[ Tekniske detaljer ]
Vekt

230 g [incl. battery]

Godkjenninger

Dimensjoner

100 x 75 x 45 mm [H x W x D]

Huset er laget av overmoulded 2K

ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4
– 20 °C til +55 °C

IP

IP 67

GA 401-2002 [avventer]

Frekvens

2.6 – 3.0 kHz

Tester

Lysdioder

LED lys

Alarm

95 dB at 3 m; 2 ultra bright LEDs

EMC [2004/108/EC]:
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Prealarm

2 signaler/sekund redusert styrke

MIL-STD-810E

Hovedalarm

3 signaler/sekund ved maks styrke

Overtenning iht. EN 137

Batteri

2 AA LR6 batterier

EN 60529 [IP 67]

Batterilevetid

200 timer stand-by; 10 timer I alarmmodus

JCDD/38

Garanti

2 år [gjelder ikke batteriet]

Korrosjon: EN 60068-2-11

[ Bestillingsinformasjon ]
10088031

motionSCOUT

10088032

motionSCOUT K [Nøkkelversjon]

10088033

motionSCOUT T [temperatursensor]

10088034

motionSCOUT K-T [Nøkkelversjon, temperatursensor]

10088475

motionSCOUT R [Manuell resetting av alarm]

10088476

motionSCOUT K-R [Nøkkelversjon, manuell resetting av alarm]

10088477

motionSCOUT T-R [Temperatursensor, manuell resetting av alarm]

10088478

motionSCOUT K-T-R [Nøkkelversjon, temperatursensor,
manuell resetting av alarm]

10089042

motionSCOUT Reservenøkkel

motionSCOUT
[ Neste generasjon bevegelsesdetektor ]
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Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel
ID 01-318.8 NO/02/AL/03.08/HA
Subject to change without notice

motionSCOUT er en ny generasjon av bevegelsesdetektor som overvåker brukerens
bevegelser og går automatisk i alarmfunksjon
dersom den ikke registrerer bevegelse. For økt
sikkerhet kan detektoren også aktiviseres
manuelt.

motionSCOUT er veldig enkel å bruke. Den
sensitive elektroniske bevegelsessensoren
gjenkjenner alle normale kroppsbevegelser.
Vedlikeholdsfri, samt at den er røff og tøff
gjør at den blir en rimelig investering.

[ Bruksområder ]

■

motionSCOUT er ikke bare tilpasset for brann
og redning, men også til urbanredning, inspeksjon av tunnel og mange andre bruksområder.

Supersterke røde lysdioder
■

Generelt sett er den tilpasset når en person
entrer eller arbeider i et potensielt farlig
område. Spesielt tilpasset industrien der personer må jobbe alene.

■

Tofarget lysdiode som
indikerer status & lavt
batteri

■

95 dB lydalarm
> 10 timer

■

Robust, ergonomisk
design

■

Integrert
pakning

■

Robust festeklype

Sensitive elektronisk
bevegelsessensor

■ Bruker-

vennlig og
intuitiv

For eksempel i tanker, brønner, siloer m.m.

[ Robust utførelse ]
motionSCOUT har en robust utførelse, men er
samtidig kompakt, veier lite og er vanntett
[IP 67]. Enheten består av et øvre og nedre
deksel, med en pakning som sikrer en vanntett
forsegling, selv etter batteribytte.
Med en røff og solid spenne, kan man feste
enheten enkelt og sikkert enten på skulderstroppen eller på midjebeltet.

■

IP 67 vanntett
■

Vedlikeholdsfri

[ Særegent alarmsystem ]
motionSCOUT har et særegent alarmsystem
som består en lydalarm på 95 dB på 3 m og to
supersterke lysdioder.

[ Enkel i bruk ]
Med kun to knapper er den enkel i bruk og
intuitiv. Enheten er ustyr med en stor knapp for
aktivering av manuell alarm og en litt mindre
for å slå av enheten. For ekstra sikkerhet er
enhet av en sådan art at begge knappene må
trykkes samtidig for at enheten skal slåes av.
Tofarget LED lys forteller tilstand til enheten.
Grønn = status og Rød for lavt batterinivå.

Når brukeren ikke er i bevegelse aktiviseres
prealarmen etter 25 sekunder med et redusert
volum. Etter ytterligere 15 sekunder der brukeren fortsatt ligger rolig aktiviseres hovedalarmen.

[ Lave kostnader ]
motionSCOUT er en vedlikeholdsfri enhet. Det
eneste som man trenger å skifte er batteriene.
Ved hjelp av to AA batterier har motionSCOUT
ekstrem lang stand-by tid, faktisk mer enn
200 timer og i alarmmodus mer enn 10 timer.

[ Forskjellige versjoner ]
Det finnes forskjellige versjoner av
montionSCOUT som er tilpasset et utall forskjellige bruksområder.

Temperatursensoren som sitter i motionSCOUT T
aktiviseres når brukstemperaturen har blitt
overskredet. Det øker sikkerheten til den
respektive røykdykker.

Nøkkelversjon [slår seg på når nøkkelen trekkes
ut] som øker ansvarlighet. På kommandoplass- Med reset knappen kan du nullstille eventuelle
alarmer.
en sjekker man ut den respektive røykdykker
ved å ta imot den respektive nøkkel. Det gjør at
man enklere kan se hvor mange man har inne,
samtidig se hvem man har inne. Når røykdykket er over vil man raskt og enkelt se om alle har
kommet ut.

