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Med tanke på fremtiden

Tlf: 63 86 64 60, e-post: kontakt@

Figur 9: Illustrasjonsfoto; Slanger med farger for
montering på ventilblokk. Rød slange skal være 10 mm,
men er 8 mm på bildet.

ALARM
Bonﬂashalarm kan monteres på skap, men
ikke på toppen av skapet. Alarmlampen skal
være lett synlig for anleggseier. Dersom det
er tilrettelagt for montering av alarmlampe
annet sted enn på skap, må BonFlash alarm m/
koblingsboks (vare 13005042) benyttes.
Se koblingsskjema for oversikt over utstyr,
som kan tilkobles anlegget, og hvordan alarm
kobles.
Figur 10:

BonFlash alarm

BonFlash alarm m/koblingsboks

Med tanke på fremtiden

