POOLGUARD HAVUZ ÇOCUK ALARMI

MODEL PGRM - 2

PBM INDUSTRIES, INC.

ASTM F 2208

POOLGUAD “havuz çocuk güvenlik alarmı” hakkında daha detaylı bilgi ve detaylar için arka sayfaya bakınız ve
aşağıdaki web sitelerimizi ziyaret ediniz.

www.poolguard.com

www.ecosmarteturkiye.com

MODEL PGRM – 2
YENİ su yüzeyinin altını hissetme teknolojisi
YENİ suda yüzen, havuz çocuk alarmı
 POOLGUARD havuz çocuk alarmı devreye alındıktan sonra, pili çıkartılmadığı takdirde, devre
dışı bırakılamaz. POOLGUARD daima alarm modunda ve hazırdır.
 EMNİYET: POOLGUARD havuzdan çıkartıldığında sesli alarm verir.
 UYKU MODU: Havuzunuzu kullanmak istediğinizde, POOLGUARD alarmınızı havuzdan
çıkartmanız ve SLEEP/UYKU moduna almanız yeterlidir.
 OTOMATİK UYANMA: POOLGUARD alarmınız, havuza konulduğu an, otomatik olarak uyanır
ve devreye girer.
 EV İÇİ ALARM: POOLGUARD standart olarak 60 metre kadar uzaklığa takılabilen, bir ev içi,
sesli alarm cihazı ile birlikte gelmektedir.
 POOLGUARD 9V pil ile çalışır (pil dahil değildir) ve pilin ömrü yaklaşık 1 yıldır.
 Pil zayıfladığı zaman 20 saniyede 1 sinyal veren düşük pil uyarısı sesli alarmı, cihaz ve ev
içindeki siren üzerinde devreye girer ve sizi uyarır.
 POOLGUARD’ ın yeni hassasiyet teknolojisi, rüzgarın, yağmurun ya da, oyuncak, dal parçası
gibi küçük parçaların suya düşmesi neticesinde olabilecek gereksiz alarmları önler.
 1 adet POOLGUARD PGRM – 2, boyutları 6 mt x 12 mt olan bir havuz için yeterlidir. Daha
büyük boyutlu havuzlar için birden fazla cihaz kullanmak gerekir. Konu ile ilgili, seçim için
firmamıza danışınız.
 POOLGUARD PGRM – 2, Amerikan NSF ASTM müstakil ev havuzları alarm ve güvenlik
standartları kurumundan alınmış ASTM F2208-08 ile sertifikalandırılmıştır.
 POOLGUARD PGRM – 2 ideal olarak müstakil villa havuzları, site havuzları, prefabrik havuzlar,
SPA ve masaj havuzları ve kenarına alarm takılması mümkün ve müsait olan tüm havuzlar
içindir.
 POOLGUARD havuz çocuk güvenlik alarmları 1 yaş ve daha büyük 8-10 kg. civarından itibaren
tüm çocuklar ve yüzme bilmeyen yetişkinler için tasarlanmış ve üretilmiştir..

www.poolguard.com

www.ecosmarteturkiye.com
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