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PALOVAROITIN ICAS IIR - SLi
Snro: 71 231 05, EN 14604 hyväksyntä
______________________________________________________________________________

ICAS IIR – SLi on ionipalovaroitin, joka reagoi nopeasti näkymättömiinkin palokaasuihin.
Laitteessa on 10 vuoden kiinteät Litium-paristot. Laitteella on viiden vuoden takuu.
Palovaroitin tulee asentaa mieluiten jokaiseen makuuhuoneeseen, tai sen välittömään
läheisyyteen. Myös huoneisiin, missä on sähkökäyttöisiä kodinkoneita tai laitteita.
Määräysten mukaan vähintään jokaista 60 m2 kohden ja joka kerrokseen.
TEKNISET TIEDOT:
Toimintaperiaate:
Virtalähde:
Virrankulutus:
Hälytysääni:
Käyttölämpötila:
Kosteus:
Mitat:
Hyväksyntä:
Kiinnitys:

Ionisaatiokenno
Kiinteä 10v Litium-kenno ( 3 x SAFT LS 14250C)
<12 mA
85 dB(A) / 3m
+4 C ..+ 50 C
<95% RH
Lev x kork x syv: 103 x 76 x 38 mm
EN 14604
Kattoon yhdellä ruuvilla

Sijoitus:
Asennetaan kattoon vähintään 0.5m etäisyydelle seinistä ja vähintään 1 m etäisyydelle
loisteputkista tai elektronisista laitteista, jotka voivat aiheuttaa elektromagneettisia häiriöitä.
Olohuoneissa keskelle kattoa, makuuhuoneissa enintään 1.5 m etäisyydelle ovesta. Keittiössä ei
lähelle liettä, jääkaappia tai tiskikonetta.

Ylläpito:
Palovaroitin voi herkistyä pölyn, kosteuden tai keittiöhöyryjen vaikutuksesta, siksi imuroi laite
vähintään kerran vuodessa.
Laitteessa on kolme kappaletta ei irroitettavaa paristoa. Jos laite varoittaa alhaisesta
paristojännitteestä, vaihda laite uuteen 14 päivän kuluessa.
Laite suositellaan vaihdettavaksi uuteen noin 7 vuoden jälkeen, tai viimeistään silloin,
kun laite ilmoittaa alhaisesta paristojännitteestä.
Huom! Toimita vanha laite kierrätykseen. Liike, josta ostat uuden, ottaa vanhan poistettavaksi.
Asennus:
Poraa betonikattoon 5 mm reikä. Aseta proppu reikään ja kiinnitä asennusripa kattoon.
Asenna laitteen sisällä oleva hyppyliitin (jumpperi) kahden pinnin päälle, asentoon ON.
Pujota varoitin paikolleen ripaan. Minuutin kuluttua asennuksesta testaa laite ohjeen mukaan.
Testaus:
Laite suositellaan testattavaksi kerran kuukaudessa.
Paina laitteen keskellä olevaa painiketta, kunnes kuulet hälytysäänen.
Lopeta painaminen. Laite virittyy käyttöön muutamassa sekunnissa.
Jos laite ei reagoi testipainikkeeseen 8 sekunnissa ja jumpperi on ON asennossa, laite on
viallinen ja se pitää vaihtaa.
Valomerkit:
Kun LED vilkkuu 45 sekunnin välein, laite on valmiustilassa.
Kun LED vilkkuu sekunnin välein ja laite piippaa hälytystä, on tilassa savua. Hälytys loppuu, kun
tila on tuuletettu.
Piippaus 45 sekunnin välein ilmoittaa alhaisesta jännitteestä (vaihda laite uuteen).
Lisätietoja kotisivuillamme: www.icas.fi

Maahantuoja:
BL-PALONTORJUNTA OY
Mäkituvantie 9
01510 VANTAA

Puh: 020 845 0920
fax: (09) 854 3181
www.icas.fi

