EuroStopper Multikit, beschermkap voor handmelders
De STI EuroStopper beschermkap is gemaakt van slagvast transparant polycarbonaat
en wordt over de (bestaande) handmelder geplaatst. De beschermkap kan eenvoudig opgetild worden om toegang te
krijgen tot de handmelder.
De STI EuroStopper beschermkap voor handmelders is optioneel te voorzien van een geïntegreerd alarm dat werkt op
batterijen en bij het optillen van de kap een scherp signaal van 96 dB afgeeft. Door de Glow in the Dark randen is de
beschermkap ook in het donker goed zichtbaar.
In de multikit zit een rode en groene cover, waarop de tekst in 2 talen te plaatsen is. Standaard is de Engelse tekst
geplaatst en op het meegeleverde stickervel zitten nog vele andere talen zoals Nederlands, Duits, Frans, Pools, Tsjechisch
enz.
De Stopper wordt al tientallen jaren over de hele wereld gebruikt om valse meldingen te reduceren, zonder het legitieme
gebruik van de handmelder te verhinderen. Dit product is ideaal voor scholen, universiteitsgebouwen, ziekenhuizen,
verpleeghuizen, hotels en alle openbare gebouwen waar risico bestaat op valse meldingen.
Kenmerken


Gemaakt van slagvast transparant polycarbonaat



Verkrijgbaar als inbouw of opbouw model, met of zonder alarm



Standaard geleverd als Kit met kleuren groen en rood en optionele verzegeling



Standaard met meertalige tekst welke op locatie toegevoegd kan worden



Levenslange garantie bij normaal gebruik, (m.u.v. elektronica 1 jaar)

Beschikbare modellen

Afmetingen



STI 15010ML

EuroStopper Multikit inbouw, zonder alarm



STI 15C10ML

EuroStopper Multikit opbouw, zonder alarm



STI 15020ML

EuroStopper Multikit inbouw, met alarm



STI 15C20ML

EuroStopper Multikit opbouw, met alarm



STI 15030ML

EuroStopper Multikit inbouw, met alarm, externe voeding en relais



STI 15C30ML

EuroStopper Multikit opbouw, met alarm, externe voeding en relais

EuroStopper, beschermkap voor handmelders
De STI EuroStopper beschermkap is gemaakt van slagvast transparant polycarbonaat
en wordt over de (bestaande) handmelder geplaatst. De beschermkap kan eenvoudig opgetild worden om toegang te
krijgen tot de handmelder.
De STI EuroStopper beschermkap voor handmelders is optioneel te voorzien van een geïntegreerd alarm dat werkt op
batterijen en bij het optillen van de kap een scherp signaal van 96 dB afgeeft. Door de Glow in the Dark randen is de
beschermkap ook in het donker goed zichtbaar.
De Eurostopper is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en kleuren.
De Stopper wordt al tientallen jaren over de hele wereld gebruikt om valse meldingen te reduceren, zonder het legitieme
gebruik van de handmelder te verhinderen. Dit product is ideaal voor scholen, universiteitsgebouwen, ziekenhuizen,
verpleeghuizen, hotels en alle openbare gebouwen waar risico bestaat op valse meldingen.
Kenmerken


Gemaakt van slagvast transparant polycarbonaat



Verkrijgbaar als inbouw of opbouw model, met of zonder alarm



Standaard geleverd met optionele verzegeling



Levenslange garantie bij normaal gebruik, (m.u.v. elektronica 1 jaar)

Beschikbare modellen


STI 15010xx

EuroStopper inbouw, zonder alarm



STI 15C10xx

EuroStopper opbouw, zonder alarm



STI 15020xx

EuroStopper inbouw, met alarm



STI 15C20xx

EuroStopper opbouw, met alarm



STI 15030xx

EuroStopper inbouw, met alarm, externe voeding en relaiscontact



STI 15C30xx

EuroStopper opbouw, met alarm, externe voeding en relaiscontact

Vervang xx achter het artikelnummer voor NB (blauw), NY (geel), NE (oranje), NK (zwart)
of NW (wit).
Afmetingen

