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Med inspiration från naturen tar  
industridesignern Lars Wettre avstånd 
från den klassiska cirkulära formen för 
att skapa en brandvarnare med ett 
mjukt och estetiskt tilltalande uttryck 
som smälter in i varje rum. Pebble 
har en användarvänlig design som är 
enkel att testa och underhålla.



868 MHz

PEBBLE LINK

Larmar en, 
larmar alla!

Larmar en, larmar alla! På så sätt blir du 
varnad snabbt oavsett var branden startar. 
Koppla samman upp till 12 st brandvarnare, 
trådlöst via 868 MHz. 

Pebble Link har ett litiumbatteri med 10 
års livslängd, vilket innebär att du aldrig 
behöver byta batteri. Varnaren ger en 
signal när batteriet tar slut och det är dags 
att byta ut den mot en ny. 

Dammskyddet skyddar detektorn under 
byggnation och renovering.

Art Nr: 601145 2-pack
Art Nr: 601160 1-pack

Nyhet



PEBBLE MINI PEBBLE 10PEBBLE

ENKEL MONTERING MED 3M-TEJP
Med 3M monteringstejp går installationen extra snabbt och 
smidigt och du slipper ta fram borrmaskinen. Det är även möjligt 
att montera varnaren med skruvar.

SLIPP BATTERIBYTEN MED 10-ÅRSBATTERI
Pebble 10 och Pebble Link inkluderar ett förseglat litiumbatteri 
med 10 års livslängd. På så vis slipper du helt att tänka på att 
byta batteri, i stället byts hela varnaren ut efter dess 10-åriga 
livslängd.

LARMAR EN, LARMAR ALLA
När olyckan är framme vill du att alla i hemmet ska vara 
medvetna om faran. Seriekopplade brandvarnare är det bästa 
valet för de flesta hem och rekommenderas i alla boenden som 
har fler än ett sovrum. När du kopplar samman dessa varnare i 
system, börjar samtliga varnare i hemmet larma om en av dem 
triggas. 

Pebble har en användarvänlig design 
som gör den enkel att testa och
underhålla. Det medföljande batteriet  
varar i ett år och varnaren signalerar 
när det är dags att byta till ett nytt 
batteri.

Art Nr: 601107

Våra brandvarnare är godkända enligt CE, EN14604:2008, RoHS och Reach, 
samt testade i röktunnel för att säkerställa korrekt kalibrering.

Fördelarna med en liten brandvarnare 
är att den tar upp minimalt med plats i 
taket och passar fint in även i båt eller 
husvagn. Med 3M monteringstejp går 
installationen snabbt och du slipper 
borrhål i taket. Pebble Mini har ett 
5-årsbatteri och är utrustad med en 
pausknapp som tystar varnaren om ett 
oönskat larm skulle uppstå.

Art Nr: 601144

Pebble 10 har en stor, kombinerad 
test- och pausknapp som är enkel att 
komma åt. Den har ett förseglat litium-
batteri som varar under brandvarnarens 
10-åriga livslängd, en ytterligare säker-
hetsfaktor eftersom du aldrig behöver 
fundera på att byta batteri. Installeras 
snabbt och enkelt med den  
medföljande monteringstejpen.

Art Nr: 601143



ø 95 mmø 105 mmø 67 mmø 105 mm

PEBBLE MINI PEBBLE 10 PEBBLE LINKPEBBLE

VILKEN PEBBLE PASSAR DIG BÄST?

Testknapp
Testar varnarens 

funktioner.

Testknapp
Testar varnarens 

funktioner.

Testknapp
Testar varnarens 

funktioner.

Testknapp
Testar varnarens 

funktioner.

3M tejp
Enkel montering.

3M tejp
Enkel montering.

3M tejp
Enkel montering.

Larmar en larmar alla
Tidig varning, oavsett var 

branden startar.

Dammskydd
Skyddar varnaren vid 
bygg och renovering.

Batteritid 5 år
AAA-batterier ingår.

Batteritid 10 år
Inbyggt 3V-batteri ingår.

Batteritid 10 år
Inbyggt 3V-batteri ingår.

Batteritid 1 år
9V-batteri ingår.

Kontakt: GPBM Nordic AB | Argongatan 2 B | SE-431 53 Mölndal | www.housegard.se | 
info@gpbmnordic.se | 031-799 16 00

Pausknappen
Tystar varnaren i 

9 minuter.

Pausknappen
Tystar varnaren i 

9 minuter.

Pausknappen
Tystar varnaren i 

9 minuter.

Larmar en, 
larmar alla


