Brandlarm

Hur undviks oönskade larm –
även i miljöer med vattenånga och cigarettrök?

HOTELLMILJÖER
OPTIMERA PROJEKTERINGEN
AV BRANDLARMANLÄGGNINGEN

Vissa brandvarnare på marknaden reagerar
och varnar vid vattenånga – något som inte är
önskvärt i t.ex hotellmiljöer. För att förhindra
onödig evakuering och dyra utryckningar från
brandkåren har man då ofta valt
rena värmedetektorer i hotellrummen.
Med O2T flersensordetektor elimineras
onödiga larm för vattenånga, samtidigt som
optimal upptäckt av brand erhålls.

"Vår O2T-detektor säkerställer optimal
upptäckt av brand i närheten
av vattenånga"

BRA ATT VETA
Flera sensorer och
inbyggda algoritmer
i IQ8Quad´s
detektorserie
förhindrar onödiga
larm och kostsamma
utryckningar av
räddningstjänsten.
Med specifik
parameterinställning
görs anpassning till
aktuell miljö.
FYRA FUNKTIONER I
EN ENHET:
1. DETEKTION

HOTELLRUMSDETEKTORN
IQ8Quad O2T –
Analyserar vattenånga och
eliminerar onödiga larmer

IQ8Quad O2T
och dess olika
parameterinställningar
ger optimalt skydd för
olika miljöer. IQ8Quad
O2T för snabb och
tillförlitlig detektering
av alla typer av bränder
– även i svårare miljöer.

Flera sensorer och inbyggda algoritmer i IQ8Quad´s detektorserie

Oavsett dina behov har
IQ8Quad serien alltid
den rätta detektorn.
Snabb och tillförlitlig
detektering av alla typer
av bränder – även i
krävande miljöer.

förhindrar onödiga larm och kostsamma utryckningar av

2. BLIXTLJUS

räddningstjänsten. Med specifik parameterinställning görs anpassning
till aktuell miljö.
I miljöer med vattenånga rekommenderas IQ8Quad O2T- detektorn.
Parameterinställning 7
IQ8Quad O2T har en specifik parameterinställning för hotellrum. Två
optiska lysdioder i mätkammaren och en termistor analyserar partiklar

Det diskreta 360°
blixtljuset är mindre
än normala blixtljus
eftersom ljussändaren
är integrerad i
anordningen.
Blixtljuset är inte
godkänd enl. EN54-23.

samt värmepåverkan. IQ8Quad O2T inställd med ”parameter 7” filtrerar

3. SIRÈN

med aktuell algoritm bort påverkan av ex. vattenånga och detektorn

Det akustiska larmdonet
är inbyggt i detektorn
och har ett ljudtryck på
92 dB.

förblir i normalläge. Brandrök med sin speciella karaktäristik och
påverkan aktiverar däremot detektorn.

4. TALAT
MEDDELANDE

VILL DU VETA MER OM HUR DU OPTIMALT BRANDSÄKRAR DIN SPECIFIKA MILJÖ?
VI ÄR EXPERTER INOM BRANDLARM OCH DETEKTION.
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I IQ8Quad O2T har
fyra standardiserade
och programmerbara
talmeddelanden på
svenska och engelska.
Med talat meddelande
utryms byggnaden
effektivt i tidigt skede.

