DETEKTOR DIMA
ZENNER EASY PROTECT RADIO

KAKOVOSTEN DETEKTOR
DIMA Z MOŽNOSTJO
ZNIŽANJA INTENZIVNOSTI
SVETLOBE LED DIOD

Zenner Easy Protect Radio je zanesljiv detektor dima z baterijskim
napajanjem, ki poleg standardnih funkcij detektorjev dima omogoča tudi daljinsko povezavo. To lastniku, upravniku ali vzdrževalcu
omogoča, da lahko preverja delovanje detektorja, brez da bi moral
obiskati posamezno stanovanje oz. poslovni prostor.

FUNKCIJE
•

Če je zaznan dim, detektor sproži zvočne signale z visokimi in
nizkimi toni

•

Intenzivnost svetlobe kontrolnih LED luči na detektorju se
ponoči zmanjša

•

Inapake detektorja se prikažejo s pomočjo LED luči

ZAKAJ
•

varnosti
•

Možnost daljinskega nadzora

•

Brunata opravi nadzor in kontrolo nad brezhibnostjo naprav namesto vas

Priporočljivo je, da je vsaj en detektor dima nameščen v dnevnem
prostoru in vsaki spalnici in da funkcionalnost preverite vsaj enkrat

•

Sprotno obveščanje o statusu baterij in funkcionalnosti detektorjev

letno ter s tem zagotovite, da vse funkcije detektorja delujejo tako
kot je treba.

Z detektorjem dima povečajte svoj občutek

•

Pripravite svoj dom ali pisarno na zakonske zahteve in tehnične standarde prihodnosti

detektorja dima, mora biti vaša stavba opremljena z Brunata Net.
Brunata Net je sistem sprejemnikov, ki ga je možno namestiti v vse
tipe stavb..

DEJSTVA

Za dodatno plačilo je mogoče naročiti storitev obveščanja glede

•

Litijeva baterija z 10 letno življenjsko dobo

detektorjev dima, kjer lahko izberete za katere parametre in kako

•

Združljiv z obstoječim Brunata Net sistemom,

pogosto želite prejeti poročilo. Izberete lahko poročilo s:
•

Statusom baterij

•

Seznamom detektorjev v okvari

•

Seznamom detektorjev, ki so izključeni

ki uporablja sprejemnike na frekvenci 868
MHz
•

Telegram se pošlje vsakih 15 minut (w-MBus)
ali vsakih 24 ur (LoRaWAN)
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Da bi imeli možnost daljinskega odčitavanja in nadziranja funkcij

Podložno pogreškama i dopunama

MOŽNOSTI ODČITAVANJA

DETEKTOR DIMA
ZENNER EASY PROTECT RADIO

SKLADNOST IN ODOBRITEV

TEHNIČNI PODATKI

ZENNER EASY PROTECT RADIO

ZENNER EASY PROTECT RADIO

Odobritev naprave

DIN EN 14604:2005

Napajanje

1 litijeva baterija 3,0 V

Standard

DIN EN 14676

Zvočni alarm

KRIWAN Center za testiranje

1772- CPR -170691

Jakost zvočnega signala
višja od 85 dB(A

Kakovostna oznaka Q

vfdb-direktiva 14-01

Temperatura okolice za
nemoteno delovanje

0 oC do 55 oC

Višina / premer

40 mm x 130 mm

SPLOŠNO

KOMUNIKACIJA

ZENNER EASY PROTECT RADIO

W-MBUS ALI LORAWAN

Življenjska doba baterije

Do 10 let (ni zamenljiva)

Frekvenca

868 MHz

LED diodi za status delovanja

Rumena / Rdeča

Protokol

Signal glede napake ponoči
utišan

Avtomatsko glede na
notranjo uro

LoRaWAN
w-MBus (OMS kompatibilno)

Signal glede napake podnevi
utišan

Za 65 ur ob pritisku na
gumb

Frekvenca oddajanja

Vsakih 24 ur (LoRaWAN)
Vsake 3 minute (w-MBus)

LED intenziteta ponoči
zmanjšana

Avtomatsko glede na
notranjo uro

Test detektorja dima

Sritiskom na gumb

Masa vključno z osnovno
ploščico

196 g.
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