GAS Alarm
Båden, Autocamperen & Campingvognen

3GasAlarm er en højkvalitet gasalarm,
der registrerer tre farlige gasser :




LGP (Butan/Propan)
Co (Kulilte)
Narkosegas (bedøvelsesgas)
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HVORFOR GASALARM?
3Gas+ Alarm. Den mindste professionelle 12V gasdetektor til
din autocamper, campingvogn, båd og sommerhus
Ro i sindet på din ferie, mens du sover, for dig, dine børn og dine kæledyr.
3Gas+ Alarmen er udviklet til at advare dig i alle disse tilfælde.
3Gas+ Alarmen er den nyeste og mest innovative alarm, som er velegnet
til både tunge og lette gasser, grundet den ekstra sensor.
3Gas+ Alarmen er en meget lille alarm, med et moderne design, der passer ind i ethvert interiør.
3Gas+ Alarmen registrerer alle af følgende gasser:





LPG (både butan/propan) i tilfælde af utilsigtet udslip fra en enhed,
cy linder eller rør.
Kulilte (CO) der kan dannes af gasdrevet udstyr, som ikke er ordentligt ventileret eller har utilstrækkelig tilførsel af frisk luft til forbrændingen.
Narkotiske “knockout” gasser som æter, der anvendes til røverier,
for at gøre ofre bevidstløse.

Sensoren er yderst følsom og advarer om selv de mindste gaskoncentrationerne. Sensorens drift kontrolleres ved hver opstart, og den automatiske
kalibreringsproces tester hvert 40. sekund, om indstillingen stadig er korrekt,
eller om en ændring er nødvendig. Lys- og lydsignaler sikrer brugeren mod
gas.
Når 3Gas+ alarmen registrerer en gaskoncentration i den omgivende luft,
iværksætter alarmen en 40-sekunders prealarm, før den rigtige alarm starter. Hvis gaskoncentrationen forbliver uændret eller stiger i løbet af denne
overvågningstilstand, aktiveres alarmen med en kontinuerlig alarmtone og
det røde LED-lys lyser hele tiden.
Hvis gaskoncentrationen forsvinder, vender 3Gas+ alarmen tilbage til
standby-tilstanden.

Nem montage
3Gas Alarmen skal blot tilsluttes 12volt DC i Campingvognen, Autocamperen eller båden, og så monteres på et lodret underlag.

SIKKERHED PÅ
FARTEN
EKSTRA SENSOR
Da nogle gasser er lette og stiger til vejrs
og andre er tunge og daler ned, kan
sikkerheden forbedres ved at placere en
ekstra sensor, som kan monteres i en anden højde.
Hvis man skal have den bedste
sikkerhed, anbefales vi, at man har to
sensorer. (Alarmen + en ekstra sensor)
Vi anbefaler, at alarmen er installeret i en
højde på 30 cm over gulvhøjde for tunge
gasser og den anden sensor mindst 1,5
m over gulvhøjde og ikke højere end 20
cm fra loftet, til at fange de lette gasser.

Tekniske data:
Spænding 12 VDC
Strømforbrug i standby-tilstand 100mA
Strømforbrug under alarmering 180mA
Signal: 80 dB
Følsomhed omkring 95 ppm EEC
Rød tilslutningskabel = +12 volt, Sort
tilslutningskabel = - stel
Opfylder 89/336EEC, 93/68EEC

For din egen sikkerheds skyld skal alarmens funktion naturligvis kontrolleres regelmæssigt. Du kan gøre dette ved at
tænde for alarmen og vente, indtil det
grønne LED-lys lyser efter selvtesten. Derefter med en gaslighter sende gas ind i
en af de åbninger på 3Gas+ alarmen
(kun gas, ingen flammer). Efter nogle få
sekunder kan du høre den 40-sekunders
overvågningstilstand gå i gang, som efterfølges af alarmen, hvis du bliver ved
med at lade gas sive ind i kabinettet.

V.nr. 550105: 3Gas-Alarm

Kr. 850,00

V.nr. 550107: Sensor til 3Gas-Alarm

Kr. 295,00

V.nr. 550109: 3gas alarm m. ekstra sensor

Kr. 1.098,00
Alle priser vejledende og er inkl. 25% moms
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At du handler med et firma, der ved meget om det produkt du
køber.
At du altid kan få råd og vejledning - Vi ved hvad det handler
om - både når det gælder brug og montage, men vigtigst hvis
der skulle opstå et problem.
At du handler med et firma, der mener at det er vigtigt, at du
hurtigt kan bruge det produkt du har købt. Vi ved, at de produkter vi sælger, er vanedannende.
At du handler med et firma, der selv følger produkterne, fra fabrikken til dig. Vi køber direkte på fabrikkerne. Det vil sige, at vi
har direkte indflydelse på den endelige udformning af hvert enkelt produkt.
At du kan få leveret fra dag til dag. Vi kræver ikke store ordre, og
dermed kan du reducere Jeres lagerinvestering.
At hvis der opstår en fejl på et produkt, løser vi det. Oftest ved, at
produktet byttes hos kunden med det samme, så tager vi bagefter stilling til om det er en garantisag. Vi behøver ikke sende et
produkt til vurdering hos fabrikken, det gør vi selv. Det vigtigste
er, at du og din kunde oplever, så få gener som muligt
At du handler med et firma, som har produkter med en meget
lille fejlfrekvens.
At du stadig kan få reservedele eller bygge videre på dit TRAKTORVIDEOTM eller COMFORTVIDEOTM selv om det er mere end 10
år siden det var nyt. Det gør investeringen i et JEPOTECH produkt,
rigtig god og langsigtet.
At du handler med et firma, der har været på markedet i mere
end 20 år.
At du handler med et firma, der konstant udvikler produkterne og
sig selv.
At du handler med et firma der gennemtester og ved noget om
produkterne og deres anvendelse.
At du handler med et firma, der har egen teknisk afdeling, og
som både kan og vil lave specielle løsninger og ikke mindst produktudvikling.

DET KALDER VI GOD SERVICE.
Udviklingen følger os.
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