Sov trygt:
Når du hjemme eller på farten

KULILTEALARM

TRIPLE GAS ALARM™
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KULILTEALARM

Robust kulilte alarm der drives af
almindelige AA batterier. Nem
installation i bade campingvogn,
Til almindelige AA batterier
•
•
•
•
•
•

Moderne design med LCD display
Selv test funktion
Robust sensorhoved
Høj præcision
Nem installation
Bruger almindelige AA batterier ( ikke inkluderet)

Specifikationer:
Nem installation
Bruger almindelige AA batterier 3 stk. (ikke inkluderet)
Alarmlyd pa 85 db
Permanent kulilte sensor med LCD display
Alarm indikator med rødt blink
Lavt batteri indikator og alarm
Opfylder EN50291
Varenummer: 550130

Kr. 189,00
Alle priser i denne brochure er inkl. moms

TRIPLE GAS ALARM™

Den professionelle 12V/24V gasdetektor med intern og ekstern
sensor til din autocamper, campingvogn, lastbil, bad
og sommerhus.
Fa ro i sindet pa din ferie, mens du sover, for
dig, dine børn og dine kæledyr.
Triple Gas Alarmen™ er udviklet til at
advare dig i alle disse tilfælde. Alarmen
er den nyeste og mest innovative alarm,
som er velegnet til bade tunge og lette
gasser, grundet den ekstra sensor.
Alarmen er en meget lille alarm, med et moderne design, der passer ind i
ethvert interiør.
Triple Gas Alarmen™ registrerer alle af følgende gasser:

•
•
•

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

Specifikationer:
- Spænding: 9-30V
- Aktuelt forbrug i standbytilstand: 100mA
- Aktuelt forbrug i alarm: 180mA
- Signalstyrke: 80dB
- Følsomhed: 90 ppm EEC
- Opfylder: EN55032, EN55024 og EN50270

Varenummer: 550120

Kr. 799,00
Alle priser i denne brochure er inkl. moms

MED PRODUKTER FRA JEPOTECH
SIKRER DU DIG:
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.

JEPOTECH ApS, Sandbakkevej 44, 4390 Vipperød. Tlf. 59 11 01 99
Mail: info@jepotech.dk www.jepotech.dk

