alarm

Verenigbaar met
zoutelectrolyse.

Sereniteitspack
VIGILANCE, de veiligheid rondom het zwembad
Het sereniteitspack is een echt betrouwbaar en goedkoop alarmsysteem.
Het is niet ontworpen om te beantwoorden aan de norm NF P 90-307-1 (april 2009)
en moet dus naast een andere uitrusting gebruikt worden die beantwoordt aan de
van kracht zijnde normen.
Het sereniteitspack omvat:
2 armbanden VIGIE MONTRE (bescherming van kinderen en dieren)
Als optie kunnen toegevoegd worden aan de centrale:
onbeperkt aantal armbanden VIGIE MONTRE
2 draadloze vooralarmen met een deuropeningsdetector CORVIGIE en/of een
aanwezigheidsdetector IREXVIGIE.

Geschikt voor elk type zwembad, familiaal of collectief.
De ideale oplossing voor campings, hotels, recreatieparken...

procopi.com

Zodra deze in contact komt met het water, zendt de
armband een signaal naar de centrale die de sirene
doet afgaan.
Een onbeperkt aantal kinderen (of dieren) kunnen
voorzien zijn van een armband VIGIE MONTRE.
In optie, kan het sereniteitspack tevens aangesloten

worden via een
vooralarmsysteem.
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Het systeem is automatisch operationeel nadat deze
onder spanning is aangesloten. Deze zal ervoor
zorgen dat het alarm zal afgaan bij een val in het
water van een kind of dier die voorzien is van de
armband.
Het alarm kan gestopt worden door op om het even
welke knop van de centrale te drukken.

Het sereniteitspack omvat:
1 beheercentrale met ingebouwde sirene,
2 armbanden VIGIE MONTRE,
1 lader 230V/12V,
1 noodbatterij (autonomie van meer dan 6 uur)
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Armband VIGIE MONTRE - Totale veiligheid 24/24 uur.
De centrale kan een onbeperkt
aantal armbanden Vigie Montre
controleren.
De
ideale
oplossing
voor
campings,
hotels,
recreatieparken...
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Test van de batterij: druk op de
knop ( 4 ) van de VIGIE Montre: het rood
lampje ( 5 ) moet aanspringen.
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De centrale is voorzien van een geïntegreerde sirene
van 105 dB ( 1 ) die afgaat als er een kind in het
zwembad valt.
De sirene kan afgezet worden door op de rode knop
( 2 ) of de groene knop ( 3 ) te drukken.

OPTIES DRAADLOOS VOORALARM
Deuropeningsdetector CORVIGIE en aanwezigheidsdetector IREXVIGIE.
2 draadloze vooralarmen kunnen toegevoegd worden aan de centrale.
De deuropeningsdetector CORVIGIE en de aanwezigheidsdetector IREXVIGIE doen gedurende 30 seconden een signaal
afgaan van gemiddelde intensiteit alvorens de sirene van de centrale op volle kracht begint te werken.
U wordt dus gewaarschuwd zodat u kunt ingrijpen vóór er contact is met het zwembadwater.
Stempel van de verdeler
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De beste bescherming is de oplettende aanwezigheid van volwassen; geen enkel beveiligingsmechanisme kan dat vervangen.
Blijf dus waakzaam in alle omstandigheden en let steeds op de kinderen ook als er een veiligheidsmechanisme geïnstalleerd is.
Dit alarm is een veiligheidstoestel, dat een gevaar of risico meldt. Een snelle interventie, van minder dan 3 minuten, is verplicht
als het alarmsignaal afgaat.
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Het sereniteitspack is een passief alarmsysteem dat
afgaat zodra een kind in het zwembad valt. Het kind
moet voorzien zijn van de armband VIGIE MONTRE
aan zijn pols of zwempak.

