
TEMPORÄRT BRANDLARM
FÖR BYGGARBETSPLATSER



TRÅDLÖS Alla enheter i TMP-serien är trådlösa 
med en räckvidd på upp till 100 meter 
vid fri sikt. Meshtekniken innebär att 
alla enheter ansluter till varandra, dvs 
ingen specifik enhet behöver place-
ras centralt. Inte heller behövs någon 
signalförstärkare utan systemets olika 
enheter  förstärker  signalen beroende på 
placering. Upp till 40 olika enheter kan 
ansluta till varandra i ett system. 

*Täckning och räckvidd av trådlösa enheter kan alltid variera beroende på vilken miljö installationen är 
gjord. Olika byggnadsmaterial i väggar och tak kan skärma av signalerna så valet av placering av enheter 
är viktig för bästa funktion
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TEKNIK



I TMP-serien finns 7 enheter för olika ändamål att 
placera runt om på byggarbetsplatsen. För detek-
tering av brand finns värmedetektor samt rök-
detektor. Kombilarmdon ljuder och blixtrar när 
brand detekteras eller när larmknapp trycks in. 
En basstation visar vilken enhet som larmat.

Rökdetektor

Rökdetektor

Larmdon
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En relämodul kan användas för externa styrningar t.ex. 
om en grind i ett områdesskydd måste öppnas vid utrym-
ning eller signal till extern larmsändare. GSM-modulen 
kan larma  5 förvalda telefonnummer via SMS om larm-
händelser, lågt batteri eller förlorad kontakt med enhet.
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 TMP-VD

TMP-Serien är ett trådlöst bygglarm som är 
tänkt att användas som en temporär brand-
larmslösning på framför allt bygg-
arbetsplatser. Basstationen TMP-BS kräver 
ingen kabeldragning utan kopplas med upp 
till 40 st adresserbara enheter (larmknap-
par, sirener / blixtljus samt rökdetektorer 
och värmedetektorer) trådlöst. 

Systemet är plug and play och enkelt att 
installera. Räckviddstest görs enkelt med 
en ”testenhet” på varje enhet för att se om 
enheten är uppkopplad. Enheten har en 85 
dB summer.

• Testad mot ESTI-300-220-1

• Certifierad för CE, RoHs & EMC

• IP-Klass IP55

• Plug ’n’ play installation

• 85 dB summer

• Status LED-indikator

• Helt trådlös

• Dimensioner: 285 x 165 x 110 mm

• Vikt 1.2 kg

• Indikator för larmande enhet

• Mesh-system

• Utbytbart batteri

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TRÅDLÖS BASSTATION
TMP-BS
E6302715



 TMP-VD

TMP-LK-SB är en trådlös kombinerad larm-
knapp med larmdon (siren / blixt) som 
tillhör TMP-Serien för Trådlösa bygglarm. 
Enheten är en av de 40 olika adresserbara 
enheter som kan kopplas ihop trådlöst i ett 
system. 

När enheten aktiveras med larmknappen 
eller om brand detekteras via TMP rök- eller 
värmedetektorer så ljuder 110 dB siren och 
en stark LED-blixt aktiveras. När allt är kopp-
lat kan basstationen eller vilken enhet som 
helst som har larmknapp användas för att 
göra en reset på systemet. Batteriet håller i 
ungefär 1 år.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

• Testad mot ESTI-300-220-1

• Certifierad för CE, RoHs & EMC

• IP-Klass IP55

• Utbytbart batteri

• Plug ’n’ play installation

• 110 dB siren

• Status LED-indikator

• Helt trådlös

• Dimensioner: 285 x 165 x 110 mm

• Vikt 1.2 kg

• Mesh-system

TRÅDLÖS LARMKNAPP / LARMDON
TMP-LK-SB

E6302716



 TMP-VD

Värmedetektor till temporära bygglarmet TMP. 
Drivs på batteri. Bara att skruva upp där den 
behövs. Enkel att installera och synka ihop med 
basstationen. 

Räckvidd ca 100 meter inomhus vid fri sikt. 
Varnar för lågt batteri och för täckningsproblem.

Batterierna håller ca 1år. 
Systemet är plug and play och enkelt att installe-
ra. Räckviddstest görs enkelt med en tag på varje 
enhet för att se om enheten är uppkopplad. 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

• Testad mot ESTI-300-220-1

• Certifierad för CE, RoHs & EMC

• IP-Klass IP55

• 65 grader maxtemp.

• Plug ’n’ play installation

• Status LED-indikator

• Helt trådlös

• Dimensioner: 200 x 150 x 150 mm

• Vikt 1.6 kg

• Utbytbart batteri

• Upp till 100 meter räckvidd vid fri sikt

• Mesh-system

TRÅDLÖS VÄRMEDETEKTOR
TMP-VD

E6302718



 TMP-VD

Rökdetektor till temporära bygglarmet TMP. 
Drivs på batteri. Bara att skruva upp där den 
behövs. Enkel att installera och synka ihop med 
basstationen. 

Räckvidd ca 100 meter inomhus vid fri sikt. 
Varnar för lågt batteri och för täcknings- 
problem.

Batterierna håller ca 1år. 
Systemet är plug and play och enkelt att instal-
lera. Räckviddstest görs enkelt med en testen-
het på varje enhet för att se om enheten är 
uppkopplad. 

• Testad mot ESTI-300-220-1

• Certifierad för CE, RoHs & EMC

• IP-Klass IP55

• Plug ’n’ play installation

• Status LED-indikator

• Helt trådlös

• Dimensioner: 200 x 150 x 150 mm

• Vikt 1.6 kg

• Utbytbart batteri

• Upp till 100 meter räckvidd vid fri sikt

• Mesh-system

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TRÅDLÖS RÖKDETEKTOR
TMP-RD

E6302717



 TMP-VD

TMP-LK-SB är ett trådlöst larmdon (siren / 
blixt) som tillhör TMP-Serien för Trådlösa 
bygglarm. Enheten är en av de 40 olika adres-
serbara enheter som kan kopplas ihop tråd-
löst i ett system. 

När enheten aktiveras med annan larmknapp 
eller om brand detekteras via TMP rök eller 
värmedetektorer så ljuder 110 dB siren och 
en stark LED-blixt aktiveras. När allt är kopp-
lat kan basstationen eller vilken enhet som 
helst som har larmknapp användas för att 
göra en reset på systemet. Batteriet håller i 
ungefär 1 år.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

• Testad mot ESTI-300-220-1

• Certifierad för CE, RoHs & EMC

• IP-Klass IP55

• Utbytbart batteri

• Plug ’n’ play installation

• 110 dB siren

• Status LED-indikator

• Helt trådlös

• Dimensioner: 285 x 165 x 110 mm

• Vikt 1.2 kg

• Mesh-system

 TMP-VD

TRÅDLÖST LARMDON BLIXT / SIREN 
TMP-SB
E6302719



 TMP-VD

TMP-Serien är ett trådlöst bygglarm som är 
tänkt att användas som en temporär brand-
larmslösning på framför allt byggarbetsplatser. 
Basstationen TMP-RM är en relämodul som har 
ett NO/NC relä som drar när larmet går.
 
Enheten kräver ingen kabeldragning utan kopp-
las med upp till 40 st adresserbara enheter 
(larmknappar, sirener / blixtljus samt rökdetek-
torer och värmedetektorer) trådlöst. 

Batterierna håller ca 1år. 
Systemet är plug and play och enkelt att installe-
ra. Räckviddstest görs enkelt med en tag på var-
je enhet för att se om enheten är uppkopplad. 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

• Testad mot ESTI-300-220-1

• Certifierad för CE, RoHs & EMC

• IP-Klass IP55

• Plug ’n’ play installation

• DPCO NO / NC Relä (10A 240VAC /30 VDC)

• Status LED-indikator

• Helt trådlös

• Dimensioner: 285 x 165 x 110 mm

• Varning för låg batterinivå

• 110 dB siren kombinerat med LED-Blixt

• Mesh-system

TRÅDLÖS RELÄMODUL
TMP-RM

E6302720



 TMP-VD

TMP-Serien är ett trådlöst bygglarm som är 
tänkt att användas som en temporär brand-
larmslösning på framför allt byggarbetsplatser. 
Basstationen TMP-GSM kräver ingen kabel-
dragning utan kopplas med upp till 40 st *
adresserbara enheter (larmknappar, sirener / 
blixtljus samt rökdetektorer och 
värmedetektorer) trådlöst. 

Enheten går att programmera med 5 förvalda 
mobilnummer som får SMS om larm, driftsta-
tus som tex låg batterinivå. Reset går göra från 
mobilen.

Enheten är nätdriven med 12V adapter.
Systemet är plug and play och enkelt att 
installera. 

• Testad mot ESTI-300-220-1

• Certifierad för CE, RoHs & EMC

• IP-Klass IP55

• Plug ’n’ play installation

• Rapporterar status och larm.

• Status LED-indikator

• 5 programmerbara mobilnummer

• Dimensioner: 285 x 165 x 110 mm

• Vikt 1 kg

• Indikator för larmande enhet

• Mesh-system

• 12 V adapter

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TRÅDLÖS GSM-MODUL 
TMP-GSM

E6302721



 TMP-VD

TILLBEHÖR

ERSÄTTNINGSBATTERI
E6302722
1 års drift

TESTENHET
E6302794



Handla på Ahlsell.se, besök 
någon av våra butiker eller 

kontakta din säljare.

www.ahlsell.se


