
DIEFSTALBEVEILIGING VOOR BLUSAPPARATEN/ EXTINGUISHER STOPPER

Dit robuuste en tegen vandalisme bestendige (tamperproof), autonoom werkende apparaat 
helpt diefstal, misbruik en sabotage van brandblusapparaten te voorkomen. Uit ervaring is 
gebleken dat de uitvoering met een duidelijk  zichtbaar 'stopteken' op zichzelf al een effectief 
afweermiddel is. Het apparaat bevat een 9 V batterij, een doordringende alarmgever en een 
gepatenteerd, door een staalkabel geactiveerd uniek schakelmechanisme. De staalkabel wordt
bij de installatie in het apparaat bevestigd. Zodra iemand het blusapparaat probeert weg te 
nemen en de staalkabel lostrekt, gaat het alarm af. Door de staalkabel terug in het apparaat 
te steken, wordt het alarmsignaal uitgeschakeld en is het apparaat weer geactiveerd.

Installatievoorschrift voor type STI-6200

1. Kies voor de bevestiging van de diefstalbeveiliging een geschikte plaats en wel daar waar u de
    staalkabel strak rond de hals van het blusapparaat kunt leggen. Zorg ervoor dat niets de
    bereikbaarheid van het blusapparaat in de weg zit als dit bij brand moet worden gebruikt.

2. Verwijder het deksel van het apparaat met het bijgeleverde tamperproof gereedschapstuk.
    Maak hierbij de bij het apparaat geleverde deactiveringskabel niet los.

3. Teken de bevestigingspunten af waarbij u de voet als sjabloon gebruikt (zie fig. A).

4. Zet de voet met de twee bijgeleverde bevestigingsankers op zijn plaats vast. (zie fig. A als
    advies*).

5. Maak de batterij los en verwijder de deactiveringskabel. Steek één uiteinde van de
    bedieningskabel in het alarmapparaat, sluit de batterij weer aan en plaats het deksel terug.

6. Aan de binnenkant van de dekselrand zitten lipjes om het deksel op de voet te bevestigen.
    Steek de lipjes in de sleuven op de rand van de voet (zie fig. B) en druk het deksel aan totdat
    het op zijn plaats klikt. U kunt de schroef nu met het bijgeleverde tamperproof gereedschapstuk
    aanbrengen en aandraaien om het deksel op de voet vast te zetten (zie fig. C).

7. Leg de bedieningskabel om de hals van het blusapparaat en krimp de aluminium verzegeling
    met een grote buigtang vast. Zorg ervoor dat de bedieningskabel het bedieningsmechaniek van
    het blusapparaat niet in de weg zit.

8. Zorg ervoor dat u de deactiveringskabel achter de hand houdt voor onderhoudsbeurten van het
    brandblusapparaat. 

Hulp nodig? Bel onze technische helpdesk op het nummer +44 (0)1527 520 999
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Brandblusapparaat servicen
Verwijder het deksel met de bijgeleverde tamperproof sleutel en maak de 
batterij los. Neem de bedieningskabel uit het alarmapparaat en vervang deze 
door de deactiveringskabel. Bij vervanging van het blusapparaat moet een 
nieuwe bedieningskabel worden aangebracht, te bestellen onder typenummer 
STI-6205.
Batterij verwisselen
Maak het deksel van het alarmapparaat met de bijgeleverde tamperproof 
sleutel los. Neem de batterij uit de houder, maak de aansluiting los en doe de 
oude batterij weg. Vervang de oude batterij door een gelijkwaardige nieuwe 9 
V-batterij (STI typenummer BAT9VDC) en plaats het deksel terug. Met de 
schakelaar op de printplaat kunt u het volume van de alarmgever regelen. Zie 
de afbeelding hiernaast.
Volume alarmsignaal wijzigen
Met de schakelaar op de printplaat kunt u het volume van de alarmgever 
regelen. Zie de afbeelding hiernaast.
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