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Ominaisuudet:Ominaisuudet:Ominaisuudet:Ominaisuudet:    

• Optinen palovaroitin  

Pitkäikäinen Litiumparisto. 

Ei tarvitse vaihtaa 

Hälytyksen testipainike, 

vaimennustoiminto 10 min 

• Alijännitehälytys    

•  85 dB (min) hälytysääni    

• Ei voida asentaa ilman paristoa 

• Yhteenkytkettävissä 12 kpl 

palovaroitinryhmäksi 

• Sopii Icas-, Firex-, Presto-, 

asennuskiinnikkeisiin  
 
TEKNISET TIEDOT 
Teholähde : 9V LITHIUM paristo. Ei 

vaihdettavissa 
Virrankulutus : 50mA hälytystilassa 
Käyttölämpötila : 4oC-50oC 
Ilmankosteus : 10 % -90 % 
Hälytysääni : 85 dB / 3m 
Pariston kesto : 6 – 8 vuotta käytöstä riippuen 
Hyväksynnät : EN 14604 / VdS 
 
Palovaroittimen sijoitus 

Laite voidaan yhteenliittää muiden NORDIK SUPER 
varoittimien kanssa (max 12 kpl) Asunnossa tulee olla 
palovaroitin vähintään makuuhuoneen ja keittiön 
läheisyydessä. Varmista, että hälytysääni kuuluu hyvin 
makuuhuoneeseen. Jos asunnossa on useampi kerros, 
tulee palovaroitin asentaa   myös porrashuoneen joka 
kerrokseen. 
Tämä koskee myös kellaritiloja, mutta ei sovi kylmiin ja 
kosteisiin tiloihin. Palovaroitin tulee asentaa joka  60m2 
asuintilaa kohti. 
HUOM! Paras suojaustaso saadaan, kun palovaroitin 
asennetaan joka huoneeseen (poislukien kylpyhuone, 
keittiö ja autotalli.ÄLÄ ASENNA laitetta keittiöön tai 
kylpyhuoneeseen, missä vesihöyryt voivat antaa turhia 
hälytyksiä. 
ÄLÄ ASENNA laitetta autotalliin, missä pakokaasut 
laukaisevat hälytyksen. Asenna autotalliin 
lämpötilavaroitin ja häkävaroitin.. 
 
LAITTEEN PAIKKA 
Koska lämmin savu nousee ylös ja leviää huoneeseen, 
asenna laite kattoon keskeiselle paikalle. Vältä sijoitusta 
sellaiseen kohtaan, missä ilma ei kierrä, kuten nurkat. 
Sijoita laite vähintään 500 mm etäisyydelle seinistä ja 
rakenteista, jotka estävät savun leviämistä varoittimelle..   
Tilat, joita tulee välttää:  

• Paikat, missä lämpötila voi laskea alle  +4oC  tai 
nousta yli +40oC. 

• Kosteat tilat, kuten kylpyhuone, suihku, keittiö jne. 
missä ilman kosteus voi nousta yli 90%.  

• Sellaiset paikat, missä savun pääsy laitteelle estyy, 
kuten ikkunoiden läheisyydessä, ilmastointilaitteen 
lähellä, ovialue. 

• Kiinni kuumaan/lämpimään laitteeseen tai  
yläpuolelle sellaista laitetta, joka vaikuttaa huoneen 
ilmavirtauksiin. 

• Likaisia tai pölyisiä tiloja, kuten esim verstaat. 
 
PALOVAROITTIMEN ASENNUS 
• Varmista, ettei sijoituspaikassa ole katossa 

kaapeleita tai vesiputkia, jotka voivat vahingoittua 
poratessa kiinnitysreikiä. 

• Merkitse kiinnitysreikien paikat kattoon 
asennuslevyn avulla.. 

• Poraa reiät.. 

• Paina proput reikiin. 
Ruuvaa kiinnityslevy paikalleen. ÄLÄ kiristä liikaa. 

• Käynnistä laite sen pohjassa olevasta vivusta ja 
sulje luukku. Varoitin käynnistyy. Laitetta ei voida 
asentaa, ellei sitä ole käynnistetty tällä tavalla, 

• HUOM! Laite ei toimi ilman paristoa. 
JUOM! Laitetta ei voida asentaa ilman, että se on 
aktivoitu. 

• Aseta varoitin asennuslevylle ja kierrä se paikalleen. 

• Koesta varoitin painamalla testinappia. Jos 
useampia varoittimia on ketjussa hälyttävät kaikki  
noin 2 sekunnin kuluttua..  

• Laite voidaan asentaa myös ICAS- ja Firex-
varoittimien asennuskiinnikkeisiin.  

 
 
 
HUOM!  
PARISTON TULEE OLLA AKTIVOITU JA LUUKKU 
SULJETTU, JOTTA LAITE VOIDAAN ASENTAA 
ASENNUSLEVYYNSÄ. 

KÄYTTÖ 
Kun varoitin on aktivoitu käyttöön alkaa testipainikkeen 
vieressä oleva LED vilkkua. Normaalitilassa se vilkku 
kerran minuutissa. Jos ilmenee savua alkaa laite piipata 
hälytystä, kunnes savu on poistunut. Jos laite hälyttää 
ruuankärystä se voidaan vaimentaa painamalla 
testipainiketta muutama sekunti. Tällöin varoitin vaikenee 
10 minuutiksi. Mikäli savua edelleen esiintyy saadaan 
uusi hälytys 
 
 
 
 
TESTAA PALOVAROITTIMESI 
Testaa laite kerran kuukaudessa.  
Paina testipainiketta noin 3 sekuntia. Kova piippaava ääni 
ilmoittaa, että laite toimii oikein. 
Hälytystilanteessa LED vilkkuu nopeammin. 
Yhteenkytketyt varoittimet hälyttävät noin 2 sekunnin 
kuluttua.  
LAITTEEN YLLÄPITO 
Puhdista laite säännöllisesti pölystä. Käytä pölynimuria ja 
pehmeätä harjaa.Puhdista varovaisesti etuosan aukot ja 
sivustat. Älä käytä vettä tai pesuaineita.  
HUOM! Laitetta ei saa kastella 
 
VAROITUS ALHAISESTA 
PARISTOJÄNNITTEESTÄ 
Mikäli varoitin alkaa piipata minuutin välein on paristot 
lopussa ja koko laite tulee vaihtaa uuteen välittömästi.  
Varoitus alhaisesta paristojännitteestä saadaan 7 päivän 
ajan  
LAITE ON SINETÖITY EIKÄ SITÄ VOI KORJATA. 
MIKÄLI SE YRITETÄÄN AVATA LAKKAAVAT KAIKKI 
TAKUUT VÄLITTÖMÄSTI. VIKATILANTEESSA OTA 
YHTEYS LAITTEEN MYYJÄÄN TAI MAAHANTUOJAAN. 
SÄILYTÄ OSTOKUITTI.  
 
TAKUU 
Laitteella on viiden vuoden takuu ostopäivästä koskien 
valmistus- ja materiaalivikoja. Valmistaja ei vastaa mikäli 
laitetta on käytetty väärin, sitä on vahingoitettu tai jos vika 
on ilmaantunut takuuajan jälkeen. 
Myyjä ei vastaa mistään tulipalon aiheuttamista henkilö- 
tai materiaalivahingoista.. Näissä tapauksissa ottakaa 
yhteys vakuutusyhtiöönne. 
Tämä palovaroitin on tarkoitettu asuinkiinteistöihin, eikä 
se sovellu teollisuuden tai julkisiin rakennuksiin. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

   
 
 
Jotta varoitin voidaan asentaa, tulee paristo aktivoida 
siirtämällä kontaktivipu vasemmalle. Silloin voidaan luukku 
sulkea ja laite asentaa paikalleen.  
 

 
Yhteenkytkennässä avaa luukku ja kytke mukana oleva 
kaapeli, sulje luukku. 12 varoitinta voidaan kytkeä 
ryhmäksi. Kaapelin maksimipituus on 150 m. Käytä 
1.5.mm2 kaapelia.  
 
 
 

 
Varoitin kiinnitetään aluslevyyn kiertämällä sitä 
vastapäivään. Irroitus taas kääntämällä myötäpäivään. 
Samat kiinnitysreijät, joita käytetään mukana olevaan 
aluslevyyn sopivat myös Firex/NORDIC/Presto 
asennuskiinnikkeisiin.. 
ICAS-kiinnikkeisiin käytetään kahta ylimääräistä läpivientiä 
ja laite työnnetään paikalleen.  
 
Maahantuoja: 
 
BL-PALONTORJUNTA OY 
Mäkituvantie 9 
01510 VANTAA 
puh: 020 845 0920 
www.icas.fi 


