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Ny värmevarnare – livsnödvändig där brandvarnare inte fungerar
Nyheten Invisible värmevarnare är till för utrymmen
där det är olämpligt med en vanlig brandvarnare.
Som exempelvis i fuktiga, dammiga utrymmen där
värmevarnaren larmar innan branden har tagit fart.
Sedan tidigare finns Invisible brandvarnare som är världens minsta brandvarnare. Nu kommer Invisible värmevarnare som ett bra komplement att använda i utrymmen
där en brandvarnare inte är lämplig.
I fuktiga, dammiga och ofta rökiga rum fungerar inte en
brandvarnare optimalt och därför är en värmevarnare ett
smart val i exempelvis kök, garage, badrum, tvättstugor
och verkstäder. Samtidigt visar undersökningar att 44
procent av alla bostadsbränder startar i utrymmen som
nämns ovan.
Invisible värmevarnare har en toppmodern teknik som
övervakar normala och oväntade temperaturförändringar. Larmet utlöses när temperaturen blir farligt hög vid
såväl snabba som varaktiga förändringar.
Namnet Invisible kommer från att värmevarnaren, med
sina fyra centimeter i diameter, praktiskt taget är osynlig
när den sitter monterad i taket. Kapaciteten är däremot
desto större och Invisible är lika tekniskt avancerad som
större värmevarnare.
En unik anordning för fastsättning i taket gör monteringen enkel. Värmevarnaren har ett inbyggt lithiumbatteri som håller hela värmevarnarens livslängd, vilket är
10 år.
Cirkapris för Invisible värmevarnare är 695 kronor.

Nyheten Invisible värmevarnare är till för utrymmen där en vanlig
brandvarnare inte är lämplig att placera.
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