
Brandvarnaren från Bellman & Symfon är en 

del av Visits lösningar för smarta hem och 

hjälper dig hålla koll på signalerna hemma. Den 

upptäcker rök och pyrande eld i ett tidigt skede 

och skickar larmet direkt till din Visitmottagare.

Vakar över ditt hem

Om det börjar brinna, skickar brandvarnaren 

omedelbart en signal till din Visitmottagare 

som larmar med ljud, blixtar eller vibrationer 

(beroende på mottagare). Visit ger dig en 

varning i tid, så du hinner undkomma faran.

Brandvarnaren använder en säker radiolänk 

som täcker en hel våning. Det är robust och har 

pålitlig batteriövervakning som automatiskt 

meddelar dig när batterierna behöver ersättas. 

Brandvarnaren är också utrustad med en 

pausfunktion för att undvika falsklarm när du 

lagar mat eller rostar bröd. 

Visit brandvarnare
BE1480

Skydda ditt hem och din familj.

Sensortyp
Optisk/termisk sensor

Batteriövervakning
Talar om när batteriet ska bytas

Säker radiolänk
Upp till 250 m räckvidd

Egenskaper

Pausfunktion
Användbart när man lagar mat



Omgivning
  För inomhusbruk.

 Arbetstemperatur: 15°-35° C

 Relativ luftfuktighet:  5% -95% 
ej kondenserande

Mått och vikt

Höjd: 100 mm

Bredd: 100 mm

Djup: 35 mm

Vikt: 110 g inkl. batteri

Frekvens och räckvidd
  Radiofrekvens: 868.3 MHz

  Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden 
reduceras av väggar, stora föremål och andra 
radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

Batteri
   Batterityp 

9V batteri: Duracell MN1604, Energizer 522 
(alkaliskt) eller Ultralife U9VL-J (litium)

   Hållbarhet 
Aktiv: 40 mA, viloläge: < 10 μA

   Batterilivslängd:

  ~ 3 år med Duracell MN1604 
eller Energizer 522

  ~ 6 år med Ultralife U9VL-J litiumbatteri

I paketet
   BE1480 Visit brandlarm

   1 x 9V batteri

   Takfäste

   Skriv och plugg

   Bruksanvisning

100 mm

100 m
m

Egenskaper
 Sensortyp 

Optisk/termisk sensor

 Ljudsignal 
> 85 dB(A) @ 3m

 Aktivering 
- Via testknappen 
- Via rökdetektorn 
- Via temperatursensorn, om temperaturen 
stiger över ca. 57°C.

 Antenn 
Antennen bör vara rak och peka helt 
nedåt ner för att uppnå bästa täckning 
mellan Visit brandvarnare och Visit 
mottagare.

Underhåll och rengöring
  Dammsug brandvarnaren regelbundet (och 

alltid när batteriet ersätts) med mjuk borste och 
torka av enheten med en lätt fuktad trasa.

  Varning: Måla ej över brandlarmet.

Regulatoriska krav
 BE1480 uppfyller följande standard för brand-

varnare: EN 14604: 2005

Teknisk
information

Knappar och reglage

Högtalare

Batteri

Test & mute-knapp Radionycklar

Antal radionycklar
  64. Kan utökas till 256 med speciell programvara. 

Radioantenn Temperatursensor
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