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Tekniske data  
røykvarsler Dual  /  VdS, 
9 V-variant
- Nominell spenning: 9 V DC
- Signal om batterisvikt:  

60 s takt, 30 dager 
- Optisk visning: Rød lysring
- Akustisk alarm:  

Piezo-signalgiver, intervall
- Lydstyrke:  

ca. 85 dB (A) ved 3 m
- Lydstyrke under testdrift:  

ca. 73 dB (A) ved 3 m
- Husdimensjoner: 

125 × 48 mm (Ø × H)
- Plastmateriale: PC-ASA
- Driftstemperatur:  

- 5 °C til + 55 °C
- Lagringstemperatur:  

- 20  °C til + 65  °C
- Vekt (uten batteri):  

ca. 213 g
- Beskyttelsestype: IP 42
- Opptil 40 Gira røykvarslere 

Dual  /  VdS kan kobles i nettverk
- VdS-godkjenning: 

0786-CPD-20896 
VdS G209202 
Typeskilt på røykvarsleren 
Dual  /  VdS

Batteri for røykvarsler 
Dual  /  VdS 
9 V blokk alkalisk  
(medfølger ved levering)
- Type: DURACELL PLUS  /  6LR61 
- Levetid ca. 5 år,  

ca. 2 år med Funk-modul  

9 V blokk litium 
(kan brukes om ønskelig)
- Type: ULTRALIFE  /  U9VL-J 
- Levetid ca. 10 år,  

ca. 5 år med Funk-modul  

Røykvarsler Dual  /  VdS,  
230 V-variant
Identisk med Gira røykvarsler 
Dual  /  VdS 9 V-variant med 
 unntak av følgende:
- Nominell spenning: 230 V AC
- Optisk visning når spenning 

 foreligger: grønn LED
- Husdimensjoner:  

125 × 72 mm (Ø × H)
- Vekt: ca. 266 g  

230 V sokkel for røykvarsler 
Dual  /  VdS
- For omgjøring av en 9  V Gira 

røykvarsler Dual  /  VdS til 
230  V-variant

- Gir mulighet til bruk med ek-
sisterende 230 V ledningsnett

- Opptil 40 Gira røykvarslere 
Dual  /  VdS kan kobles i nettverk 

Relémodul 
- Relékontakt alarm:  

Potensialfri omkobler 
- Koblingsspenning:  

maks. 30 V AC  /  DC
- Koblingsstrøm:  

maks. 1 A AC  /  DC 
- Relékontakt feil:  

Potensialfri omkobler
- Koblingsspenning:  

maks. 30 V AC  /  DC 
- Ledningsdiameter:  

0,6 til 0,8 mm² 

- Ikke ekstra strømforbruk  
i koblet tilstand 

Funk-modul  /  VdS
- Spenningsforsyning:  

via 9 V batteri eller 230 V 
sokkel for røykvarsler 

- Sendefrekvens:  
433,42 MHz, ASK 

- Senderekkevidde: vanl. 100 m 
(i åpent område) 

- Temperaturområde:  
- 5 °C til + 55 °C

- Beskyttelsesklasse: IP 20 
- VdS-godkjenning: 

0786-CPD-20896 
VdS G209202 
Typeskilt på Funk-modulen 

Funk-diagnoseverktøy for  
Gira røykvarsler Dual  /  VdS 
med Funk-modul
- For kontroll av Gira røykvarslere 

Dual  /  VdS fra gulvet eller fra  
et sted utenfor rommet, for  
eksempel i en trapp

- USB-boks for Funk-diagnose
- Funk-diagnoseprogramvare 1.0 

på tysk og engelsk  
(Windows XP, Windows Vista, 
 Windows 7 med installert 
 Microsoft .Net Framework 3.5 

Sortiment
Gira røykvarsler  
Dual  /  VdS, 9 V-variant,  
renhvit:  
bestillingsnr. GI 2330 02  
 
Gira røykvarsler 
Dual  /  VdS, 230 V-variant,  
renhvit:  
bestillingsnr. GI 2334 02  
 
230 V-sokkel, renhvit:  
(for omgjøring av 9 V-variant til 
230 V-variant) 
bestillingsnr. GI 2331 02  
 
Funk-modul  /  VdS:  
bestillingsnr. GI 2341 00  
 
Relémodul:  
bestillingsnr. GI 2340 00  

Funk-diagnoseverktøy:
bestillingsnr. GI 2333 00 
 
Med forbehold om tekniske 
endringer 
 
Du finner mer informasjon i 
Gira-katalogen og på Internett 
på www.gira.de  /  no

Monteringssteder i bygningen 
I bygninger med flere etasjer bør 
det som minimum installeres én 
røykvarsler i hver etasje og i hvert 
soverom. I større bygninger kan 
det brukes flere røykvarslere i 
nettverk for sikring av hele boa-
realet. Hvis en røykvarsler regis-
trerer røyk og  /  eller varme, utlø-
ser denne alarm og aktiverer alle 
de tilkoblede røykvarslerne, som 
også utløser alarm. 

Dermed vekkes alle beboerne i 
bygningen av de nettverksko-
blede røykvarslerne på sove-
rommene hvis for eksempel 
røykvarsleren i kjelleren regis-
trerer røyk og  /  eller varme.

Monteringssteder i boligen 
Takket være den nye teknologi-
en med to registreringsmåter 
kan Gira røykvarsler Dual  /  VdS 
installeres i alle rom, også kjøk-
ken og bad. Fordelen: Appara-
tets røykregistrering kan deakti-
veres, slik at faren for falsk 
alarm på grunn av røyk som sti-
ger opp, unngås. Røykvarslere 
bør helst installeres like utenfor 
eller inne på soverom, slik at be-
boerne alarmeres ved brann. 

Gira røykvarsler Dual  /  VdS regis-
trerer optimalt hvis den mon-
teres i taket i midten av rommet. 
Hvis dette ikke er mulig, bør en 
minimumsavstand på 50 cm til 
veggen overholdes. En røyk-
varsler kan overvåke et rom 
med grunnflate på maksimalt 
60 m² og romhøyde på maksi-
malt 6 m. 

Spesiell romgeometri
I L-formede rom eller ganger 
bør røykvarslerne installeres 
på gjæringslinjene.  

I store L-formede rom betraktes 
hver fløy som et separat rom.

Uegnede monteringssteder 
For å unngå falsk alarm bør 
røykvarsleren ikke monteres: 
- rett på en metallisk overflate 
- med avstand på mindre enn 

6 m fra varmluftutløp 
- med avstand på mindre enn 

50 cm fra lysstoffrør og ener-
gisparelamper 

- med avstand på mindre enn 
1 m fra klimaanlegg og venti-
lasjonssjakter, ettersom luft-
strømmen eventuelt kan hin-
dre at røyk og  /  eller varme når 
frem til varsleren 

- i rom med takhøyde over 6 m 
- med avstand på mindre enn 

30 cm fra en takspiss 
- i rom med temperatur under 

- 5 °C eller over + 55 °C  
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Gira røykvarsler Dual  /  VdS 
Den første røykvarsleren for boliger 
med dobbel sikkerhet i form av to 
registreringsmetoder i ett produkt: 
Røykregistrering og varmedetekte-
ring

Gira røykvarsler Dual  /  VdS
Dobbel sikkerhet met varmemåling  
og optisk detektering
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Funk-aktuatorer

Kobling av maks. 40 apparater i nettverk via totråds ledning

Funk-diagnoseverktøy for  
Gira røykvarsler Dual  /  VdS 
med Funk-modul
Med Gira Funk-diagnoseverk-
tøyet kan Gira røykvarslere 
Dual  /  VdS kontrolleres fra gulvet 
eller fra et sted utenfor rommet, 
for eksempel i en trapp. Det be-
står av USB-boksen for Funk-di-
agnose og Funk-diagnosepro-
gramvare versjon 1.0 på tysk og 
engelsk. Dataoverføringen skjer 
uten at apparatet demonteres. 

Gira Funk-diagnoseverktøyet 
gjør det betraktelig lettere å 
kontrollere Gira røykvarslere. 
Apparater som er installert i 
leiligheter, kan enkelt kontrolle-
res fra trappeoppgangen, uten 
behov for å komme inn i leilig-
hetene. Dette gjør verktøyet 
spesielt attraktivt for byggherrer 
og boligselskaper. En annen for-
del ved dette verktøyet er at det 
kan brukes til kontroll fra gulvet, 
noe som er praktisk i forbin-
delse med røykvarslere som er 
plassert høyt. For registrering 
av data aktiveres en Funk-modul 
som kan fås som ekstrautstyr til 
Gira røykvarsler Dual  /  VdS, fra 
batterisparende sovemodus. 

Følgende kan leses: forurens-
ningsgrad, aktuell røykkammer-
verdi, batteritilstandsmeldinger 
(god, middels, dårlig eller vis-
ning i volt), temperatur (varmea-
larm), serienummer, igangkjø-
ringstid og siste alarmer. 
Dataene mottas som radiosig-
naler via USB-boksen for Funk-
diagnose. Dataregistreringen 
fungerer også som dokumenta-
sjon for installatøren.

Dataene analyseres med Funk-
diagnoseprogramvare versjon 
1.0, som for eksempel kan bru-
kes på en bærbar datamaskin på 
installasjonsstedet. Programmet 
er intuitivt å bruke og benyttes 
ikke bare til analyse av data, 
men også i forbindelse med do-
kumentasjon. Dette gir mulighet 
til lantidsanalyser, noe som er 
nyttig for eksempel ved under-
søkelse av forstyrrelser. Gira 
Funk-diagnoseverktøyet for Gira 
røykvarsler Dual  /  VdS utmerker 
seg med svært høy sikkerhet 
mot forstyrrelser – falske alar-
mer kan ikke utløses.

Gira røykvarsler  
Dual  /  VdS
I den nye Gira røykvarsler  
Dual  /  VdS brukes to detekte-
ringsmetoder, slik at den gir 
dobbel sikker het. Den registre-
rer små røyk partikler før situa-
sjonen blir prekær og farlig for 
mennesker. I tillegg måler var-
mesensorer temperaturendrin-
gene i rommet. Dermed kan for-
skjellige typer branner, for 
eksempel ulmebrann eller væs-
kebrann, registreres raskere og 
identifiseres på en sikker måte. 
Det er også lettere å kontrollere 
alarmegenskapene på steder der 
forstyrrelser som kjøkkendamp, 
støv eller elektriske forstyrrelser 
er uunngåelige. 

Gira røykvarslere Dual  /  VdS re-
gistrerer røykutvikling etter prin-
sippet om optisk strølys med 
prosessorstyrt signalanalyse.  
Røykvarsleren Dual  /  VdS regis-
trerer varmeutvikling via termo-
sensoren som er montert i til-
legg. 

De to sensorene til Gira røyk-
varsler Dual  /  VdS måler de optis-
ke og termiske verdiene i rom-
met fortløpende. En "intelligent" 
overvåkingsmodul undersøker 
disse verdiene og registrerer 
eventuell forurensning av rom-
luften. Forurensningen av røyk-
kammeret utlignes av varslerens 
driftskompensering. Dermed 
hindres falsk alarm, mens en 
høy brannfølsomhet sikres.

Varmesensorene gjør røykvars-
leren Dual  /  VdS optimal til bruk 
også på steder der røykutvikling 
er uunngåelig, for eksempel på 
kjøkken. Den optiske røykregis-
treringen kan slås av i 15 minut-
ter ved svært mye damp fra en 
kjele på komfyren. Varmesenso-
rene sørger for at brannvernet i 
rommet opprettholdes. Røykre-
gistreringen kan bare slås av ved 
at funksjonsknappen holdes inn-
trykt helt til lydsignalet utløses 
(to sekunder). Knappen er plas-
sert lett tilgjengelig midt på ap-
paratet, 

slik at den kan trykkes fra under-
siden, for eksempel med et kos-
teskaft. Etter at de 15 minuttene 
er gått, kontrollerer Gira røyk-
varsler Dual  /  VdS igjen de optis-
ke verdiene i omgivelsene, i til-
legg til de termiske verdiene. 
Apparatet utløser alarm ved 
fare.  

Gira røykvarsler Dual  /  VdS kan 
kobles i nettverk med opptil 
40 andre Gira røykvarslere 
Dual  /  VdS. Hvis en røykvarsler 
registrerer farlig røyk- eller var-
meutvikling, sendes et signal til 
alle røykvarslerne i nettverket, 
og alarm utløses samtidig i hele 
bygningen. 

Demonteringsvernet gjør Gira 
røykvarsler Dual  /  VdS til et godt 
valg også for barnehager, næ-
ringsbygg og leieobjekter. De-
monteringsvernet kan om øns-
kelig aktiveres på 
monteringsplaten. 

Deretter kan låsen bare åpnes 
med et verktøy, for eksempel 
for vedlikeholdsarbeid. 

Gira røykvarsler Dual  /  VdS kan 
kontrolleres manuelt med en 
funksjonstest. Testen aktiveres 
ved at funksjonsknappen trykkes 
i minst fire sekunder. Røykvars-
leren fungerer riktig hvis lydsig-
nalet utløses etter en kort kvitte-
ringstone, og lysringen samtidig 
er aktivert. Testen avsluttes ved 
at funksjonsknappen trykkes en 
gang til (helt til kvitteringstonen 
utløses).

Funksjonsknapp 
Med funksjonsknappen slås den 
optiske røykregistreringen av i 
15 minutter. Knappen brukes 
også for å utføre funksjonstes-
ten.

LED-indikator 
Den røde lysringen på apparatet 
blinker med forskjellige interval-
ler eller lyser kontinuerlig – 
avhengig av om det utføres 
funksjonstest på apparatet, om 
det er skittent eller om det sig-
naliserer en alarm.  

Gira røykvarsler Dual  /  VdS, 
sett nedenfra

Gira røykvarsler  
Dual  /  VdS, 9 V-variant 
Gira røykvarsler Dual  /  VdS forsy-
nes med spenning fra et 9-volts 
blokkbatteri. Under den automa-
tiske funksjonstesten kontrolle-
res forsyningsspenningen og 
funksjonen til røykvarsleren re-
gelmessig. Hvis batterispennin-
gen synker under et definert 
punkt, angir røykvarsleren i 
30 dager at batteriet må skiftes. 
Røykvarslerens funksjon opp-
rettholdes under dette tidsrom-

Varianter, sortiment Nettverksmuligheter

Gira røykvarsler  
Dual  /  VdS, 230 V-variant 
Gira røykvarsler Dual  /  VdS 
kan brukes i et eksisterende 
230-volts ledningsnett. Opptil 
40 apparater kan kobles i nett-
verk via en separat ledning.

230 V sokkel for 
Gira røykvarsler Dual  /  VdS
En 230 V sokkel kan leveres til 
den batteridrevne Gira røykvars-
ler Dual  /  VdS for ettermontering.

Relémodul 
Med en relémodul kan Gira 
røykvarsler Dual  /  VdS kobles til 
eksterne alarmgivere, for eksem-
pel et horn eller en varsellampe. 

I tillegg kan alarm- og feilmel-
dinger, for eksempel på en 
 Telecoppler eller alarmsentral, 
kobles eller videresendes til 
KNX-systemet via et tastegren-
sesnitt.

Funk-modul  /  VdS 
Gira røykvarsler Dual  /  VdS kan 
om ønskelig utvides med en 
Funk-modul eller en relémodul. 

Med en Funk-modul kan Gira 
røykvarsler Dual  /  VdS integreres 
i Gira Funk-bussystemet. En 
senderekkevidde på 100 m 
(åpent område) kan oppnås  
for hver Funk-modul. Hvis en 
røykvarsler med Funk-modul 
programmeres som repeater, 
kan rekkevidden utvides ytterli-
gere. Det er også mulig å inte-
grere den nye Gira røykvarsler 
Dual  /  VdS med Funk-modul ek-
sisterende installasjoner av Gira 
modulære røykvarslere  /  VdS 
med Funk-moduler.

Maks. 40 apparater i nettverk med Funk-bussystem

Kombinert nettverk med maks. 40 apparater totalt

Kombinert nettverk med maks. 40 apparater med bruk av Gira  
Funk-bussystem, f.eks. persienner, lys eller alarm

Lydutkobling med Funk-sender [maks. 14 apparater kan programmeres] 
i ca. 10 minutter etter lokal alarm

Bruk som enkeltapparat

Kobling av maks. 40 apparater i nettverk via separat ledning

Tilkobling av tilleggsapparater som f.eks. tastegrensesnitt KNX,  
Telecoppler, horn eller relémodul

met. Den integrerte skumrings-
sensoren slår av lyden på 
 batterivarslingen ved mørke. 

Opptil 40 apparater kan kobles i 
nettverk via den totråds lednin-
gen.

Gira røykvarsler Dual  /  VdS  
Funk-diagnose på bærbar datamaskin
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Funk-aktuatorer

Kobling av maks. 40 apparater i nettverk via totråds ledning

Funk-diagnoseverktøy for  
Gira røykvarsler Dual  /  VdS 
med Funk-modul
Med Gira Funk-diagnoseverk-
tøyet kan Gira røykvarslere 
Dual  /  VdS kontrolleres fra gulvet 
eller fra et sted utenfor rommet, 
for eksempel i en trapp. Det be-
står av USB-boksen for Funk-di-
agnose og Funk-diagnosepro-
gramvare versjon 1.0 på tysk og 
engelsk. Dataoverføringen skjer 
uten at apparatet demonteres. 

Gira Funk-diagnoseverktøyet 
gjør det betraktelig lettere å 
kontrollere Gira røykvarslere. 
Apparater som er installert i 
leiligheter, kan enkelt kontrolle-
res fra trappeoppgangen, uten 
behov for å komme inn i leilig-
hetene. Dette gjør verktøyet 
spesielt attraktivt for byggherrer 
og boligselskaper. En annen for-
del ved dette verktøyet er at det 
kan brukes til kontroll fra gulvet, 
noe som er praktisk i forbin-
delse med røykvarslere som er 
plassert høyt. For registrering 
av data aktiveres en Funk-modul 
som kan fås som ekstrautstyr til 
Gira røykvarsler Dual  /  VdS, fra 
batterisparende sovemodus. 

Følgende kan leses: forurens-
ningsgrad, aktuell røykkammer-
verdi, batteritilstandsmeldinger 
(god, middels, dårlig eller vis-
ning i volt), temperatur (varmea-
larm), serienummer, igangkjø-
ringstid og siste alarmer. 
Dataene mottas som radiosig-
naler via USB-boksen for Funk-
diagnose. Dataregistreringen 
fungerer også som dokumenta-
sjon for installatøren.

Dataene analyseres med Funk-
diagnoseprogramvare versjon 
1.0, som for eksempel kan bru-
kes på en bærbar datamaskin på 
installasjonsstedet. Programmet 
er intuitivt å bruke og benyttes 
ikke bare til analyse av data, 
men også i forbindelse med do-
kumentasjon. Dette gir mulighet 
til lantidsanalyser, noe som er 
nyttig for eksempel ved under-
søkelse av forstyrrelser. Gira 
Funk-diagnoseverktøyet for Gira 
røykvarsler Dual  /  VdS utmerker 
seg med svært høy sikkerhet 
mot forstyrrelser – falske alar-
mer kan ikke utløses.

Gira røykvarsler  
Dual  /  VdS
I den nye Gira røykvarsler  
Dual  /  VdS brukes to detekte-
ringsmetoder, slik at den gir 
dobbel sikker het. Den registre-
rer små røyk partikler før situa-
sjonen blir prekær og farlig for 
mennesker. I tillegg måler var-
mesensorer temperaturendrin-
gene i rommet. Dermed kan for-
skjellige typer branner, for 
eksempel ulmebrann eller væs-
kebrann, registreres raskere og 
identifiseres på en sikker måte. 
Det er også lettere å kontrollere 
alarmegenskapene på steder der 
forstyrrelser som kjøkkendamp, 
støv eller elektriske forstyrrelser 
er uunngåelige. 

Gira røykvarslere Dual  /  VdS re-
gistrerer røykutvikling etter prin-
sippet om optisk strølys med 
prosessorstyrt signalanalyse.  
Røykvarsleren Dual  /  VdS regis-
trerer varmeutvikling via termo-
sensoren som er montert i til-
legg. 

De to sensorene til Gira røyk-
varsler Dual  /  VdS måler de optis-
ke og termiske verdiene i rom-
met fortløpende. En "intelligent" 
overvåkingsmodul undersøker 
disse verdiene og registrerer 
eventuell forurensning av rom-
luften. Forurensningen av røyk-
kammeret utlignes av varslerens 
driftskompensering. Dermed 
hindres falsk alarm, mens en 
høy brannfølsomhet sikres.

Varmesensorene gjør røykvars-
leren Dual  /  VdS optimal til bruk 
også på steder der røykutvikling 
er uunngåelig, for eksempel på 
kjøkken. Den optiske røykregis-
treringen kan slås av i 15 minut-
ter ved svært mye damp fra en 
kjele på komfyren. Varmesenso-
rene sørger for at brannvernet i 
rommet opprettholdes. Røykre-
gistreringen kan bare slås av ved 
at funksjonsknappen holdes inn-
trykt helt til lydsignalet utløses 
(to sekunder). Knappen er plas-
sert lett tilgjengelig midt på ap-
paratet, 

slik at den kan trykkes fra under-
siden, for eksempel med et kos-
teskaft. Etter at de 15 minuttene 
er gått, kontrollerer Gira røyk-
varsler Dual  /  VdS igjen de optis-
ke verdiene i omgivelsene, i til-
legg til de termiske verdiene. 
Apparatet utløser alarm ved 
fare.  

Gira røykvarsler Dual  /  VdS kan 
kobles i nettverk med opptil 
40 andre Gira røykvarslere 
Dual  /  VdS. Hvis en røykvarsler 
registrerer farlig røyk- eller var-
meutvikling, sendes et signal til 
alle røykvarslerne i nettverket, 
og alarm utløses samtidig i hele 
bygningen. 

Demonteringsvernet gjør Gira 
røykvarsler Dual  /  VdS til et godt 
valg også for barnehager, næ-
ringsbygg og leieobjekter. De-
monteringsvernet kan om øns-
kelig aktiveres på 
monteringsplaten. 

Deretter kan låsen bare åpnes 
med et verktøy, for eksempel 
for vedlikeholdsarbeid. 

Gira røykvarsler Dual  /  VdS kan 
kontrolleres manuelt med en 
funksjonstest. Testen aktiveres 
ved at funksjonsknappen trykkes 
i minst fire sekunder. Røykvars-
leren fungerer riktig hvis lydsig-
nalet utløses etter en kort kvitte-
ringstone, og lysringen samtidig 
er aktivert. Testen avsluttes ved 
at funksjonsknappen trykkes en 
gang til (helt til kvitteringstonen 
utløses).

Funksjonsknapp 
Med funksjonsknappen slås den 
optiske røykregistreringen av i 
15 minutter. Knappen brukes 
også for å utføre funksjonstes-
ten.

LED-indikator 
Den røde lysringen på apparatet 
blinker med forskjellige interval-
ler eller lyser kontinuerlig – 
avhengig av om det utføres 
funksjonstest på apparatet, om 
det er skittent eller om det sig-
naliserer en alarm.  

Gira røykvarsler Dual  /  VdS, 
sett nedenfra

Gira røykvarsler  
Dual  /  VdS, 9 V-variant 
Gira røykvarsler Dual  /  VdS forsy-
nes med spenning fra et 9-volts 
blokkbatteri. Under den automa-
tiske funksjonstesten kontrolle-
res forsyningsspenningen og 
funksjonen til røykvarsleren re-
gelmessig. Hvis batterispennin-
gen synker under et definert 
punkt, angir røykvarsleren i 
30 dager at batteriet må skiftes. 
Røykvarslerens funksjon opp-
rettholdes under dette tidsrom-

Varianter, sortiment Nettverksmuligheter

Gira røykvarsler  
Dual  /  VdS, 230 V-variant 
Gira røykvarsler Dual  /  VdS 
kan brukes i et eksisterende 
230-volts ledningsnett. Opptil 
40 apparater kan kobles i nett-
verk via en separat ledning.

230 V sokkel for 
Gira røykvarsler Dual  /  VdS
En 230 V sokkel kan leveres til 
den batteridrevne Gira røykvars-
ler Dual  /  VdS for ettermontering.

Relémodul 
Med en relémodul kan Gira 
røykvarsler Dual  /  VdS kobles til 
eksterne alarmgivere, for eksem-
pel et horn eller en varsellampe. 

I tillegg kan alarm- og feilmel-
dinger, for eksempel på en 
 Telecoppler eller alarmsentral, 
kobles eller videresendes til 
KNX-systemet via et tastegren-
sesnitt.

Funk-modul  /  VdS 
Gira røykvarsler Dual  /  VdS kan 
om ønskelig utvides med en 
Funk-modul eller en relémodul. 

Med en Funk-modul kan Gira 
røykvarsler Dual  /  VdS integreres 
i Gira Funk-bussystemet. En 
senderekkevidde på 100 m 
(åpent område) kan oppnås  
for hver Funk-modul. Hvis en 
røykvarsler med Funk-modul 
programmeres som repeater, 
kan rekkevidden utvides ytterli-
gere. Det er også mulig å inte-
grere den nye Gira røykvarsler 
Dual  /  VdS med Funk-modul ek-
sisterende installasjoner av Gira 
modulære røykvarslere  /  VdS 
med Funk-moduler.

Maks. 40 apparater i nettverk med Funk-bussystem

Kombinert nettverk med maks. 40 apparater totalt

Kombinert nettverk med maks. 40 apparater med bruk av Gira  
Funk-bussystem, f.eks. persienner, lys eller alarm

Lydutkobling med Funk-sender [maks. 14 apparater kan programmeres] 
i ca. 10 minutter etter lokal alarm

Bruk som enkeltapparat

Kobling av maks. 40 apparater i nettverk via separat ledning

Tilkobling av tilleggsapparater som f.eks. tastegrensesnitt KNX,  
Telecoppler, horn eller relémodul

met. Den integrerte skumrings-
sensoren slår av lyden på 
 batterivarslingen ved mørke. 

Opptil 40 apparater kan kobles i 
nettverk via den totråds lednin-
gen.

Gira røykvarsler Dual  /  VdS  
Funk-diagnose på bærbar datamaskin
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Funk-aktuatorer

Kobling av maks. 40 apparater i nettverk via totråds ledning

Funk-diagnoseverktøy for  
Gira røykvarsler Dual  /  VdS 
med Funk-modul
Med Gira Funk-diagnoseverk-
tøyet kan Gira røykvarslere 
Dual  /  VdS kontrolleres fra gulvet 
eller fra et sted utenfor rommet, 
for eksempel i en trapp. Det be-
står av USB-boksen for Funk-di-
agnose og Funk-diagnosepro-
gramvare versjon 1.0 på tysk og 
engelsk. Dataoverføringen skjer 
uten at apparatet demonteres. 

Gira Funk-diagnoseverktøyet 
gjør det betraktelig lettere å 
kontrollere Gira røykvarslere. 
Apparater som er installert i 
leiligheter, kan enkelt kontrolle-
res fra trappeoppgangen, uten 
behov for å komme inn i leilig-
hetene. Dette gjør verktøyet 
spesielt attraktivt for byggherrer 
og boligselskaper. En annen for-
del ved dette verktøyet er at det 
kan brukes til kontroll fra gulvet, 
noe som er praktisk i forbin-
delse med røykvarslere som er 
plassert høyt. For registrering 
av data aktiveres en Funk-modul 
som kan fås som ekstrautstyr til 
Gira røykvarsler Dual  /  VdS, fra 
batterisparende sovemodus. 

Følgende kan leses: forurens-
ningsgrad, aktuell røykkammer-
verdi, batteritilstandsmeldinger 
(god, middels, dårlig eller vis-
ning i volt), temperatur (varmea-
larm), serienummer, igangkjø-
ringstid og siste alarmer. 
Dataene mottas som radiosig-
naler via USB-boksen for Funk-
diagnose. Dataregistreringen 
fungerer også som dokumenta-
sjon for installatøren.

Dataene analyseres med Funk-
diagnoseprogramvare versjon 
1.0, som for eksempel kan bru-
kes på en bærbar datamaskin på 
installasjonsstedet. Programmet 
er intuitivt å bruke og benyttes 
ikke bare til analyse av data, 
men også i forbindelse med do-
kumentasjon. Dette gir mulighet 
til lantidsanalyser, noe som er 
nyttig for eksempel ved under-
søkelse av forstyrrelser. Gira 
Funk-diagnoseverktøyet for Gira 
røykvarsler Dual  /  VdS utmerker 
seg med svært høy sikkerhet 
mot forstyrrelser – falske alar-
mer kan ikke utløses.

Gira røykvarsler  
Dual  /  VdS
I den nye Gira røykvarsler  
Dual  /  VdS brukes to detekte-
ringsmetoder, slik at den gir 
dobbel sikker het. Den registre-
rer små røyk partikler før situa-
sjonen blir prekær og farlig for 
mennesker. I tillegg måler var-
mesensorer temperaturendrin-
gene i rommet. Dermed kan for-
skjellige typer branner, for 
eksempel ulmebrann eller væs-
kebrann, registreres raskere og 
identifiseres på en sikker måte. 
Det er også lettere å kontrollere 
alarmegenskapene på steder der 
forstyrrelser som kjøkkendamp, 
støv eller elektriske forstyrrelser 
er uunngåelige. 

Gira røykvarslere Dual  /  VdS re-
gistrerer røykutvikling etter prin-
sippet om optisk strølys med 
prosessorstyrt signalanalyse.  
Røykvarsleren Dual  /  VdS regis-
trerer varmeutvikling via termo-
sensoren som er montert i til-
legg. 

De to sensorene til Gira røyk-
varsler Dual  /  VdS måler de optis-
ke og termiske verdiene i rom-
met fortløpende. En "intelligent" 
overvåkingsmodul undersøker 
disse verdiene og registrerer 
eventuell forurensning av rom-
luften. Forurensningen av røyk-
kammeret utlignes av varslerens 
driftskompensering. Dermed 
hindres falsk alarm, mens en 
høy brannfølsomhet sikres.

Varmesensorene gjør røykvars-
leren Dual  /  VdS optimal til bruk 
også på steder der røykutvikling 
er uunngåelig, for eksempel på 
kjøkken. Den optiske røykregis-
treringen kan slås av i 15 minut-
ter ved svært mye damp fra en 
kjele på komfyren. Varmesenso-
rene sørger for at brannvernet i 
rommet opprettholdes. Røykre-
gistreringen kan bare slås av ved 
at funksjonsknappen holdes inn-
trykt helt til lydsignalet utløses 
(to sekunder). Knappen er plas-
sert lett tilgjengelig midt på ap-
paratet, 

slik at den kan trykkes fra under-
siden, for eksempel med et kos-
teskaft. Etter at de 15 minuttene 
er gått, kontrollerer Gira røyk-
varsler Dual  /  VdS igjen de optis-
ke verdiene i omgivelsene, i til-
legg til de termiske verdiene. 
Apparatet utløser alarm ved 
fare.  

Gira røykvarsler Dual  /  VdS kan 
kobles i nettverk med opptil 
40 andre Gira røykvarslere 
Dual  /  VdS. Hvis en røykvarsler 
registrerer farlig røyk- eller var-
meutvikling, sendes et signal til 
alle røykvarslerne i nettverket, 
og alarm utløses samtidig i hele 
bygningen. 

Demonteringsvernet gjør Gira 
røykvarsler Dual  /  VdS til et godt 
valg også for barnehager, næ-
ringsbygg og leieobjekter. De-
monteringsvernet kan om øns-
kelig aktiveres på 
monteringsplaten. 

Deretter kan låsen bare åpnes 
med et verktøy, for eksempel 
for vedlikeholdsarbeid. 

Gira røykvarsler Dual  /  VdS kan 
kontrolleres manuelt med en 
funksjonstest. Testen aktiveres 
ved at funksjonsknappen trykkes 
i minst fire sekunder. Røykvars-
leren fungerer riktig hvis lydsig-
nalet utløses etter en kort kvitte-
ringstone, og lysringen samtidig 
er aktivert. Testen avsluttes ved 
at funksjonsknappen trykkes en 
gang til (helt til kvitteringstonen 
utløses).

Funksjonsknapp 
Med funksjonsknappen slås den 
optiske røykregistreringen av i 
15 minutter. Knappen brukes 
også for å utføre funksjonstes-
ten.

LED-indikator 
Den røde lysringen på apparatet 
blinker med forskjellige interval-
ler eller lyser kontinuerlig – 
avhengig av om det utføres 
funksjonstest på apparatet, om 
det er skittent eller om det sig-
naliserer en alarm.  

Gira røykvarsler Dual  /  VdS, 
sett nedenfra

Gira røykvarsler  
Dual  /  VdS, 9 V-variant 
Gira røykvarsler Dual  /  VdS forsy-
nes med spenning fra et 9-volts 
blokkbatteri. Under den automa-
tiske funksjonstesten kontrolle-
res forsyningsspenningen og 
funksjonen til røykvarsleren re-
gelmessig. Hvis batterispennin-
gen synker under et definert 
punkt, angir røykvarsleren i 
30 dager at batteriet må skiftes. 
Røykvarslerens funksjon opp-
rettholdes under dette tidsrom-

Varianter, sortiment Nettverksmuligheter

Gira røykvarsler  
Dual  /  VdS, 230 V-variant 
Gira røykvarsler Dual  /  VdS 
kan brukes i et eksisterende 
230-volts ledningsnett. Opptil 
40 apparater kan kobles i nett-
verk via en separat ledning.

230 V sokkel for 
Gira røykvarsler Dual  /  VdS
En 230 V sokkel kan leveres til 
den batteridrevne Gira røykvars-
ler Dual  /  VdS for ettermontering.

Relémodul 
Med en relémodul kan Gira 
røykvarsler Dual  /  VdS kobles til 
eksterne alarmgivere, for eksem-
pel et horn eller en varsellampe. 

I tillegg kan alarm- og feilmel-
dinger, for eksempel på en 
 Telecoppler eller alarmsentral, 
kobles eller videresendes til 
KNX-systemet via et tastegren-
sesnitt.

Funk-modul  /  VdS 
Gira røykvarsler Dual  /  VdS kan 
om ønskelig utvides med en 
Funk-modul eller en relémodul. 

Med en Funk-modul kan Gira 
røykvarsler Dual  /  VdS integreres 
i Gira Funk-bussystemet. En 
senderekkevidde på 100 m 
(åpent område) kan oppnås  
for hver Funk-modul. Hvis en 
røykvarsler med Funk-modul 
programmeres som repeater, 
kan rekkevidden utvides ytterli-
gere. Det er også mulig å inte-
grere den nye Gira røykvarsler 
Dual  /  VdS med Funk-modul ek-
sisterende installasjoner av Gira 
modulære røykvarslere  /  VdS 
med Funk-moduler.

Maks. 40 apparater i nettverk med Funk-bussystem

Kombinert nettverk med maks. 40 apparater totalt

Kombinert nettverk med maks. 40 apparater med bruk av Gira  
Funk-bussystem, f.eks. persienner, lys eller alarm

Lydutkobling med Funk-sender [maks. 14 apparater kan programmeres] 
i ca. 10 minutter etter lokal alarm

Bruk som enkeltapparat

Kobling av maks. 40 apparater i nettverk via separat ledning

Tilkobling av tilleggsapparater som f.eks. tastegrensesnitt KNX,  
Telecoppler, horn eller relémodul

met. Den integrerte skumrings-
sensoren slår av lyden på 
 batterivarslingen ved mørke. 

Opptil 40 apparater kan kobles i 
nettverk via den totråds lednin-
gen.

Gira røykvarsler Dual  /  VdS  
Funk-diagnose på bærbar datamaskin
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Tekniske data  
røykvarsler Dual  /  VdS, 
9 V-variant
- Nominell spenning: 9 V DC
- Signal om batterisvikt:  

60 s takt, 30 dager 
- Optisk visning: Rød lysring
- Akustisk alarm:  

Piezo-signalgiver, intervall
- Lydstyrke:  

ca. 85 dB (A) ved 3 m
- Lydstyrke under testdrift:  

ca. 73 dB (A) ved 3 m
- Husdimensjoner: 

125 × 48 mm (Ø × H)
- Plastmateriale: PC-ASA
- Driftstemperatur:  

- 5 °C til + 55 °C
- Lagringstemperatur:  

- 20  °C til + 65  °C
- Vekt (uten batteri):  

ca. 213 g
- Beskyttelsestype: IP 42
- Opptil 40 Gira røykvarslere 

Dual  /  VdS kan kobles i nettverk
- VdS-godkjenning: 

0786-CPD-20896 
VdS G209202 
Typeskilt på røykvarsleren 
Dual  /  VdS

Batteri for røykvarsler 
Dual  /  VdS 
9 V blokk alkalisk  
(medfølger ved levering)
- Type: DURACELL PLUS  /  6LR61 
- Levetid ca. 5 år,  

ca. 2 år med Funk-modul  

9 V blokk litium 
(kan brukes om ønskelig)
- Type: ULTRALIFE  /  U9VL-J 
- Levetid ca. 10 år,  

ca. 5 år med Funk-modul  

Røykvarsler Dual  /  VdS,  
230 V-variant
Identisk med Gira røykvarsler 
Dual  /  VdS 9 V-variant med 
 unntak av følgende:
- Nominell spenning: 230 V AC
- Optisk visning når spenning 

 foreligger: grønn LED
- Husdimensjoner:  

125 × 72 mm (Ø × H)
- Vekt: ca. 266 g  

230 V sokkel for røykvarsler 
Dual  /  VdS
- For omgjøring av en 9  V Gira 

røykvarsler Dual  /  VdS til 
230  V-variant

- Gir mulighet til bruk med ek-
sisterende 230 V ledningsnett

- Opptil 40 Gira røykvarslere 
Dual  /  VdS kan kobles i nettverk 

Relémodul 
- Relékontakt alarm:  

Potensialfri omkobler 
- Koblingsspenning:  

maks. 30 V AC  /  DC
- Koblingsstrøm:  

maks. 1 A AC  /  DC 
- Relékontakt feil:  

Potensialfri omkobler
- Koblingsspenning:  

maks. 30 V AC  /  DC 
- Ledningsdiameter:  

0,6 til 0,8 mm² 

- Ikke ekstra strømforbruk  
i koblet tilstand 

Funk-modul  /  VdS
- Spenningsforsyning:  

via 9 V batteri eller 230 V 
sokkel for røykvarsler 

- Sendefrekvens:  
433,42 MHz, ASK 

- Senderekkevidde: vanl. 100 m 
(i åpent område) 

- Temperaturområde:  
- 5 °C til + 55 °C

- Beskyttelsesklasse: IP 20 
- VdS-godkjenning: 

0786-CPD-20896 
VdS G209202 
Typeskilt på Funk-modulen 

Funk-diagnoseverktøy for  
Gira røykvarsler Dual  /  VdS 
med Funk-modul
- For kontroll av Gira røykvarslere 

Dual  /  VdS fra gulvet eller fra  
et sted utenfor rommet, for  
eksempel i en trapp

- USB-boks for Funk-diagnose
- Funk-diagnoseprogramvare 1.0 

på tysk og engelsk  
(Windows XP, Windows Vista, 
 Windows 7 med installert 
 Microsoft .Net Framework 3.5 

Sortiment
Gira røykvarsler  
Dual  /  VdS, 9 V-variant,  
renhvit:  
bestillingsnr. GI 2330 02  
 
Gira røykvarsler 
Dual  /  VdS, 230 V-variant,  
renhvit:  
bestillingsnr. GI 2334 02  
 
230 V-sokkel, renhvit:  
(for omgjøring av 9 V-variant til 
230 V-variant) 
bestillingsnr. GI 2331 02  
 
Funk-modul  /  VdS:  
bestillingsnr. GI 2341 00  
 
Relémodul:  
bestillingsnr. GI 2340 00  

Funk-diagnoseverktøy:
bestillingsnr. GI 2333 00 
 
Med forbehold om tekniske 
endringer 
 
Du finner mer informasjon i 
Gira-katalogen og på Internett 
på www.gira.de  /  no

Monteringssteder i bygningen 
I bygninger med flere etasjer bør 
det som minimum installeres én 
røykvarsler i hver etasje og i hvert 
soverom. I større bygninger kan 
det brukes flere røykvarslere i 
nettverk for sikring av hele boa-
realet. Hvis en røykvarsler regis-
trerer røyk og  /  eller varme, utlø-
ser denne alarm og aktiverer alle 
de tilkoblede røykvarslerne, som 
også utløser alarm. 

Dermed vekkes alle beboerne i 
bygningen av de nettverksko-
blede røykvarslerne på sove-
rommene hvis for eksempel 
røykvarsleren i kjelleren regis-
trerer røyk og  /  eller varme.

Monteringssteder i boligen 
Takket være den nye teknologi-
en med to registreringsmåter 
kan Gira røykvarsler Dual  /  VdS 
installeres i alle rom, også kjøk-
ken og bad. Fordelen: Appara-
tets røykregistrering kan deakti-
veres, slik at faren for falsk 
alarm på grunn av røyk som sti-
ger opp, unngås. Røykvarslere 
bør helst installeres like utenfor 
eller inne på soverom, slik at be-
boerne alarmeres ved brann. 

Gira røykvarsler Dual  /  VdS regis-
trerer optimalt hvis den mon-
teres i taket i midten av rommet. 
Hvis dette ikke er mulig, bør en 
minimumsavstand på 50 cm til 
veggen overholdes. En røyk-
varsler kan overvåke et rom 
med grunnflate på maksimalt 
60 m² og romhøyde på maksi-
malt 6 m. 

Spesiell romgeometri
I L-formede rom eller ganger 
bør røykvarslerne installeres 
på gjæringslinjene.  

I store L-formede rom betraktes 
hver fløy som et separat rom.

Uegnede monteringssteder 
For å unngå falsk alarm bør 
røykvarsleren ikke monteres: 
- rett på en metallisk overflate 
- med avstand på mindre enn 

6 m fra varmluftutløp 
- med avstand på mindre enn 

50 cm fra lysstoffrør og ener-
gisparelamper 

- med avstand på mindre enn 
1 m fra klimaanlegg og venti-
lasjonssjakter, ettersom luft-
strømmen eventuelt kan hin-
dre at røyk og  /  eller varme når 
frem til varsleren 

- i rom med takhøyde over 6 m 
- med avstand på mindre enn 

30 cm fra en takspiss 
- i rom med temperatur under 

- 5 °C eller over + 55 °C  
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Gira røykvarsler Dual  /  VdS 
Den første røykvarsleren for boliger 
med dobbel sikkerhet i form av to 
registreringsmetoder i ett produkt: 
Røykregistrering og varmedetekte-
ring

Gira røykvarsler Dual  /  VdS
Dobbel sikkerhet met varmemåling  
og optisk detektering
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1395 Hvalstad
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min. 30 cm

max. 15 m

max. 7,5 m max. 7,5 m max. 7,5 m
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beskyttelse
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Tekniske data  
røykvarsler Dual  /  VdS, 
9 V-variant
- Nominell spenning: 9 V DC
- Signal om batterisvikt:  

60 s takt, 30 dager 
- Optisk visning: Rød lysring
- Akustisk alarm:  

Piezo-signalgiver, intervall
- Lydstyrke:  

ca. 85 dB (A) ved 3 m
- Lydstyrke under testdrift:  

ca. 73 dB (A) ved 3 m
- Husdimensjoner: 

125 × 48 mm (Ø × H)
- Plastmateriale: PC-ASA
- Driftstemperatur:  

- 5 °C til + 55 °C
- Lagringstemperatur:  

- 20  °C til + 65  °C
- Vekt (uten batteri):  

ca. 213 g
- Beskyttelsestype: IP 42
- Opptil 40 Gira røykvarslere 

Dual  /  VdS kan kobles i nettverk
- VdS-godkjenning: 

0786-CPD-20896 
VdS G209202 
Typeskilt på røykvarsleren 
Dual  /  VdS

Batteri for røykvarsler 
Dual  /  VdS 
9 V blokk alkalisk  
(medfølger ved levering)
- Type: DURACELL PLUS  /  6LR61 
- Levetid ca. 5 år,  

ca. 2 år med Funk-modul  

9 V blokk litium 
(kan brukes om ønskelig)
- Type: ULTRALIFE  /  U9VL-J 
- Levetid ca. 10 år,  

ca. 5 år med Funk-modul  

Røykvarsler Dual  /  VdS,  
230 V-variant
Identisk med Gira røykvarsler 
Dual  /  VdS 9 V-variant med 
 unntak av følgende:
- Nominell spenning: 230 V AC
- Optisk visning når spenning 

 foreligger: grønn LED
- Husdimensjoner:  

125 × 72 mm (Ø × H)
- Vekt: ca. 266 g  

230 V sokkel for røykvarsler 
Dual  /  VdS
- For omgjøring av en 9  V Gira 

røykvarsler Dual  /  VdS til 
230  V-variant

- Gir mulighet til bruk med ek-
sisterende 230 V ledningsnett

- Opptil 40 Gira røykvarslere 
Dual  /  VdS kan kobles i nettverk 

Relémodul 
- Relékontakt alarm:  

Potensialfri omkobler 
- Koblingsspenning:  

maks. 30 V AC  /  DC
- Koblingsstrøm:  

maks. 1 A AC  /  DC 
- Relékontakt feil:  

Potensialfri omkobler
- Koblingsspenning:  

maks. 30 V AC  /  DC 
- Ledningsdiameter:  

0,6 til 0,8 mm² 

- Ikke ekstra strømforbruk  
i koblet tilstand 

Funk-modul  /  VdS
- Spenningsforsyning:  

via 9 V batteri eller 230 V 
sokkel for røykvarsler 

- Sendefrekvens:  
433,42 MHz, ASK 

- Senderekkevidde: vanl. 100 m 
(i åpent område) 

- Temperaturområde:  
- 5 °C til + 55 °C

- Beskyttelsesklasse: IP 20 
- VdS-godkjenning: 

0786-CPD-20896 
VdS G209202 
Typeskilt på Funk-modulen 

Funk-diagnoseverktøy for  
Gira røykvarsler Dual  /  VdS 
med Funk-modul
- For kontroll av Gira røykvarslere 

Dual  /  VdS fra gulvet eller fra  
et sted utenfor rommet, for  
eksempel i en trapp

- USB-boks for Funk-diagnose
- Funk-diagnoseprogramvare 1.0 

på tysk og engelsk  
(Windows XP, Windows Vista, 
 Windows 7 med installert 
 Microsoft .Net Framework 3.5 

Sortiment
Gira røykvarsler  
Dual  /  VdS, 9 V-variant,  
renhvit:  
bestillingsnr. GI 2330 02  
 
Gira røykvarsler 
Dual  /  VdS, 230 V-variant,  
renhvit:  
bestillingsnr. GI 2334 02  
 
230 V-sokkel, renhvit:  
(for omgjøring av 9 V-variant til 
230 V-variant) 
bestillingsnr. GI 2331 02  
 
Funk-modul  /  VdS:  
bestillingsnr. GI 2341 00  
 
Relémodul:  
bestillingsnr. GI 2340 00  

Funk-diagnoseverktøy:
bestillingsnr. GI 2333 00 
 
Med forbehold om tekniske 
endringer 
 
Du finner mer informasjon i 
Gira-katalogen og på Internett 
på www.gira.de  /  no

Monteringssteder i bygningen 
I bygninger med flere etasjer bør 
det som minimum installeres én 
røykvarsler i hver etasje og i hvert 
soverom. I større bygninger kan 
det brukes flere røykvarslere i 
nettverk for sikring av hele boa-
realet. Hvis en røykvarsler regis-
trerer røyk og  /  eller varme, utlø-
ser denne alarm og aktiverer alle 
de tilkoblede røykvarslerne, som 
også utløser alarm. 

Dermed vekkes alle beboerne i 
bygningen av de nettverksko-
blede røykvarslerne på sove-
rommene hvis for eksempel 
røykvarsleren i kjelleren regis-
trerer røyk og  /  eller varme.

Monteringssteder i boligen 
Takket være den nye teknologi-
en med to registreringsmåter 
kan Gira røykvarsler Dual  /  VdS 
installeres i alle rom, også kjøk-
ken og bad. Fordelen: Appara-
tets røykregistrering kan deakti-
veres, slik at faren for falsk 
alarm på grunn av røyk som sti-
ger opp, unngås. Røykvarslere 
bør helst installeres like utenfor 
eller inne på soverom, slik at be-
boerne alarmeres ved brann. 

Gira røykvarsler Dual  /  VdS regis-
trerer optimalt hvis den mon-
teres i taket i midten av rommet. 
Hvis dette ikke er mulig, bør en 
minimumsavstand på 50 cm til 
veggen overholdes. En røyk-
varsler kan overvåke et rom 
med grunnflate på maksimalt 
60 m² og romhøyde på maksi-
malt 6 m. 

Spesiell romgeometri
I L-formede rom eller ganger 
bør røykvarslerne installeres 
på gjæringslinjene.  

I store L-formede rom betraktes 
hver fløy som et separat rom.

Uegnede monteringssteder 
For å unngå falsk alarm bør 
røykvarsleren ikke monteres: 
- rett på en metallisk overflate 
- med avstand på mindre enn 

6 m fra varmluftutløp 
- med avstand på mindre enn 

50 cm fra lysstoffrør og ener-
gisparelamper 

- med avstand på mindre enn 
1 m fra klimaanlegg og venti-
lasjonssjakter, ettersom luft-
strømmen eventuelt kan hin-
dre at røyk og  /  eller varme når 
frem til varsleren 

- i rom med takhøyde over 6 m 
- med avstand på mindre enn 

30 cm fra en takspiss 
- i rom med temperatur under 

- 5 °C eller over + 55 °C  
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Gira røykvarsler Dual  /  VdS 
Den første røykvarsleren for boliger 
med dobbel sikkerhet i form av to 
registreringsmetoder i ett produkt: 
Røykregistrering og varmedetekte-
ring

Gira røykvarsler Dual  /  VdS
Dobbel sikkerhet met varmemåling  
og optisk detektering
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Micro Matic Norge AS
Nye Vakåsvei 28
1395 Hvalstad
PB 264
1379 Nesbru
Norge

Tlf. +47(0)66-77 57 50
Faks +47(0)66-77 57 90

firmapost@micro-matic.no
www.micro-matic.no




