.
PG-6
Art.nr 13406

6 kg ABC-pulver
Lämplig i villan, lägenheten, sommarstugan, husvagnen,
husbilen, båten etc.

Effektivitetsklass 34A 183B C.
Kvalitetssäkrad och certifierad av DNV.
Återfyllningsbar av behörig servicetekniker.
Väggfäste medföljer.
Teknisk specifikation:
Tryckladdad pulversläckare, torrt kemikaliskt pulver.
Kontrollera regelbundet manometern, minst en gång/år.
Släckmedel: ABC-pulver
Drivgas: Nitrogen (N2 )
Arbetstryck: 14 bar vid +20°C
Funktionsduglig mellan -30°C och +60°
Säkerhetsavstånd: 1 m
Släckaren är typgodkänd enligt SS-EN3-7

PG-2
Art.nr 13402

2 kg ABC-pulver
Lämplig i lägenheten, sommarstugan, förrådet, husvagnen,
husbilen, bilen, båten etc.

Effektivitetsklass 13A 70B C.
Kvalitetssäkrad och certifierad av DNV.
Återfyllningsbar av behörig servicetekniker.
Väggfäste medföljer.
Teknisk specifikation:
Tryckladdad pulversläckare, torrt kemikaliskt pulver.
Kontrollera regelbundet manometern, minst en gång/år.
Släckmedel: ABC-pulver. Drivgas: Nitrogen (N2 )
Arbetstryck: 14 bar vid +20°C
Funktionsduglig mellan -30°C och +60°
Säkerhetsavstånd: 1 m
Släckaren är typgodkänd enligt SS-EN3-7

Lämna aldrig tända ljus,
spisbrasor, cigaretter el.
påslagna spisplattor
utan uppsikt.
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BRANDFILTAR
För snabb och enkel släckning av mindre bränder
FB 120x180

Brandfilt 120x180 cm

Art.nr 13602
Brandfiltar är gjorda av glasfiber som kan stå emot
temperatur upp till 500 grader. Brandfilten är tät och
står emot gasgenomträngning.
Lämplig placering kan vara i eller i närheten av kök verkstad eller på platser där risk för brand kan förekomma.
Filten skall bytas ut efter användning
Förpackad i blister med 4-färgstryck.
Teknisk specifikation:
Storlek 120 x 180 cm
Standard EN-1869-1997

FB 120x120
Art.nr 13601

Brandfilt 120x120 cm
Brandfiltar är gjorda av glasfiber som kan stå emot
temperatur upp till 500 grader. Brandfilten är tät och
står emot gasgenomträngning.
Lämplig placering kan vara i eller i närheten av kök verkstad eller på platser där risk för brand kan förekomma.
Filten skall bytas ut efter användning
Förpackad i blister med 4-färgstryck.
Teknisk specifikation:
Storlek 120 x 120 cm
Standard EN-1869-1997
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Rengör spisfläkten och
ugnen regelbundet från
fett för att förhindra
uppkomst av brand.
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FÖRSTA
HJÄLPEN
Komplett förbandsset resp. mini-kit för fritid.
First Aid kit
Art.nr 13702

Första hjälpen
Komplett förbandsset
Förbandsväskan innehåller det mest
nödvändiga för en livräddande insats, som
kompresser, bandage, plåster, gel för brännskador, Mun-till-mun mask, sax, handskar m.m.
Specifikation:
• Plåster & kompress - små sår
• Förband - mellanstora sår
• Förband - stora sår
• Sax
• Burngel - Gel för brännskador
• Pincett
• Säkerhetsnålar
• Engångshandskar
• Mun-till-mun mask
• Mitella
+ Plats för eget apotek

Mini-kit First Aid
Art.nr 13701

Första hjälpen
Mini-kit
För cykelturen, vandringen etc.
Kan med enkelhet hängas i bältet.
Innehåller delar för att hantera småsår, förband,
gel för enklare brännsår etc.
Specifikation:
• Engångshandskar
• Antiseptisk sårtvätt
• Sterila kompresser
• Plåster
• Burngel - Gel för brännskador

Även små sår bör
rengöras noggrannt,
risken för infektioner
ökar av bl.a jord.
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”Plötsligt
händer det....”

Brandvarnare

Släckredskap

• Placera minst en
brandvarnare per
60 m2, samt på varje
våningsplan i bostaden
och allra helst en i varje
rum.

• Det bör finnas en 6 kg
pulversläckare i varje
hem.

• Testa brandvarnaren
1 gång i månaden.
• Byt batterier en gång
om året.

• Lär dig och din familj
att använda brandsläckare.
• Införskaffa en brandfilt att använda vid
mindre brandtillbud.

e-mail: info@nexa.se
www.nexa.se www.brandvarnare.nu

Utrymning m.m.
• Diskutera igenom hur
utrymning från bostaden
skall ske.
• Lämna aldrig tända ljus
utan uppsikt.
• Ring 112 vid en akut
nödsituation.
• Om det brinner hos dig,
stäng in branden!
Stäng dörrar och fönster
för att förhindra brandens tillväxt.

