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SPECIFIKATIONER: 

MAUS Rauch Wifi Optisk brandvarnare

Artikelnummer: 6001-1

EAN: 7350015530201

Dimensioner: Ø13,2 x Width 4,2 cm

Vikt:  260g

Garanti: 5 år

Koppling:  Med eller utan wifi + App

Skyddat område:  30 m²

Ljudnivå: ≥85dB/3M

Funktionsduglig (°C):  -10°C ~+50°C / 50°F ~+122°F

Funktionsduglig i fukt (RF): 10%~95% RF

Inuti förpackningen: Manualer, skruvar & 3M tejp

Batteri: 2 x AAA (ingår)

HS-kod: 8531100000
 

MAUS Rauch Wifi är ett smart optiskt brandlarm som skickar 
aviseringar till din smartphone om det skulle uppstå en brand. 
Anslut så många enheter som du vill till din Tuya Smart- eller 
Smart Life-applikation för att ha full kontroll över eventuella 
bränder i ditt hus, båt, husbil, sommarstuga eller kontor. MAUS 
Rauch fungerar givetvis även utan smartphone. 

Fördelar:
- Meddelanden / larm på din smartphone vid brand.
- Blinkande rött ljus och högt ljudlarm när rök upptäcks. 
- Anslut så många enheter som du vill för full kontroll.
- 5 års garanti.

Inuti förpackningen:
Inuti förpackningen finns en manual för 
Wifi-anslutning och en manual med 
allmän brandvarnarinformation. Dessutom 
ingår 3M tejp som kan användas för 
att fästa brandvarnaren i taket utan att 
använda skruvar.  Inkluderat är även
2 x AAA-batterier för snabb installation. 
Wifi bruksanvisning finns för närvarande 
på engelska, svenska och tyska. 

Optisk brandvarnare vs. Jonisk brandvarnare
Optiska reagerar snabbt vid brand med öppna lågor som 
ger en osynlig och varm rök, falsklarmar inte så lätt vid 
damm eller om insekter kommer i närheten. Perfekt för 
rum med mycket plastmaterial i inredningen, där det vid en 
brand bildas synlig rök som den optiska brandvarnaren 
reagerar snabbt på. Placering utanför badrum påverkar inte 
enheten pga sin höga fukttålighet. I kök reagerar den inte 
lika lätt för matos (dvs varma brandgaser) som en jonisk 
brandvarnare gör vilket gör att du undviker falsklarm.
I förråd/källare, båt och husvagn där det kan vara fuktiga 
miljöer klarar den optiska brandvarnaren att upptäcka 
svårupptäckta glödbränder. 

MAUS™ är ett registrerat varumärke som ägs av Falkenheim Invest AB. Sedan starten 2015 har MAUS saneringsfria brandskyddskoncept blivit en del av utrustningen hos kunder som:
PostNord, Polisen, Nationella Bombskyddet, Anticimex, Swedish Match, Kronofogdemyndigheten, Sandvik, Stora Enso, Motormännen, Larm-Assistans mfl. 

Falkenheim Invest AB har sitt säte med lager och kontor i Lidköping, Sverige. 

Appliceringsområden
- Hem
- Båt
- Husvagn / Husbil

- Kontor
- Sommarstuga
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