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Nordic Palovaroitin Nordic 10 stand-alone

Optinen palovaroitin reagoi nopeasti savuun ja varoittaa vaarasta 
antaen aikaa poistua turvalliseen paikkaan. Suomen lainsäädäntö 

edellyttää, että asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 neliömetriä 
kohden tulee olla vähintään yksi toimiva palovaroitin.

 

NORDIC 10 STAND-ALONE OPTINEN PALOVAROITIN 
Optinen palovaroitin esimerkiksi asuntoon, huvilaan, 
kesämökille tai asuntovaunuun. Varoitinta ei tule 
sijoittaa keittiöön tai märkätiloihin. Varoittimessa kiinteä 
3V litiumparisto, ruuvit ja asennusohjeet. Voimakas 

hälytysääni ja testinappula taukotoiminnolla.  
 

Kiinteästi asennetun pariston testattu käyttöikä on 
10 vuotta *). Palovaroitin vaihdetaan uuteen, kun 
pariston käyttöikä on tullut täyteen.

Paristo aktivoituu, kun varoitin kiinnitetään asennustelineeseen ja 
aktivointi poistuu, kun varoitin irrotetaan telineestä. 
 

10 YEARS

OPTISEN PALOVAROITTIMEN TOIMINTA 
Palovaroitin on suunniteltu antamaan aikainen varoitus mahdollisesta palosta. Optinen palovaroitin 
on suunniteltu reagoimaan varoittimen kammioon pääsevään savuun. Se ei havaitse kaasua, lämpöä 
eikä liekkejä. Havaitessaan savua varoitin antaa voimakkaan äänimerkin sisäänrakennetusta sireenistä. 
Suosittelemme palovaroittimen sijoittamista jokaiseen huoneeseen, jossa nukutaan ovi kiinni tai 
puoliksi suljettuna. Suljettu ovi saattaa estää savun pääsyn varoittimen toiminta-alueelle. Esimerkiksi 
kauemmaksi sijoitetun varoittimen hälytysääni ei välttämättä herätä, jos nukutaan ovi kiinni. 
Palovaroitin voi antaa sinulle ja perheellesi arvokasta lisäaikaa siirtyä turvaan ennen kuin palo leviää.

!

* Ilmoitettu arvo on laskennallinen, johon vaikuttaa käyttöympäristö

TEKNISET TIEDOT
TUOTENUMERO: 105031

VIRTALÄHDE: 3V litiumparisto (kiinteä, ei vaihdettava)

KÄYTTÖLÄMPÖTILA: 0°C - +45°C

YMPÄRISTÖN ILMANKOSTEUS:
Suhteellinen ilmankosteus 10% - 90% ilman tiivistymistä 
tai jäänmuodostumista

ANTURI: Optinen

SARJAAN KYTKETTÄVÄ:: Ei

HÄLYTYSÄÄNEN VOIMAKKUUS:: Signaalin voimakkuus ≥85 dB (3 metrin etäisyydellä), 
punainen vilkkuva LED-valo

TAUKOTOIMINTO: Kyllä, noin 9 minuuttia

HÄLYTYSMUISTI: Vihreä valo vilkkuu jopa 16 tuntia, jos varoitin on 
hälyttänyt

MITAT: 102mm x 37mm (halkaisija x korkeus)

TAKUU: 5 vuotta, ei koske paristoa

HYVÄKSYNNÄT:
EN14604:2005/AC:2008
CE 0786-CPR-21478
G215075g VdS 3131

PARISTO LOPPUMASSA: Varoitin hälyttää 30 sekunnin välein 30 päivän ajan
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