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ELOTEC AS
Munga 419, 815 91 TIERP
Telefon:  070-600 17 46
E-mail:  info@elotec.se
Web:  www.elotec.seLe
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ELOTECNIQ kan  användas  för återställning av en eller fl era de-
tektorer i gruppen. Passar bra ti ll fl erfamiljshus, med en brytare 
i varje lägenhet.

Elotecs brandlarmcentraler är enkla att  programera, så att  si-
rener, detektorer och ELOTECNIQ sammankopplas i grupper.
Sirenerna har då en ti dsfördröjning, så att  allmänt larm kommer 
först eft er inprogrammerad ti d. Inom denna ti dsfördröjning kan 
larmet stoppas med ett  enkelt tryck på knappen.

Eft er det att  knappen tryckts in så kopplas detektorerna från i 
två  minuter, så att  ti d ges för att  vädra ut lägenheten. Larmet 
kan återställas  upp ti ll  tre  gånger – fj ärde gången så kommer  
det bli allmänt larm direkt.

ELOTECNIQ  används oft a i problemområden som t ex parkerings-
hus och liknande.

Specifi kati oner

Drift spänning

     EB 750 Slingspänning, 17-30 VDC
     ROYAL EB 2002 F4 no Liti umbatt eri 3,6 VDC
     VOICE EB 301 Slingspänning, 8,5-33 VDC
Mått  (B x H x D) 83 x 175 x 34 mm
Färg Vit

Beställningsinformati on

EB 750 se För MAGNUM 25 / MAGNUM 10
ROYAL EB 2002 F4 se För ROYAL / ROYAL Z
VOICE EB 301 se För ES 801

• Lokal frånkoppling begränsar omfatt ningen av det
oönskade larmet

• Säkerheten ti llvaratas med att  bara ti llåta tre
eft erföljande frånkopplingar

• Uppger status med tydliga talmeddelanden
• Enkelt handhavande
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Lokal återställningsbrytare
Elotecniq

Inom en minut...

larmet återställas med ElotecniQSiren och tal

Lokalt larm

2 min. frånkoppling

Tid för utvädring

Rökutveckling


