
X10/H10 EN RÖK & VÄRME 
VARNARE I EN KLASS FÖR 
SIG

Vill du använda en renodlad 
värmevarnare väljer du självklart H10.

Har du en gammal brandvarnare 
monterad och det är dax att 
uppgradera?

Använd vårt universalfäste, då slipper 
du borra nya hål i taket, montaget 
går snabbt och smidigt, eller vill du 
tejpa upp den, vi har den lösningen 
tillsammans med 3M.

Brandvarnaren X10 detekterar rök 
och sotpartiklar. Oavsett om branden 
uppstår i elektrisk utrustning, i textilier, 
porösa material eller om det brinner i 
brandfarliga vätskor kommer varnaren 
larma. 

Lätt att placera med sin lilla storlek 
men ändå inte för liten för att sköta det 
viktigaste av allt, provningen. Stor och 
tydlig testknapp underlättar test.

Om man vill installera en brandvarnare som gör sitt jobb 
obemärkt och tryggt, utan att behöva tänka på batteribyte 
eller onödiga falsklarm då skall man titta närmare på X10 & H10 
serien. En väldesignad produkt som passar de flesta hemmen och 
har en installationsbas på närmare en 1/2 miljon enheter bara i 
Skandinavien. Med 10-års inbyggt batteri och 10-års produktgaranti.
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X10   
Optisk rökvarnare med 10-minuters pausfunktion och 
inbyggt 10-års litiumbatteri. Stor och tydlig testknapp. 
Varnaren aktiveras automatisk när du vrider fast den på sitt 
monteringsfäste och avaktiveras när du monterar ned den. 
Inbyggd låsspärr för att försvåra oönskat nedmontage denna 
spärr går att vika bort om så önskas.

H10   
Värmevarnare 57 °C med 10-minuters pausfunktion och 
inbyggt 10-års litiumbatteri. Stor och tydlig testknapp. 
Varnaren aktiveras automatisk när du vrider fast den på sitt 
monteringsfäste och avaktiveras när du monterar ned den. 
Inbyggd låsspärr för att försvåra oönskat nedmontage denna 
spärr går att vika bort om så önskas.

Specifikation:

Artikelnummer          10346
Artikelnamn          X10
Batterityp           3V inbyggt litium batteri
Batterilivslängd           10 år
Färg            Vit
Förpackning          40 st/kartong
Garanti           10 år
Godkännande          EN 14604:2005
Intervall för rekommenderat byte      10 år
Ljudgivare           Piezo, 85dB vid 3m
Manual           Svensk & Engelsk
Montering           Plastplatta, skruv & plugg
Mått på varnare          Ø84 x 35 mm
Pausfunktion          Ja
Sammankopplingsbar          Nej
Omgivningstemperatur         0°C till 45°C
Tillbehör           Universal & tejp fäste
Typ av varnare          Optisk 
Vikt            95 gram
Går att screen trycka          Ja

Specifikation:

Artikelnummer          10349
Artikelnamn          H10
Batterityp           3V inbyggt litium batteri
Batterilivslängd           10 år
Färg            Vit
Förpackning          40 st/kartong
Garanti           10 år
Godkännande          BS5446-2:2003
Intervall för rekommenderat byte      10 år
Ljudgivare           Piezo, 85dB vid 3m
Manual           Svensk & Engelsk
Montering           Plastplatta, skruv & plugg
Mått på varnare          Ø84 x 53 mm
Pausfunktion          Ja
Sammankopplingsbar          Nej
Omgivningstemperatur         0°C till 45°C
Tillbehör           Universal & tejp fäste
Typ av varnare          Värme 
Vikt            85 gram
Går att screen trycka          Ja

X10/H10 FAMILJEN
Söker du en fristående rök eller värme varnare som är enkel 
att äga, lätt att prova, tysta & pausa och där man kan fördröja 
batterivarningslarm i 10-timmar för en god natts sömn när 
varnaren efter 10-år varnar dig för byte/lågt batteri? 

För mer information besök vår webbplats www.deltronic.se
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X10i-RF2   
Optisk rökvarnare med 10-minuters pausfunktion och 
inbyggt 10-års litiumbatteri. Stor och tydlig testknapp. 
Varnaren aktiveras automatisk när du vrider fast den på sitt 
monteringsfäste och avaktiveras när du monterar ned den. 
Inbyggd låsspärr för att försvåra oönskat nedmontage denna 
spärr går att vika bort om så önskas.                                  
      
 

H10i-RF2   
Värmevarnare 57 °C med 10-minuters pausfunktion och 
inbyggt 10-års litiumbatteri. Stor och tydlig testknapp. 
Varnaren aktiveras automatisk när du vrider fast den på sitt 
monteringsfäste och avaktiveras när du monterar ned den. 
Inbyggd låsspärr för att försvåra oönskat nedmontage denna 
spärr går att vika bort om så önskas.    
      
 

Specifikation:

Artikelnummer          10444
Artikelnamn          X10i-RF2
Batterityp           3V inbyggt litium batteri
Batterilivslängd           10 år varnare/5 år radiosockel
Färg            Vit
Förpackning          10 st/kartong
Garanti           10 år varnare/5 år radiosockel
Godkännande          EN 14604:2005, EN 62479:2010,
            EN 60950-1:2006+A11:2009+A1: 
            2010+A12:2011+A2:2013
            EN 301 489-1 V1.9.2: -3 V1.6.1
            EN 300 220-1 V2.4.1 -2 V2.4.1
Intervall för rekommenderat byte      10 år
Ljudgivare           Piezo, 85dB vid 3m
Manual           Svensk & Engelsk
Montering           Skruv & plugg
Mått på varnare          Ø 90 x 58 mm
Pausfunktion          Ja
Sammankopplingsbar          Ja med 15st enheter
Omgivningstemperatur         0°C till 45°C
Tillbehör           3M dubbelhäftande tejp
Typ av varnare          Optisk 
Vikt            150 gram
Går att screen trycka          Ja

Specifikation:

Artikelnummer          10445
Artikelnamn          H10i-RF2
Batterityp           3V inbyggt litium batteri
Batterilivslängd           10 år varnare/5 år radiosockel
Färg            Vit
Förpackning          10 st/kartong
Garanti           10 år varnare/5 år radiosockel
Godkännande          BS5446-2:2003
            EN 60950-1:2006+A11:2009+A1: 
            2010+A12:2011+A2:2013
            EN 301 489-1 V1.9.2: -3 V1.6.1
            EN 300 220-1 V2.4.1 -2 V2.4.1
Intervall för rekommenderat byte      10 år
Ljudgivare           Piezo, 85dB vid 3m
Manual           Svensk & Engelsk
Montering           Skruv & plugg
Mått på varnare          Ø 90 x 72 mm
Pausfunktion          Ja
Sammankopplingsbar          Ja med 15st enheter
Omgivningstemperatur         0°C till 45°C
Tillbehör           3M dubbelhäftande tejp
Typ av varnare          Värme 
Vikt            150 gram
Går att screen trycka          Ja

X&H10I-RF2
När du söker en sammankopplingsbar rök eller värmevarnare 
som är enkel att äga, lätt att prova, tysta & pausa och där alla 
sammankopplade enheter larmar i gruppen samtidigt.

Man kan fördröja batterivarningslarm i 10-timmar för en god 
natts sömn, när varnaren efter 10-år varnar dig för byte/lågt 
batteri? 

Sammankopplingsbar med fler enheter t.ex. CO7Bi-RF2 

För mer information besök vår webbplats www.deltronic.se
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X10i-RL   
Optisk rökvarnare med 10-minuters pausfunktion och 
inbyggt 10-års litiumbatteri. Stor och tydlig testknapp. 
Varnaren aktiveras automatisk när du vrider fast den på sitt 
monteringsfäste och avaktiveras när du monterar ned den. 
Inbyggd låsspärr för att försvåra oönskat nedmontage, denna 
går att vika bort om så önskas. Reläsockeln har tre olika 
pulslägen från kort, normal till lång beroende på vad du vill 
styra.

H10i-RL   
Värmevarnare 57 °C med 10-minuters pausfunktion och 
inbyggt 10-års litiumbatteri. Stor och tydlig testknapp. 
Varnaren aktiveras automatisk när du vrider fast den på sitt 
monteringsfäste och avaktiveras när du monterar ned den. 
Inbyggd låsspärr för att försvåra oönskat nedmontage, denna 
går att vika bort om så önskas. Reläsockeln har tre olika 
pulslägen från kort, normal till lång beroende på vad du vill 
styra.

Specifikation:

Artikelnummer          10532
Artikelnamn          X10-RL
Batterityp           3V inbyggt litium batteri
Batterilivslängd           10 år
Färg            Vit
Förpackning          10 st/kartong
Garanti           10 år
Godkännande          EN 14604:2005
Intervall för rekommenderat byte      10 år
Ljudgivare           Piezo, 85dB vid 3m
Manual           Svensk & Engelsk
Montering           Skruv & plugg
Mått på varnare          Ø 90 x 58 mm
Pausfunktion          Ja
Sammankopplingsbar          Nej
Omgivningstemperatur         0°C till 45°C
Tillbehör           3M dubbelhäftande tejp
Typ av varnare          Optisk 
Vikt            150 gram
Går att screen trycka          Ja

Specifikation:

Artikelnummer          10536
Artikelnamn          H10-RL
Batterityp           3V inbyggt litium batteri
Batterilivslängd           10 år
Färg            Vit
Förpackning          10 st/kartong
Garanti           10 år
Godkännande          BS5446-2:2003
Intervall för rekommenderat byte      10 år
Ljudgivare           Piezo, 85dB vid 3m
Manual           Svensk & Engelsk
Montering           Skruv & plugg
Mått på varnare          Ø 90 x 74 mm
Pausfunktion          Ja
Sammankopplingsbar          Nej
Omgivningstemperatur         0°C till 45°C
Tillbehör           3M dubbelhäftande tejp
Typ av varnare          Värme 
Vikt            137 gram
Går att screen trycka          Ja

X&H10I-RL RELÄ
När du söker en rök eller värmevarnare som är 
sammankopplingsbar med extern utrustning såsom blixtljus, 
branddörrar eller larmcentraler. Enkel att äga, lätt att prova, 
tysta & pausa.

Man kan fördröja batterivarningslarm i 10-timmar för en god 
natts sömn när varnaren efter 10-år varnar dig för byte/lågt 
batteri? 

För mer information besök vår webbplats www.deltronic.se
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TILLBEHÖR
Till vår X&H10 familj kan man välja till några olika monteringsalternativ för att underlätta montage.

MFX kräver inga verktyg då funktionen är snap-in över befintligt takfäste. Monteringsfäste 3M för X10/
H10 ersätter den medföljande tak-plattan och är försedd med en 3M dubbelhäftande tejp för enkel 
applicering. För enheter med RF2 eller Reläsockel kan vi erbjuda 3M dubbelhäftande tejp för att slippa 
borra samt montera plugg och skruv.

OBS! Tänk på att ytorna måste vara rena från damm och fett när ni använder tejp. Om möjligt låt tejpen 
härda innan ni lägger på belastningen.
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MFX Universalfäste   
Denna produkt passar över de flesta på 
marknaden befintliga fästen men med 
inriktning på våra tidigare produkter 
med produktbeteckningar som börjar 
på: B, D, H, S, P, PR, PS &  PX.

Specifikation:

Artikelnummer 11004
Artikelnamn MFX  Universalfäste för  
   X10/H10
Färg   Vit
Förpackning 40 st/kartong
   80 st/kartong

Monteringsfäste 3M för X10/H10   
Vill ni slippa borra i betong-tak, då 
kan detta fäste vara en lösning för er, 
monteringsplatta med förmonterat 
dubbelhäftande adhesiv från 3M.

Specifikation:

Artikelnummer 11010
Artikelnamn Monteringsfäste 3M för  
   X10/H10
Färg   Vit
Förpackning 10 st/påse
   80 st/kartong
   160st/kartong

3M dubbelhäftande tejp   
Vill ni slippa borra i betong-tak och har 
tänkt använda relä eller radiosockel i 
kombination med tejp då kan vi erbjuda 
en stabil lösning från 3M.

Specifikation:

Artikelnummer 11003
Artikelnamn Dubbelhäftande tejp   
   3M kudde PS,PR,PX
Färg   Vit
Förpackning 10 st/ark
   100 st/påse
   


