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EO 120 kommuniserar på säkerhetskanalen 868 MHz, något som 
gör den mycket stabil och opåverkad av störningar.

Brandvarnaren har 15 ti llgängliga kanaler, och kan därför enkelt  
användas som en prisvärd sammankoppling av upp ti ll 15 lägen-
heter i samma byggnad. Kanal kan väljas enkelt med dipswitch 
nr 1-4 ( brandvarnarna i samma byggnad sätt s på samma kanal).

Väljbar repeaterfunkti on gör att  signalen kan hoppa från brand-
varnare ti ll brandvarnare, något som ger lång räckvidd för syste-
met. Repeaterfunkti onen väljs med  dipswitch nr 5.

EO 120 gör det enkelt att  fi nna vilken av de sammankopplade 
brandvarnarna som har utlöst larmet. Ett  tryck på testknappen 
på vilken  brandvarnare som helst stoppar sirenen i alla enheter, 
utom i den som detekterat branden, så att  du kan följa ljudet 
fram ti ll branden.

Specifi kati oner

Godkänningar CE, EN50130, EN14604,
AS3786, UL217

Drift spänning 9 VDC
Strömförbrukning max. 25 μA normal

max. 40 mA i alarm
Känslighet 3,0 - 6,0 % Obs/m
Ljudnivå 85 dB @ 3 m
Radiofrekvens 868 MHz
Drift stemperatur 5 °C ti ll 45 °C
Relati v fukti ghet 10-90% (icke kondenserande)
Mått  (dia x H) 115 x 41 mm

Beställningsinformati on

EO 120 M1 Opti sk trådlös brandvarnare, 
868MHz, vit

• Levereras med 8 års lithiumbatt eri
• 15 individuella kanaler plus en gemensam kanal
• Anti sabotagefunkti on för batt eri och montering
• Prakti sk sockel för enkel installati on
• Avancerad tysta/test funkti on
• Patenterad funkti on för enkel lokalisering av branden
• Godkänd enligt europeisk och amerikansk standard
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Trådlös opti sk brandvarnare
EO 120


