Brandalarm

Hvordan undgås uønskede alarmer –
også i miljøer med vanddamp og cigaretrøg?

HOTELMILJØER
OPTIMER PROJEKTERINGEN AF
BRANDALARMANLÆGGET

Nogle af røgalarmerne på det nuværende
marked reagerer på og varsler ved vanddamp
– hvilket ikke er ønskværdigt i et hotelmiljø.
I sådanne miljøer har man ofte valgt rent
termiske detektorer for at forhindre unødige
evakueringssituationer og dyre udrykninger
for brandvæsnet.

"Vores O2T-detektor sikrer optimal
branddetektering i nærheden af vand og damp"

VÆRD AT
VIDE for dig, der
projekterer
IQ8Quad kan mere end
bare at detektere.
Med tale i
detektorenheden kan
hotellets gæster modtage
evakueringsmeddelelser
på alle værelser, hurtigt
og effektivt. Findes med
30 forskellige sprog.
FIRE FUNKTIONER I ÉN
ENHED:
1. DETEKTERING

HOTELVÆRELSESDETEKTOREN
IQ8Quad O2T –
analyserer vanddamp og
eliminerer blinde alarmer
Flere sensorer forhindrer unødige og kostbare udrykninger.
Med IQ8Quad-detektorserien vælges forhåndsindstillede og
brugerdefinerede parameterindstillinger, som er tilpasset netop dit miljø.
Hvis detektoren placeres i miljøer med vanddamp, anbefales O2Tdetektoren, som med sine to optiske kamre (plus termisk detektering)
analyserer røgpartikler meget detaljeret.
Parameterindstilling 7
IQ8Quad O2T har en specifik parameterindstilling til hotelværelser. Når
detektoren er indstillet til parameter 7, vil den genkende damp eller
cigaretrøg og ikke medføre en uønsket alarm.
Hvis detektoren samtidig bliver påvirket af et reelt brandtilløb, vil den
registrere forskellen og udløse en alarm.

De forskellige IQ8Quaddetektorer giver optimal
dækning i forskellige
miljøer. IQ8Quad
bruger forskellige
detekteringsprincipper,
alt efter kundens ønsker
og behov. Uanset behovet
har IQ8Quad-serien altid
den rette detektor. Hurtig
og pålidelig detektering
af alle typer tilløb til brand
– selv i krævende områder.
2. FLASH
Næsten usynlig til
daglig, umulig at
overse i nødsituationer.
360°-blitzlyset er
mindre end almindeligt
blitzlys, fordi lysgiveren
er integreret i enheden.
Optisk signalgiver er ikke
godkendt iht. EN54-23.
3. AKUSTISK ALARM
IQ8Quad kan ikke
ignoreres, den akustiske
alarm er integreret i
enheden og har et lydniveau på op til 92 dB.
Der er ikke behov for
separate akustiske
alarmorganer.
IQ8Quad har alt!
4. TALEVARSLING

VIL DU VIDE MERE OM, HVORDAN DU BRANDSIKRER NETOP DIT MILJØ OPTIMALT?
VORES SÆLGERE ER EKSPERTER INDEN FOR BRANDALARMER OG DETEKTERING.
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IQ8Quad giver
øjeblikkelige
evakueringsmeddelelser
– der findes fire
programmerbare
talemeddelelser og
en tekstmeddelelse.
Ved evakuering spares
dyrebare sekunder,
og risikoen for panik
reduceres.

