Brannalarm

Hvordan unngå uønskede alarmer –
også i miljøer med vanndamp og sigarettrøyk?

HOTELLMILJØER
OPTIMALISER PROSJEKTERINGEN
AV BRANNALARMANLEGGET
Noen av røykvarslerne i dagens marked
reagerer og varsler på vanndamp – noe som
ikke er ønskelig i et hotellmiljø. For å hindre
unødige evakueringssituasjoner og dyre
utrykninger fra brannvesenet har man i slike
miljøer ofte valgt rent termiske detektorer.
Med O2T multisensordetektor behøver du ikke
lenger å velge mellom disse to løsningene.

“Vår O2T detektor sikrer optimal
branndeteksjon i nærhet
av vann og damp”

GODT Å VITE
for deg som
prosjekterer
IQ8Quad kan mer enn
bare å detektere.
Med tale i
detektorenheten kan
hotellets gjester motta
evakueringsmeldinger
i hvert rom, raskt og
effektivt. Man kan velge
både norsk og engelsk
språk om ønskelig.
FIRE FUNKSJONER I
EN ENHET:
1. DETEKSJON

HOTELLROMSDETEKTOREN
IQ8Quad O2T –
Analyserer vanndamp og
eliminerer blindalarm
Flere sensorer hindrer unødige og kostbare utrykninger.
Med IQ8Quad detektorserie velges forhåndsinnstilte - og egendefinerte
parameterinnstillinger, tilpasset ditt spesifikke miljø.
Hvis detektoren plasseres i miljøer med vanndamp anbefales O2T
detektoren, som med sine to optiske kamre (pluss termisk deteksjon)
analyserer røykpartikler meget detaljert.
Parameterinnstilling 7
IQ8Quad O2T har en spesifikk parameterinnstilling for hotellrom.

De ulike IQ8Quad
detektorene gir
optimal dekning for
ulike miljøer. IQ8Quad
bruker forskjellige
deteksjonsprinsipper,
alt etter kundens ønsker
og behov. Uansett
behov vil IQ8Quad
serien alltid ha den rette
detektoren. Rask og
pålitelig deteksjon av
alle typer branntilløp selv i krevende områder.
2. FLASH
Nesten usynlig til
daglig, umulig å overse
i nødssituasjoner.
Det 360° blitzlyset
er mindre enn vanlig
blitzlys, fordi lysgiveren
er integrert i enheten.
Optisk signalgiver er
ikke godkjent iht. EN5423.

Når detektoren er satt til parameter 7 vil den gjenkjenne damp eller

3. AKUSTISK ALARM

sigarettrøyk og ikke gi uønsket alarm.

IQ8Quad kan ikke
ignoreres, den akustiske
alarmen er integrert
i enheten og har et
lydnivå på opp til 92
dB. Det er ikke behov
for separate akustiske
alarmorganer.
IQ8Quad har alt!

Dersom detektoren samtidig blir påvirket av et reelt branntilløp vil den
oppdage forskjellen og alarmere.

V I L D U V I T E M E R O M H V O R D A N D U O P T I M A LT B R A N N S I K R E R D I T T S P E S I F I K K E M I L J Ø ?
VÅRE SELGERE ER EKSPERTER INNENFOR BR ANNAL ARM OG DE TEKSJON.
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4. TALEVARSLING
IQ8Quad gir
umiddelbare
evakueringsmeldinger –
fire programmerbare
talemeldinger og
en tekstmelding
er tilgjengelig. Ved
evakuering spares
dyrebare sekunder
og risikoen for panikk
reduseres.

