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Tekniskt datablad

Exit Stpper® dörrlarm - EXST -

Förebygger otillåtet bruk av dina nödutgångar
• Exit Stopper® är ett mycket effektivt larmsystem som larmar så fort en nödutgång öppnas. Det kan även 

användas som stöldskyddslarm.
• Så fort dörren i fråga öppnas avges en ljudlig larmsignal. När dörren stängs igen upphör larmet automatiskt. 

Larmet har i övrigt fl era valbara inställningar (se tabellen nedan). Med hjälp av den speciella nyckeln kan du 
öppna dörren utan att utlösa larmet.

• Exit Stopper® är batteridrivet. Det kan fås i 2 olika färger (grön eller röd) och går att installera på de fl esta typer 
av dörrar. Larmsirenen kan installeras på distans.

• Elektroniskt, fristående dörrlarm.
• Larmet har STOP skrivet i stora bokstäver på överdelen för att tydligt markera att dörren inte får öppnas.
• Batterityp: 9V PP3 (medföljer).
• 32 valbara användarinställningar.
• Installeras på bara några minuter.
• Livstidsgaranti mot krosskador på glaset, 1 års garanti på alla elektroniska delar.
• Hölje i praktiskt taget oförstörbar polykarbonat.
• Modell med fjärrkontroll 12 eller 24 VDC för speciella användningsområden.
• Mått: Ø 127 mm, djup 48 mm.

 A Teknisk beskrivning

Beskrivning JP2 JP3 JP4 JP5 JP7

Hög ljudvolym* (97 dB) PÅ*

Låg ljudvolym (95 dB) AV

Omedelbar aktivering* PÅ*

Fördröjd aktivering med 15 sekunder AV

Omedelbar larmsignal* AV*

Fördröjd larmsignal med 15 sekunder* PÅ*

Larmtid 30 sekunder* AV* AV*

Larmtid 180 sekunder AV PÅ*

Kontinuerligt larm PÅ* AV

Larm vid halvöppnad dörr (5 pip) PÅ* PÅ*

* Fabriksinställningar

Detta datablad utarbetades 09.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor.

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation.

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.


