Fugtalarm

5030TI

Kræver du en effektiv
lækagemelding?
Vandnormen gør!
Vand er den største og mest
kostbare skadevolder på vore
bygninger. Derfor skal vand
på afveje afsløres omgående.
Felson Fugtalarm gør det
enkelt og effektivt.

E lektronis k m e l d e rø r
Felson Fugtalarm anbefales af relevante myndigheder til brug i
installationsskakte som alternativ til traditionelle melderør.

F u gtal arme n ud m æ rker s i g

Felson Fugtalarm
kan sikre...

ved en hurtig og effektiv alarm – også ved småt spild.

Monter ing e r h urt i g o g l e t
Fugtalarmen forsynes med et batteri eller 230V stikadaptor via
skrueterminal og placeres ganske enkelt i risikoområdet.

F or øget s ikkerh e d
kan alarmen tilsluttes ekstern strømforsyning og alarmen afgives
over relæ til ekstern overvågning, for eksempel CTS eller tyverialarm. Mulighed for back-up drift på batteri i tilfælde af strømsvigt.

Teknikken e r e n kel
Tre guldbelagte ben detekterer vand og reagerer på mindre end to
millimeter vandspejl.

●
●
●
●
●
●

i installationsskakte
ved opstående kloakvand
i krybekældre
ved hårde hvidevarer
i arkivrum/serverrum
i teknikrum

FELSON

Fugtalarm

5030TI

I n trodukt i o n
Felson Fugtalarm er en elektronisk melder med indbygget
sirene og LED der indikerer korrekt funktion.
Fugtalarmen placeres for eksempel, hvor der er risiko for
lækager fra rør og tekniske installationer.
Fugtalarmen kan med fordel anvendes i installationsskakte,
arkivrum, teknikrum, krybekældre eller i forbindelse med
vandtilsluttede hårde hvidevarer.
Når der opstår en lækage, vil de tre følere detektere dette og
afgive alarm.
Fugtalarmen kan anvendes selvstændigt eller kobles til
ekstern overvågning. For optimal sikkerhed kan der vælges
kabelovervågning ved brug af fugtkabel. Alarmen har desuden
mulighed for backup drift på batteri i tilfælde af strømsvigt.
Indbygget akustisk alarm kan deaktiveres.

Teknisk sp e c ifikat i o n
Model

5030TI

VVS nr.

466773230

Tilslutning

9V litiumbatteri eller 12VDC input

Forbrug

19-32 uA max ved standby. 40mA max ved alarmafgivelse

Relæ rating

2 x 3A 250 VAC eller 3A 30 VCD

Godkendelse

CE

Funktioner

 re følere for detektering af fugt. Relæ og lydgivere
T
aktiveres ved alarm. Lavspændingsalarm gives akustisk og
via relæ når batteri skal skiftes

Batteri levetid Garanteret 5 år ved standby
Lydstyrke

95 dB

Temp.område

0 C ~ 45° C

Test

 lacer Felson Fugtalarm på en våd serviet. Alarmsignal og
P
LED vil aktiveres ved korrekt funktion

Mål

82 x 82 mm, 34 mm høj

Vægt

Ca. 75 gram + batteri ca. 70 gram

Wiegaarden | 134748

Forhandler

FELSON WATERSAFE APS
GARTNERVEJ 4, 6710 ESBJERG V
www.felson.dk

TELEFON: 70 20 66 76
FAX:
75 17 66 76
E-MAIL:
FELSON@FELSON.DK

Optimér mulighederne med tilbehør.

Ka r a k t e r i s t ik a
●	Afslører utætheder i installationen
●	Opdag skaden i tide
●	Let og enkelt montering
● Kompakt design der kan placeres overalt
● Forebygger følgeskader
● CE godkendt
●	Har lokal alarmgiver (on/off indstilling)
● lnkl. 9V litiumbatteri eller 230v stikadapter
●	Kan optimeres med ekstern sensor, som
Felson fugtkabel eller fugtmåtte
● Koster lidt - sikrer meget

