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Världens minsta brandvarnare är här!

Liten som en golfboll och med en vikt på bara 47 
gram. Så ser den nya brandvarnaren Invisible från 
Schneider Electric ut, naturligtvis med största 
kapacitet för att rädda liv. 

Nyheten Invisible från Schneider Electric är världens 
minsta brandvarnare. Den är knappt större än en golf-
boll med sina fyra centimeter i diameter och en vikt på 
bara 47 gram. Ändå har den lika stor kapacitet och är 
lika tekniskt avancerad som större brandvarnare.
   Sitt namn har brandvarnaren fått för att den praktiskt 
taget är osynlig när den sitter monterad i taket. Och 
skulle den synas gör det knappast något, eftersom 
Invisible fått det prestigefyllda priset IF Design Award* 
för sin utformning. 
   Den snygga designen till trots, är det definitivt säker-
heten och kvaliteten som står i fokus. Vid rökutveckling 
ger Invisible ifrån sig ett högt och skärande ljud på 85 
decibel, som är omöjligt att missa. 
   Det miljövänliga batteri som följer med brandvarnaren 
håller i fem år. När det börjar bli dags att byta, varnas 
man av ett pipande ljud. Värt att notera är att om man 
ska göra något där man vet att det riskerar bli ett falskt 
alarm, kan man pausa larmet i tio minuter som sedan 
automatiskt återkopplar.
   Rekommenderat cirkapris, 300 kr. Invisible finns att 
köpa på Bauhaus, K-Rauta och i byggvaruhandeln. 

* International Forum Design Award är en av världens främsta designtävlingar        
  som äger rum i Hannover i Tyskland varje år.

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global energispecialist med fler än 130 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Före-
taget har ett starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, säkerhet, 
fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och 
effektiv energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den franska fondbörsen i Paris och 
2011 uppgick försäljningen till 22,4 miljarder Euro. I Sverige sysselsätter koncernen knappt 2 000 personer. I den svenska 
företagsstrukturen ingår även APC, specialist inom avbrottsfri kraft. Läs mer på: www.schneider-electric.com/se.
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• Det brinner i genomsnitt i 17 hem varje dag, 120 personer    
  omkommer varje år i bostadsbränder. 

• De flesta som omkommer i bränder gör det när de sover. 
 
• Minst en brandvarnare per våningsplan gäller, helst en i   
  varje rum. I eller i anslutning till sovrum är extra viktigt.  

• Placera brandvarnaren i rummets högsta punkt med en fri   
  yta på minst 50 cm runtomkring. 


