
Visit Brandvarnare är en del av Visits 

lösningar för smarta hem och hjälper 

dig hålla koll på signalerna hemma. 

Den upptäcker rök och pyrande eld i ett 

tidigt skede och skickar larmet direkt till 

din Visitmottagare 

Vakar över ditt hem 

Om det börjar brinna, skickar 

brandvarnaren omedelbart en signal till 

din Visitmottagare som larmar med ljud, 

blixtar eller vibrationer (beroende på 

mottagare). Visit ger dig en varning i tid, 

så du hinner undkomma faran. 

Brandvarnaren använder en säker 

radiolänk som täcker en hel våning. Det 

är robust och har långlivade batterier 

som håller i minst 5 år. Brandvarnaren är 

också utrustad med en pausfunktion för 

att tysta falsklarm när du lagar mat och 

varnar om den slutar fungera.

Visit Brandvarnare
BE1481

Skydda ditt hem och din familj.

Sensortyp
Optisk-termisk sensor

Pausfunktion
Användbar vid matlagning

Egenskaper

Säker radiolänk
Täcker hela hemmet

Batteritid
Håller minst 5 år



Omgivning
 Endast för inomhusbruk

 Arbetstemperatur: 4 – 40° C

 Relativ luftfuktighet: 15% – 95% R.H. 
(icke-kondenserande)

Storlek och vikt
Höjd:  120 mm

Bredd:  120 mm

Djup: 37 mm

Vikt:  165 g inkl batteri

Frekvens och räckvidd
 Radiofrekvens: 868,30 MHz

 Räckvidd: Upp till 200 m fri sikt. 
Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål 
och andra radiosändare som t.ex TV och 
mobiltelefon.

Ström och batterier
 Batterityp 

2  1.5V AA Energizer Litium L91

 Strömförbrukning 
Aktiv < 75 mA, Viloläge < 15 μA

 Drifttid 
Minimum 5 år
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I förpackningen
 BE1481 Brandvarnare
 2  1.5V AA batterier
 Monteringsplatta
 Skruv och plugg
 Bruksanvisning

120 mm

120 m
m

Egenskaper
 Sensortyp 

Optisk-temisk sensor

 Rökkänslighet 
0.115 – 0.168 dB/m

 Värmekänslighet 
54° - 70° C

 Akustiskt larm 
> 85 dB(A) @ 3m 
Frekvens: 3.2 kHz

 Radio 
Innehåller en separat radiomodul inuti 
brandvarnaren.

 Varning för lågt batteri 
Skickar larm till alla Visit mottagarna inom 
räckhåll (samma radionyckel krävs).

 Varning för fel 
Avger larm om enheten blir för dammig och 
smutsig och slutar fungera.

 Broadcast-funktion 
Skickar larm till alla Visitmottagare inom räck-
vidd oavsett vilken radionyckel som ställts in.

 Aktivering 
 Via testknappen 
 Via rökdetektorn 
	Via temperatursensorn, om temperaturen  
 är mellan 54 - 70°C.

Underhåll och rengöring
 Dammsug brandvarnaren regelbundet (och alltid 

när batteriet ersätts) med mjuk borste och torka 
av enheten med lätt fuktad trasa.

 Varning: Måla ej över brandvarnaren.

Tillbehör
 BE9175 Magnetfäste 

Erbjuder ett snabbt och enkelt alternativ till 
skruv och plugg.

Teknisk  
information

Knappar och batterier
Utgång för larmsignal Monteringsplatta

Statuslampa Testknapp 2  1.5V AA Litiumbatterier


