
Valikoimastamme löytyvät laadukkaat ja luotettavat palovaroittimet. Mallistosta löytyy 230V AC verkkojännitemallit 
ja 9V paristomallit sekä erikoismallit pitkäikäisellä litiumparistolla Kaikki mallit ovat EN14604:2005 normin mukaan 
hyväksyttyjä! Ohessa muutama esimerkki laajasta tuotevalikoimastamme. Tarkemmat tiedot: kamic.fi

FA230 PALOVAROITIN
FA230 on 230V AC optinen palovaroitin miellyttävällä ulkonäöllä. 
Malli sopii suoraan korvaamaan jo aiemmin markkinoilta 
poistuneen FA240 mallin, joita on viimeisen yli 10-vuoden aikana 
asennettu Suomen markkinoille erittäin merkittävä määrä. Vaihto 
käy helposti koska FA230 sopii samaan asennusjalustaan ja 
liittimeen. Todella merkittävä säästö suoraan vaihtokustannuksissa!

Tuotekuvaus:
•  9V paristovarmennus
•  reagoi nopeasti kytevään paloon
•  vaimennustoiminto - mahdollista vaimentaa testipainikkeella 
 noin 10 minuutin ajaksi ja palaa sen jälkeen normaalitilaan 
 automaattisesti
•  yhteenliitettävä 12 kpl asti
•  voimakas hälytysääni
•  heikon pariston äänimerkki
•  toiminnan varmistus; LED-merkkivalo ja testipainike
•  EN14604:2005 hyväksytty

7111800 FA230 palovaroitin
7119077 FAMTB asennuskanta pinta-asennukseen
7119173 AR50 asennuskanta releellä

KI-10 SARJA
Moderni 230V AC sarja, josta löytyy monipuolinen valikoima optisia 
palovaroittimia, lämpövaroitin ja hyvä valikoima lisätarvikkeita.  
Miellyttävä koko vain 55x100mm. Mahdollisuus asentaa katto- 
pintaan tai upporasian päälle ilman lisätarvikkeita.

Tuotekuvaus:
•  paristovarmennus
•  reagoi nopeasti kytevään paloon
•  vaimennustoiminto - mahdollista vaimentaa  
 testipainikkeella noin 10 minuutin ajaksi ja palaa  
 sen jälkeen normaalitilaan automaattisesti
•  yhteenliitettävä 15 kpl asti
•  voimakas hälytysääni
•  heikon pariston äänimerkki
•  toiminnan varmistus; LED-merkkivalo ja testipainike 
•  EN14604:2005 hyväksytty

7111995 KI-10B palovaroitin, 3xAAA pariston varmennuksella
7111996 KI-10RL palovaroitin, sisäänrakennettu 10-vuoden paristovarmennus
7111997 KI-10H lämpövaroitin, 3xAAA pariston varmennuksella
7111998 KI-RB relekanta jatkohälytyksiä varten
7111999 KI-RF radiokanta langattomaan yhteenliittämiseen
7122160 KI-TH ohjausyksikkö testausta ja kuittausta varten
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KI-3DLB   
Uusi malli modernilla erittäin matalalla 
muotoilulla, korkeus vain 23 mm ja  
halkaisija 114mm. Sopii erinomaisesti  
vaativaan ympäristöön. Varustettu 
10-vuoden sisäänrakennetulla litium- 
paristolla. Monipuoliset testi- ja  
vaimennusominaisuudet.

7121950 KI-3DLB palovaroitin

KI-9A  
Luotettava perusmalli vaimennus- 
toiminnolla. Koko 100x30mm.  
9V paristo.

7121965 KI-9A palovaroitin

KI-3L   
10-vuoden sisäänrakennetulla litium- 
paristolla varustettu malli. Koko 
100x30mm. Vaimennustoiminto.

7121966 KI-3L palovaroitin

KI-9P  
Perusmalli varustettuna vaimennus- 
toiminnolla. Koko 105x33 mm.  
9V paristo.

7121832 KI-9P palovaroitin

KI-3LBB   
10-vuoden sisäänrakennetulla litium- 
paristolla varustettu malli. Koko  
105x33 mm. Takuu 10 vuotta!

7121878 KI-3LBB palovaroitin

KI-9RF   
Langaton palovaroitin, 16 kanavaa. 
Vaimennustoiminnolla.  
Koko 105x33 mm. 9V paristo.

7121829 KI-9RF langaton palovaroitin

KI-9HRF   
Langaton lämpövaroitin, 16 kanavaa. 
Vaimennustoiminnolla.  
Koko 105x33 mm. 9V paristo.

7121835 KI-9HRF langaton lämpövaroitin

KI-9I   
Yhteenliitettävä palovaroitin  
12 kpl asti. Vaimennustoiminne.  
Koko 105x33 mm. 9V paristo.

7121831 KI-9I yhteen liitettävä palovaroitin

KI-9IRLY   
KI-9I palovaroitin + FA12-02 adapteri +  
KI-AR asennusrasia. Muuntaa jännitteen 
12-24 > 9V DC. Rele C-NC-NO. Adapteri 
liitetään pariston tilalle palovaroittimeen 
neppariliittimillä. Mahdollistaa palovaroitti-
men liittämisen esim. murtohälytinjärjestel-
män osaksi. Yhteenliitettävissä 12 kpl asti. 
Käyttöjännite 12-24V DC.

7121861 KI-9IRLY palovaroitin 12-24V DC
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